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INTRODUCERE 

 

 

Prezentul raport descrie organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administraíei 

publice locale din anul 2020, cuprinzând referiri la cadrul normativ, Registrul electoral și listele 

electorale, secțiile de votare și logistica electorală, activitatea administrației electorale și a celorlalte 

instituții implicate în organizarea procesului electoral, competitorii electorali, campania electorală și 

informarea alegătorilor, finanțarea campaniei electorale, participarea la scrutin, rezultate, abaterile și 

neajunsurile constatate, precum și recomandările Autorității Electorale Permanente.  

Perspectiva tehnică asupra procesului electoral urmărește să ofere Parlamentului României date 

și informații obiective, de natură să contribuie la îmbunătățirea managementului proceselor electorale 

și la creșterea rezilienței infrastructurii electorale.  

În organizarea alegerilor locale din anul 2020, pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă au 

fost implicați Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, 

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 

Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații Speciale, 

Institutul Național de Statistică, Consiliul Național al Audiovizualului, Agenția Națională de 

Integritate, Înalta Curte de Casație şi Justiție, curțile de apel, tribunalele, judecătoriile, Consiliul 

Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea 

Română de Televiziune, instituțiile prefectului și primarii. Buna colaborare între aceste instituții și 

autorități a stat la baza organizării și desfășurării unui proces electoral corect și transparent.  

Alegerile locale din anul 2020 au decurs în condiții bune, nefiind înregistrate incidente sau 

disfuncționalități de natură să afecteze integritatea acestora.  

Contextul dificil în care alegerile locale au avut loc a avut un impact evident asupra modului de 

derulare a operațiunilor electorale și participării la scrutin. Acesta a impus implementarea în timp util 

a unor soluții atât în plan legislativ, cât și în plan organizatoric și logistic ce au asigurat un răspuns 

eficient al administrației electorale și al celorlalte instituții implicate în organizarea procesului 

electoral la provocările generate de pandemia de COVID-19. 
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1.  CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

  Cadrul normativ primar în materia alegerilor locale este alcătuit din Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare. 

Sunt, de asemenea, aplicabile prevederi ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  În diverse etape ale procesului electoral sunt incidente şi următoarele acte normative:  

− Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

− Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată; 

− Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea 

corupției; 

− Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; 

− Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

− Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi demnităților publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea 

Agenției Naționale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 

normative. 

 

Legea nr. 115/2015 

Față de alegerile locale care s-au desfășurat în anul 2016, Legea nr. 115/2015 a fost modificată 

şi/sau completată prin următoarele acte normative: 

1. Ordonanța de urgență nr. 40/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 

publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleșilor locali, pentru modificarea și completarea Legii administrației publice 

locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 

locali; 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

3. Legea nr. 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a 

Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente. 

 

Legea nr. 334/2006  

Faţă de alegerile locale din anul 2016, Legea nr. 334/2006 a fost modificată şi/sau completată 

prin următoarele acte normative:  

https://lege5.ro/App/Document/gmztinjqgmzq/ordonanta-de-urgenta-nr-40-2019-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-?d=04.06.2019
https://lege5.ro/App/Document/gmztinjqgmzq/ordonanta-de-urgenta-nr-40-2019-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-?d=04.06.2019
https://lege5.ro/App/Document/gmztinjqgmzq/ordonanta-de-urgenta-nr-40-2019-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-?d=04.06.2019
https://lege5.ro/App/Document/gmztinjqgmzq/ordonanta-de-urgenta-nr-40-2019-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-?d=04.06.2019
https://lege5.ro/App/Document/gmztinjqgmzq/ordonanta-de-urgenta-nr-40-2019-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-?d=04.06.2019
https://lege5.ro/App/Document/gmztinjqgmzq/ordonanta-de-urgenta-nr-40-2019-privind-modificarea-si-completarea-legii-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-?d=04.06.2019
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1. Legea nr. 3/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2016 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice 

şi a campaniilor electorale;  

2. Legea nr. 34/2018 pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;  

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2019 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor 

pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 

2019;  

4. Legea nr. 148/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală;  

5. Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală.  
 

Legea nr. 84/2020 

  Parlamentul României a adoptat în data de 15 iunie 2020 Legea nr. 84/2020 privind prelungirea 

mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, promulgată de 

Președintele României prin Decretul nr. 312 din 17 iunie 2020, prin care au fost stabilite următoarele 

măsuri: 

− prelungirea până la data de 1 noiembrie 2020 a mandatelor aflate în curs de exercitare ale 

primarilor, primarului general al municipiului București, președinților de consilii județene, 

consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București și consiliilor județene; 

− reguli speciale pentru desfășurarea alegerilor locale din anul 2020, respectiv: 

▪ prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, data alegerilor locale se stabilește prin lege organică, cu cel puțin 

60 de zile înaintea votării, 

▪ în cel mult 5 zile de la intrarea în vigoare a legii, Guvernul stabilește, prin hotărâre, la 

propunerea AEP, calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile 

necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale și măsurile tehnice 

necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale, 

▪ termenele prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu 

excepția duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor și a 

termenului de 24 de ore, se reduc la jumătate, 

▪ numărul minim al susținătorilor, necesar pentru depunerea candidaturilor, se va reduce la 

jumătate, 

▪ pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție 

electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președintele consiliului 

județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele 

electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații 

independenți, denumiți în continuare competitorii electorali, vor prezenta câte o singură 

listă de susținători, 

▪ competitorii electorali vor putea opta să întocmească și să depună electronic, în condițiile 

legii, dosare de candidatură,  

▪ listele de susținători vor putea fi semnate și depuse și electronic, în condițiile legii. 

  Totodată, prin Legea nr. 84/2020 a fost modificat art. 151 alin. (3) din Codul administrativ care 

prevedea că ,,mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război, calamitate 

naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav” în sensul uniformizării textului acestuia cu textele 

art. 128 alin. (3) și art. 177 alin. (3) din Cod, astfel încât să prevadă că: ,,mandatul primarului poate 

fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă ori alte situații expres prevăzute de 

lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri până la expirarea 

mandatului”. 
 

 

https://lege5.ro/App/Document/gy3tcnzyga/legea-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-nr-215-2001-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-39?pid=78722708&d=2020-06-23#p-78722708
https://lege5.ro/App/Document/gy3tcnzyga/legea-nr-115-2015-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-pentru-modificarea-legii-administratiei-publice-locale-nr-215-2001-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-39?d=2020-06-23
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Legea nr. 91/2020 

  Parlamentul a adoptat la data de 3 iunie 2020 și Președintele României a promulgat prin 

Decretul nr. 328 din 24 iunie 2020, Legea nr. 91/2020 privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.  

  Aceasta a modificat prevederile art. 26 alin. (13) - (15), ale art. 30 alin. (4) și ale art. 38 alin. 

(4) și (5) din Legea nr. 115/2015 referitoare la componența birourilor electorale de circumscripție, a 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a BEC, schimbând criteriile de desemnare a 

reprezentanților formațiunilor politice în birurile electorale. Totodată, a modificat art. 58 alin. (8) din 

Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de stabilire 

a ordinii candidaților pe buletinul de vot. 

  În mod similar, au fost modificate prevederile art. 11 alin. (2) - (7), art. 13 alin. (1), (5) și (7), 

art. 15 alin. (1), art. 61 alin. (2) și ale art. 68 alin. (1) - (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, care reglementează constituirea și componența BEC, a birourilor electorale 

de circumscripţie, ordinea în care se înscriu listele de candidați și candidaturile independente pe 

buletinul de vot, precum și acordarea timpilor de antenă și a abrogat art. 118 alin. (2) din aceeași lege. 

 
  Legea nr. 135/2020 

  Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice 

locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, 

adoptată de Parlament în data de 8 iulie 2020 și promulgată de Președintele României prin Decretul 

nr. 394 din 16 iulie 2020, a stabilit următoarele: 

- desfășurarea alegerilor în ziua de duminică, 27 septembrie 2020; 

- datele de la care încep să curgă sau se împlinesc, după caz, anumite termene prevăzute de Legea 

nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- aplicarea prevederilor art. 1-3, art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 

privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, 

Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție; 

- furnizarea de către STS de servicii de certificare calificată prin autoritatea de certificare proprie, 

destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central (BEC), președinților și locțiitorilor 

birourilor electorale de circumscripție județeană și ai biroului electoral de circumscripție a 

municipiului București, precum și președinților birourilor electorale de circumscripție 

comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București, în scopul îndeplinirii 

atribuțiilor funcționale ce le revin; 

- modificarea componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

- posibilitatea membrilor birourilor electorale, personalului tehnic auxiliar, persoanelor 

acreditate, delegaților acreditați, operatorilor de calculator, personalului de pază și alegătorilor 

de a primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară, în condițiile stabilite prin hotărârea 

Guvernului privind măsurile tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale, 

prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020; 

- obligația Ministerului Sănătății de a asigura materialele de protecție sanitară, precum și igiena 

și dezinfecția localurilor de vot și obligația MAI și a instituțiilor prefectului de a asigura, cu 

sprijinul primarilor, transportul și distribuirea acestora; 

- transmiterea de către AEP, prin intermediul poștei electronice, către președinții tribunalelor, a 

listei juriștilor înscriși în Corpul experților electorali care au acceptat să fie desemnați în 

birourile electorale de circumscripție, cu cel puțin 48 de ore înaintea datei desemnării 

președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora; 

- înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor; 

https://lege5.ro/App/Document/gm3domrwgeza/ordonanta-de-urgenta-nr-38-2020-privind-utilizarea-inscrisurilor-in-forma-electronica-la-nivelul-autoritatilor-si-institutiilor-publice?pid=313891978&d=2020-07-21#p-313891978
https://lege5.ro/App/Document/gm3domrwgeza/ordonanta-de-urgenta-nr-38-2020-privind-utilizarea-inscrisurilor-in-forma-electronica-la-nivelul-autoritatilor-si-institutiilor-publice?pid=313891983&d=2020-07-21#p-313891983
https://lege5.ro/App/Document/gm3domrwgeza/ordonanta-de-urgenta-nr-38-2020-privind-utilizarea-inscrisurilor-in-forma-electronica-la-nivelul-autoritatilor-si-institutiilor-publice?pid=313891990&d=2020-07-21#p-313891990
https://lege5.ro/App/Document/gm3domrwgeza/ordonanta-de-urgenta-nr-38-2020-privind-utilizarea-inscrisurilor-in-forma-electronica-la-nivelul-autoritatilor-si-institutiilor-publice?pid=313891995&d=2020-07-21#p-313891995
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- funcționarea în sediul Biroului Electoral Central a unei infrastructuri informatice care asigură 

funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării (SICPV), precum și stocarea în timp real a duplicatelor bazelor 

de date generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal (SIMPV), precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează acesta, pentru 

facilitarea analizei și transparenței acestora. AEP împreună cu STS asigură asistența și suportul 

tehnic pentru funcționarea echipamentelor și aplicațiilor informatice componente ale acestei 

infrastructuri; 

- asigurarea de către AEP, cu sprijinul STS, a aplicațiilor și/sau serviciilor informatice ce vor fi 

utilizate de BEC pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării, precum și a echipamentelor informatice necesare centralizării rezultatelor 

votării de către BEC; 

- asigurarea de către AEP, pe tot parcursul zilei votării și al zilei următoare, a publicității datelor 

privind numărul alegătorilor prezenți la vot, respectiv a informațiilor rezultate în urma 

verificării corelațiilor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, obținute 

prin SIMPV; 

- cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor birourilor electorale, personalului tehnic 

auxiliar și operatorilor de calculator; 

- posibilitatea ca, prin derogare de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, contribuțiile partidelor politice pentru 

campania electorală prevăzute la art. 30 din lege să poată proveni și din subvenții de la bugetul 

de stat. 

 

Totodată, intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2020 a avut ca impact, printre altele, modificarea 

componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare, prin instituirea vocației la un singur 

reprezentant pentru fiecare formațiune politică participantă la alegeri. 

 

Consiliul Național al Audiovizualului, autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor 

media audiovizuale, a adoptat Decizia nr. 475 din 18 august 2020 privind regulile de desfășurare în 

audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020. 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/g4ydqmrvgm/legea-nr-334-2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale?pid=153003111&d=2020-07-21#p-153003111
https://lege5.ro/App/Document/g4ydqmrvgm/legea-nr-334-2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale?pid=80070702&d=2020-07-21#p-80070702
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2.  ADMINISTRAŢIA ELECTORALĂ  

 

Autoritatea Electorală Permanentă este instituția administrativă autonomă cu competenţă 

generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi 

a referendumurilor, precum şi controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.  

  În perioada organizării alegerilor locale se constituie birourile electorale, organisme de 

management electoral cu caracter temporar.  

 

2.1. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

 AEP reprezintă o instituție publică inovativă, recunoscută în plan intern și internațional, care 

furnizează servicii de înaltă calitate în domeniul organizării și desfășurării proceselor electorale. 

 Aceasta are următoarele obiective generale: 

− legalitatea, integritatea și accesibilitatea proceselor electorale şi a finanţării partidelor politice 

și a campaniilor electorale; 

− buna organizare şi desfăşurare a proceselor electorale; 

− furnizarea de asistență în materie electorală la nivel naţional şi internaţional. 

 Atribuțiile AEP, stabilite în cadrul Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare 

și Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, vizează toate etapele procesului 

electoral. Astfel, AEP  : 

▪ elaborează și supune Guvernului spre aprobare, împreună cu MAI, calendarul acțiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale și proiectele de hotărâri specifice bunei organizări și desfășurări 

a alegerilor; prezintă Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice și 

MAI, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea 

și desfășurarea alegerilor; 

▪ administrează Registrul electoral, monitorizează și controlează actualizarea acestuia; 

▪ monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;  

▪ administrează Registrul secțiilor de votare;  

▪ controlează și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităților publice și altor 

organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale;  

▪ desemnează, prin tragere la sorți computerizată, președinții birourilor electorale ale secțiilor de 

votare și locțiitorii acestora; 

▪ asigură, împreună cu STS, instruirea operatorilor de calculator;  

▪ organizează, cu sprijinul logistic al instituțiilor prefectului, instruirea primarilor și a secretarilor 

generali ai comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București și cu 

privire la sarcinile ce revin acestora cu privire la organizarea și desfășurarea în bune condiții a 

alegerilor locale; 

▪ asigură aplicarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale;  

▪ coordonează activitățile privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței 

la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și activitățile de centralizare electronică a datelor 

consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării și aduce la cunoștință publică, pe 

site-ul propriu și al Biroului Electoral Central, datele și informațiile de interes public rezultate 

din acestea. 
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2.1.1. Asigurarea cadrului normativ  
 

 AEP, prin Departamentul legislaţie, contencios electoral, relaţia cu Parlamentul şi Uniunea 

Europeană (DLCERPUE), a elaborat şi a transmis Guvernului, în vederea adoptării, proiectele 

hotărârilor pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, respectiv: 

- Hotărârea Guvernului nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, cu completările ulterioare1. 

 

  AEP a adoptat următoarele hotărâri elaborate de DLCERPUE pe baza contribuţiilor celorlalte 

departamente de specialitate ale AEP şi/sau cu consultarea acestora2: 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor 

care va fi folosit la alegerile locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2020 privind aprobarea metodologiei 

depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2020 privind modificarea și completarea 

Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-

verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea Ghidului finanțării 

campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 

septembrie 2020; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2020 pentru aprobarea procedurii de 

acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor 

acreditate la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2020 pentru aprobarea modelelor buletinelor 

de vot care sunt folosite la alegerile locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 13/2020 privind modificarea și completarea 

unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna 

organizare și desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 

2020, cu modificările ulterioare3; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 14/2020 pentru aprobarea modelului 

certificatului doveditor al alegerii consilierilor, primarilor și a președinților consiliilor județene. 

   

La alegerile locale din anul 2020, și-au menținut aplicabilitatea următoarele acte 

normative: 

- Hotărârea AEP  nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor 

fi folosite la alegerile locale și parlamentare; 

- Hotărârea AEP nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi 

folosit la alegerile locale; 

 
1 Hotărârea Guvernului nr. 715/2020 pentru completarea art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind 

stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020.  
2  Toate proiectele de hotărâri ale Autorității au fost publicate pe site-ul www.roaep.ro, în secțiunea ,,Legislație 

electorală/Transparență decizională”, cu indicarea termenului în care puteau fi transmise observațiile și propunerile 

referitoare la textul acestora, fiind, totodată, emise comunicate de presă în acest sens. 
3 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2020 pentru completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente 

nr. 13/2020 privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Autorității Electorale Permanente, precum și unele 

măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.   
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- Hotărârea AEP nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală 

permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile locale; 

- Hotărârea AEP nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor electorale care vor fi folosite 

la alegerile locale; 

- Hotărârea AEP nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la 

alegerile locale; 

- Hotărârea AEP nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul 

electoral; 

- Hotărârea AEP nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală 

complementară care va fi folosit la alegerile locale; 

- Hotărârea AEP nr. 17/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind tragerea computerizată la 

sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora; 

- Hotărârea AEP nr. 25/2016 privind procedura de eliberare a extraselor din Registrul electoral 

către formațiunile politice care participă la alegerile locale; 

-  

- Hotărârea AEP nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării 

secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora. 

 

  Totodată, președintele AEP a avizat Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 

afacerilor interne nr. 1484/130/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi 

respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei 

electorale și Ordinul comun al ministrului sănătății și ministerului afacerilor interne  nr. 

1594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate 

pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral.  
  

  

2.1.2. Administrarea Registrului Electoral 
 
 Registrul electoral este sistemul informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de 

identificare ale cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora pe secții de 

votare. Datele şi informațiile conținute în Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul 

electoral este administrat de AEP. 
 

Importurile de date 

În perioada electorală, Direcția Generală Sistemul Informațional Electoral Național (DGSIEN) 

a AEP a mărit frecvența actualizărilor de date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) și Direcţia Generală de Paşapoarte (DGP), în vederea 

creșterii acurateței listelor electorale permanente. Astfel DGSIEN a efectuat trei importuri complete 

de date de la DEPABD, trei importuri de date de la DGP și o actualizare de date de la DEPABD. 

 

I. Importul de date din 24 iulie 2020: 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.359.296 de persoane; 

- s-au primit date privind reședința pentru 223.734 de persoane; 

- s-au primit 16.531 de documente de radiere a dreptului de vot. 
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II. Importul de date din 11 august 2020: 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.345.047 de persoane; 

- s-au primit date privind reședința pentru 216.950 de persoane; 

- s-au primit 16.568 de documente de radiere a dreptului de vot. 

 

III. Importul de date din 11 septembrie 2020: 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.324.402 persoane; 

- s-au primit date privind reședința pentru 229.875 de persoane; 

- s-au primit 16.505 documente de radiere a dreptului de vot.  
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IV. Importul parțial de date din 20 septembrie 2020: 

- s-au primit de la DEPABD date actualizate pentru 211.056 persoane, privind schimbările 

intervenite în perioada 05.09.2020-19.09.2020, cu privire la domiciliu, actul de identitate, 

respectiv numele/prenumele persoanei; 

- s-au primit date pentru 11.811 de persoane decedate, înregistrate în RNEP în perioada 

05.09.2020-19.09.2020; 

- s-au primit date pentru 2.829 cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)/persoane care 

au renunțat la cetățenie, informații înregistrate în RNEP în perioada 05.09.2020-19.09.2020; 

- s-au primit date pentru 25.044 de persoane privind actualizarea reședinței, înregistrate în RNEP 

în perioada 05.09.2020-19.09.2020; 

- s-au primit date pentru 82 de persoane cu mențiuni de punere sub interdicție, înregistrate în 

RNEP în perioada 05.09.2020-19.09.2020; 

- s-au primit date pentru 75 de persoane cu mențiuni de interzicere a dreptului de a vota, 

înregistrate în RNEP în perioada 05.09.2020-19.09.2020. 

 

Punerea la dispoziţia primarilor a machetelor listelor electorale  

Listele electorale se constituie pe baza datelor din Registrul electoral. În vederea generării 

pachetelor electorale și a tipăririi listelor electorale permanente pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale, turul I și turul II, în Registrul electoral au fost create machetele 

modelelor listelor electorale publicate în Monitorul Oficial al României.  

De asemenea, restul machetelor listelor electorale utilizate în secțiile de votare au fost 

disponibile în pachetele electorale generate. 

 

Monitorizarea operaţiunilor efectuate de primari în Registrul electoral 

AEP asigură suport tehnic persoanelor autorizate de primari să opereze în Registrul electoral. 

Principalele operaţiuni efectuate în Registrul electoral de către persoanele autorizate au fost: 

− radierea alegătorilor din Registrul electoral în caz de deces, interzicere a exercitării drepturilor 

electorale sau de punere sub interdicţie – activitate permanentă, efectuată în 48 ore de la data 

emiterii actului de deces sau în termen de 24 de ore de la data comunicării de către instanţa 

judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii. 

Această activitate este reflectată în graficul de mai jos: 
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− delimitarea secțiilor de votare, prin dispoziţie și aprobarea Registrului secțiilor de votare; 

− generarea pachetelor electorale şi tipărirea listelor electorale permanente – în perioada 21-25 

septembrie 2020 pentru turul I și în perioada 05-09 octombrie 2020, pentru turul II al alegerilor; 

− introducerea în Registrul electoral a cererilor de vot la reședință. 

 

Îmbunătăţirea interfeţei publice a Registrului electoral  

Prin interfața publică a Registrului electoral alegătorii pot verifica secția de votare la care au 

fost arondați în funcție de adresa de domiciliu. 

 

Această funcționalitate a fost îmbunătățită prin adăugarea în Registrul electoral a coordonatelor 

GPS ale secțiilor de votare, astfel alegătorii pot vizualiza locația secției de votare și drumul până la 

aceasta. 

De asemenea, a fost pusă la dispoziția alegătorilor o hartă ce conține toate secțiile de votare 

organizate cu ocazia alegerilor locale din anul 2020  pe teritoriul României. Cu ajutorul acestei hărți, 

alegătorii pot identifica locația secției de votare 
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În perioada electorală, gradul de accesare a Registrului electoral pentru folosirea portalului de 

căutare publică a secției de votare a crescut, fapt ce se poate observa în următorul grafic: 

 
În graficul ce urmează se poate observa creșterea semnificativă a numărului de accesări în 

preajma zilei alegerilor. 

 

În ziua alegerilor se observă o creștere semnificativă a utilizatorilor de pe platforme mobile, 

majoritatea operațiunilor efectuate fiind cele de căutare publică a secției de votare. 

  

 

2.1.3. Organizarea secțiilor de votare 
 

Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secțiilor de votare din țară. Cu 

ocazia alegerilor locale din anul 2020 au fost organizate 18.794 de secții de votare4, respectiv 5.154 

de secții în municipii, 1.275 de secții în municipiul București, 1.763 de secții în orașe și 10.602 secții 

în comune. Cele mai multe secții de votare sunt situate în mediul rural, respectiv 56,41%.  

 
4 Lista secțiilor de votare este publicată pe site-ul AEP , www.roaep.ro,  la adresa https://www.roaep.ro/prezentare, 

precum și în secțiunea ,,Management Electoral/Geografie electorală/Registrul secțiilor de votare” și poate fi consultată 

accesând următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare . 

http://www.roaep.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare
https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare
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Pentru informarea corectă a alegătorilor, pe site-ul AEP5 au fost postate variante actualizate ale 

Registrului secțiilor de votare, cuprinzând delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare, 

precum și numărul de alegători pe secții de votare. 

 
5 La adresa: http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/.  
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JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

JUDEŢUL BOTOŞANI

JUDEŢUL BRAŞOV

JUDEŢUL BRĂILA

JUDEŢUL BUZĂU

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

JUDEŢUL CLUJ

JUDEŢUL CONSTANŢA

JUDEŢUL COVASNA

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

JUDEŢUL DOLJ

JUDEŢUL GALAŢI

JUDEŢUL GIURGIU

JUDEŢUL GORJ

JUDEŢUL HARGHITA

JUDEŢUL HUNEDOARA

JUDEŢUL IALOMIŢA

JUDEŢUL IAŞI

JUDEŢUL ILFOV

JUDEŢUL MARAMUREŞ

JUDEŢUL MEHEDINŢI

JUDEŢUL MUREŞ

JUDEŢUL NEAMŢ

JUDEŢUL OLT

JUDEŢUL PRAHOVA

JUDEŢUL SATU MARE

JUDEŢUL SĂLAJ

JUDEŢUL SIBIU

JUDEŢUL SUCEAVA

JUDEŢUL TELEORMAN

JUDEŢUL TIMIŞ

JUDEŢUL TULCEA

JUDEŢUL VASLUI

JUDEŢUL VÂLCEA

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Situaţia numărului secţiilor de votare pe judeţe, respectiv municipiul 

Bucureşti, organizate pentru alegerile locale din anul 2020

http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/
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Pentru buna desfășurare a alegerilor locale din anul 2020, AEP a realizat operaţiuni de 

verificare, prelucrare şi actualizare a datelor şi informaţiilor cuprinse în registrul menționat, a 

soluționat solicitările de aviz de modificare a delimitărilor și/sau sediilor secţiilor de votare și a 

acordat sprijin primarilor pentru realizarea unor corecții ale erorilor materiale privind denumirea 

sediului și a adresei secțiilor de votare pentru toate unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

 

Demersuri pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2 

La data de 23 iulie 2020, AEP a comunicat primarilor, prin intermediul Registrului electoral, o 

atenționare referitoare la măsurile necesar a fi luate cu privire la amenajarea și dotarea sediilor 

secțiilor de votare, precum și cu privire la modificările operate în Registrul secțiilor de votare 

(modificare sedii, înființare/desființare secții de votare, modificare delimitări etc.) și le-a solicitat date 

privind dotările logistice, esențiale pentru evaluarea măsurilor necesare în vederea asigurării unui flux 

corespunzător al procesului de votare. 

La data de 27 august 2020, AEP a comunicat Ministerului Sănătății6 și Ministerului Afacerilor 

Interne 7  situația centralizată, întocmită pe baza datelor comunicate de primari 8 , în vederea 

identificării măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2. Situația 

menționată a fost adusă la cunoștință publică pe site-ul AEP în secțiunea ,,Management electoral”9, 

fiind emise două comunicate de presă în acest sens10. 

Analiza datelor comunicate de primari, raportat la regulile instituite prin Ordinul comun al 

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1594/140/2020, a evidențiat următoarele 

aspecte: 

▪ Suprafețele sălilor secțiilor de votare sunt mici 5,93% (≤ 25 mp) și medii 51,28%   (≥25 mp), 

raportat la necesitatea asigurării distanțării fizice în spațiul secției de votare.  

▪ Pentru 68,31% dintre secțiile de votare organizate pentru alegerile locale, există acces unic în 

sala de votare, ceea ce ridică dificultăți la stabilirea unor fluxuri separate pentru intrarea și 

ieșirea alegătorilor . 

▪ Pentru 41,89% dintre secțiile de votare, suprafața zonei de acces de la intrarea în imobil la sala 

de votare este între 0 (intrarea se face direct din exterior) și ≤ 10mp, ceea ce în unele situații nu 

permite asigurarea distanțării fizice în situația unui număr mai mare de alegători prezenți la 

urne în același timp. 

▪ 14,93% din secțiile de votare din mediul rural nu dispun de grup sanitar dotat și igienizat, în 

contextul  în care membrii biroului electoral al secției de votare, operatorul de calculator, 

personalul de pază al secției de votare și personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor 

de votare trebuie să își spele și/sau dezinfecteze frecvent mâinile, luând în considerare faptul că 

aceștia au cel mai mare grad de interacțiune, atât între ei, dar mai ales cu alegătorii prezenți la 

urne. 

▪ În mediul rural se pot asigura în medie 3 cabine de vot per secție de votare, prin urmare, accesul 

concomitent a doar 3 alegători (corespunzător numărului de cabine) în secția de votare.  

 

Prezentăm în cele ce urmează cele două situații statistice rezultate din evaluarea secțiilor de 

votare în contextul pandemiei de COVID-19. 

 
6 Prin adresa cu nr. 14301/2020. 
7 Prin adresa cu nr. 14.302/2020. 
8 Au fost primite și centralizate, până la data de 25 august 2020, informațiile transmise de  2.664 primării (83,5%). 
9 https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads/2020/08/STATISTICA-EVALUARE-SECTII-DE-

VOTARE.pdf.  
10 ,,Comunicat de presă privind demersurile AEP legate de evaluarea secțiilor de votare de la alegerile locale și măsurile 

necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS -COV2 din 23.07.2020” și ,,Comunicat de presă privind 

demersurile AEP legate de evaluarea secțiilor de votare de la alegerile locale și măsurile necesare pentru prevenirea 

răspândirii virusului SARS -COV2 din 26.08.2020”.  

https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads/2020/08/STATISTICA-EVALUARE-SECTII-DE-VOTARE.pdf
https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads/2020/08/STATISTICA-EVALUARE-SECTII-DE-VOTARE.pdf


 

17 
 

 

 

 

STATISTICĂ  -  EVALUARE SECȚII DE VOTARE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 - 25.08.2020 

 

 

TIP UAT 
Nr. SV 

centralizate 

Nr. 

cabine 

vot  -

medie 

SV 

Suprafață sală votare 

Exteriorul 

imobilului 

permite 

distanțarea 

fizică a 

participanților             

Acces unic 

sală votare   

Acces pe mai multe 

căi la sală votare  

Suprafață zonă acces (de la 

intrarea în imobil la sala de 

votare) 

Grup sanitar dotat/ igienizat  
Aerisire/venti

-lație 

      
≤ 

25mp 

≥ 25 mp 

- ≤50 mp 

≥ 50 

mp 
DA NU DA NU DA NU 

0 (se 

intră 

direct 

din 

exterior) 

≤ 10mp ≥ 10 mp  DA NU 
NU 

EXISTĂ 
DA NU 

 MUNICIPII 4.399 4,49 
196 
SV 

1.940 SV 
2.254 
SV 

4.366 
SV 

30 SV 
2.429 
SV 

1.939 
SV 

2.150 
SV 

2.209 SV 273 SV 926 SV 3.189 SV 
4.355 
SV 

29 SV 14 SV 4.259 SV 
140 
SV 

PROCENT   
  4,46% 44,10% 

51,24

% 

99,25

% 
0,68% 

55,22

% 

44,08

% 
48,87% 50,22% 6,21% 21,05% 72,49% 99,00% 0,66% 0,32% 96,82% 

3,1

8% 

ORAȘE 1.439 3,80 99 SV 801 SV 
534 
SV 

1.436 
SV 

2 SV 
1.128 
SV 

299 
SV 

372 SV 1.035 SV 195 SV 458 SV 781 SV 
1.330 
SV 

97 SV 11 SV 1.372 SV 
63 
SV 

PROCENT   
  6,88% 55,66% 

37,11

% 

99,79

% 
0,14% 

78,39

% 

20,78

% 
25,85% 71,92% 13,55% 31,83% 54,27% 92,43% 6,74% 0,76% 95,34% 

4,3

8% 

SECTOARE 1.073 4,75 9 SV 408 SV 
655 

SV 

1.043 

SV 
30 SV 256 SV 

811 

SV 
811 SV 256 SV 28 SV 64 SV 981 SV 

1.070 

SV 
3 SV 0  SV 1.073 SV 

0  

SV 

PROCENT   
  0,84% 38,02% 

61,04

% 

97,20

% 
2,80% 

23,86

% 

75,58

% 
75,58% 23,86% 2,61% 5,96% 91,43% 99,72% 0,28% 0,00% 100,00% 

0,0

0% 

COMUNE 8.883 3,32 
633 

SV 
4.950 SV 

3.265 

SV 

8.867 

SV 
16 SV 

6.976 

SV 

1.800 

SV 

2.176 

SV 
6.602 SV 

1.274 

SV 

3.397 

SV 
4.180 SV 

7.380 

SV 

1.326 

SV 
158 SV 8.081 SV 

770 

SV 

PROCENT   
  7,13% 55,72% 

36,76

% 

99,82

% 
0,18% 

78,53

% 

22,26

% 
24,50% 74,32% 14,34% 38,24% 47,06% 83,08% 14,93% 1,78% 90,97% 

8,6

7% 

TOTAL 15.794 3,79 
937 

SV 
8.099 SV 

6.708 

SV 

15.712 

SV 
78 SV 

10.789 

SV 

4.849 

SV 

5.509 

SV 
10.102 SV 

1.770 

SV 

4.845 

SV 
9.131 SV 

14.135 

SV 

1.455 

SV 
183 SV 

14.785 

SV 

973 

SV 

PROCENT   
  5,93% 51,28% 

42,47

% 

99,48

% 
0,49% 

68,31

% 

30,70

% 
34,88% 63,96% 11,21% 30,68% 57,81% 89,50% 9,21% 1,16% 93,61% 

6,1

6% 
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STATISTICĂ  -  EVALUARE SECȚII DE VOTARE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 - 25.08.2020 (RURAL/URBAN) 

 

 

TIP UAT 

Nr. SV 

centraliz

ate 

Nr. 

cabine 

vot  -

medie 

SV 

Suprafață sală votare 

Exteriorul 

imobilului 

permite 

distanțarea 

fizică a 

participanților             

Acces unic sală 

votare   

Acces pe mai 

multe căi la sală 

votare  

Suprafață zonă acces (de 

la intrarea în imobil la 

sala de votare) 

Grup sanitar dotat/ 

igienizat  

Aerisire/venti-

lație 

   
≤ 

25mp 

≥ 25 

mp - 

≤50 mp 

≥ 50 mp DA NU DA NU DA NU 

0 (se 

intră 

direct 

din 

exterio

r) 

≤ 10mp 
≥ 10 

mp  
DA NU 

NU 

EXISTĂ 
DA NU 

URBAN  6.911 4,39 
304 

SV 

3.149 

SV 

3.443 

SV 

6.845 

SV 
62 SV 

3.813 

SV 

3.049 

SV 
3.333 SV 

3.500 

SV 
496 SV 

1.448 

SV 

4.951 

SV 

6.755 

SV 

129 

SV 
25 SV 

6.704 

SV 
203 SV 

PROCENT     4,40% 45,57% 49,82% 
99,05

% 
0,90% 55,17% 

44,12
% 

48,23% 
50,64

% 
7,18% 20,95% 

71,64
% 

97,74
% 

1,87% 0,36% 97% 2,94% 

                                        

RURAL 8.883 3,32 
633 
SV 

4.950 
SV 

3.265 
SV 

8.867 
SV 

16 SV 
6.976 
SV 

1.800 
SV 

2.176 SV 
6.602 
SV 

1.274 
SV 

3.397 
SV 

4.180 
SV 

7.380 
SV 

1.326 
SV 

158 SV 
8.081 
SV 

770 SV 

PROCENT     7,13% 55,72% 36,76% 
99,82

% 
0,18% 78,53% 

22,26

% 
24,50% 

74,32

% 
14,34% 38,24% 

47,06

% 

83,08

% 

14,93

% 
1,78% 

90,97

% 
8,67% 

 

 

Așa cum se poate observa și din Statistica privind evaluare secții de votare în contextul pandemiei Covid-19 (rural-urban), cea mai mare dificultate 

în aplicarea prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1594/140/2020, concomitent cu asigurarea unui 

flux corespunzător în cadrul procesului de votare, apare la secțiile de votare organizate în mediul rural. 
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Emiterea avizelor pentru modificarea sediilor/delimitărilor secţiilor de votare şi 

înfiinţarea/desfiinţarea secţiilor de votare  

 Pentru pregătirea alegerilor locale din anul 2020, AEP a primit de la primari 794 de solicitări 

de aviz pentru modificarea delimitărilor/sediilor secțiilor de votare, respectiv pentru 

înființarea/desființarea unor secții de votare care au fost soluționate astfel: 

- Pentru 785 dintre solicitări, a fost emis avizul conform favorabil, fiind aduse modificări 

delimitărilor și sediilor unui număr de 2.012 secții de votare (10,71% din numărul total al 

secțiilor de votare); 

- în cazul a două dintre solicitări a fost emis avizul conform parțial favorabil11;  

- în cazul a 5 dintre solicitări a fost emis avizul conform neoportun/nefavorabil12;  

- în cazul a două dintre solicitări, primarul a comunicat AEP renunțarea în totalitate la solicitare13. 

 Astfel, pentru pregătirea alegerilor locale din anul 2020 au fost supuse analizei și verificării: 

• 489 de solicitări14 pentru modificarea a 724 de secții de votare, fiind acordat aviz conform 

favorabil modificării sediilor a 719 secții de votare15. 74,97% din totalul sediilor modificate 

sunt situate în mediul rural.  

9 dintre solicitările pentru modificarea a 15 secții de votare au fost comunicate după 

aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării sediilor secțiilor de votare, fiind 

invocate situaţii de forţă majoră, după cum urmează: 
 

Judeţ UAT Nr. secții 

de votare 

Motivație 

Alba  

 

Comuna 

Sântimbru 

1 defecțiune instalație electrică ce nu poate fi remediată 

până la data alegerilor locale 

Călărași 

 

Comuna Ileana 1 sediul actual se află în reabilitare și nu se pot finaliza 

lucrările până la data alegerilor locale 

Călărași 

 

Comuna Perișoru 2 actualul sediu a ars într-un incendiu 

Caraș-Severin Comuna Berliște 1 sediul actual a fost predat în vederea începerii 

lucrărilor de reabilitare și modernizare 

Hunedoara Comuna Băița 1 tavanul imobilului a fost distrus din cauza 

precipitațiilor 

Ialomița Comuna Valea 

Ciorii 

1 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică 

impuse de Ordinul comun al ministrului sănătății și 

ministrului afacerilor interne nr. 1594/140/2020 

 
11 Pentru solicitarea de modificare a 4 secţii de votare din comuna Berca, judeţul Buzău (în sensul emiterii avizului 

conform favorabil pentru modificarea sediului a 3 secţii de votare şi nefavorabil pentru modificarea sediului unei secţii 

de votare) și pentru solicitarea de modificare a 5 secţii de votare din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov (în sensul 

emiterii avizului conform favorabil pentru modificarea sediului a 4 secţii de votare şi nefavorabil pentru modificarea 

sediului unei secţii de votare). 
12  Pentru solicitarea de modificare a 3 secții de votare din oraşul Pătârlagele, județul Buzău, solicitarea de înființare a 

unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Babadag, județul Tulcea, cea de înființare a 

unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Valea Lungă, județul Alba, cea de înființare 

a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Agigea, județul Constanţa, respectiv pentru 

cea de înființare a 13 secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din municipiul Iaşi, județul Iaşi a fost 

emis aviz conform neoportun/nefavorabil. 
13 Solicitarea primarului comunei Milaş din județul Bistriţa-Năsăud privind modificarea sediului unei secții de votare și 

cea a primarului comunei Negoi, judeţul Dolj privind modificarea delimitării a 2 secţii de votare.   
14 A fost comunicată renunțarea în totalitate la solicitarea: primarului comunei Milaş din județul Bistriţa-Năsăud privind 

modificarea sediului unei secții de votare. 
15 A fost emis avizul conform neoportun/nefavorabil: pentru solicitarea de modificare a 3 secții de votare din oraşul 

Pătârlagele, județul Buzău, a fost emis aviz favorabil parţial pentru solicitarea de modificare a 4 secţii de votare din 

comuna Berca, judeţul Buzău, în sensul emiterii avizului conform favorabil pentru modificarea sediului a 3 secţii de 

votare şi nefavorabil pentru modificarea sediului unei secţii de votare şi a fost emis aviz favorabil parţial pentru solicitarea 

de modificare a 5 secţii de votare din oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, în sensul emiterii avizului conform favorabil 

pentru modificarea sediului a 4 secţii de votare şi nefavorabil pentru modificarea sediului unei secţii de votare. 
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Maramureș Comuna Satulung 6 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică 

impuse de ordinul comun al ministrului sănătății și 

ministrului afacerilor interne nr. 1594/140/2020 

Olt Comuna 

Grojdibodu 

1 pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică 

impuse de ordinul comun al ministrului sănătății și 

ministrului afacerilor interne nr. 1594/140/2020 

Suceava Municipiul Vatra 

Dornei 

1 actualul sediu se află în incinta Centrului pentru 

primire, asistare și îngrijire persoane vârstnice, locație 

care trebuie menținută în stare de carantină, în 

contextul pandemiei actuale, pentru a evita expunerea 

persoanelor internate în centru 

 

 
 

• 3716 de solicitări de înființare a unor secții de votare, fiind acordat aviz conform favorabil 

pentru înființarea a 49 de secții de votare.  

 

 

 

Astfel, au fost înființate secții de votare în următoarele unități administrativ teritoriale: 

 
Județ Unități administrativ-teritoriale Număr secții de votare înființate 

Argeș Comuna Drăganu 2 

Bacău Comuna Filipeni 1 

Bacău Comuna Tamași 1 

Bihor Comuna Roșia 2 

 
16 Pentru solicitarea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din orașul Babadag, 

județul Tulcea, cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna Valea 

Lungă, județul Alba, cea de înființare a unei secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de votare din comuna 

Agigea, județul Constanța, respectiv pentru cea de înființare a 13 secții de votare și modificarea delimitării secțiilor de 

votare din municipiul Iaşi, județul Iaşi, a fost emis aviz conform neoportun/nefavorabil.  
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Brașov Orașul Ghimbav 1 

Brașov Comuna Tărlungeni 1 

Brăila Comuna Racoviță 1 

Brăila Comuna Siliștea 1 

Cluj Comuna Jucu 1 

Constanța Municipiul Constanța 1 

Constanța Comuna Lumina 1 

Harghita Comuna Feliceni 1 

Iași Comuna Cucuteni 1 

Iași Municipiul Iași 10 

Iași Comuna Prisăcani 1 

Iași Comuna Valea Lupului 1 

Ilfov Orașul Bragadiru 1 

Ilfov Orașul Buftea 1 

Ilfov Orașul Popești-Leordeni 1 

Ilfov Comuna Tunari 1 

Maramureș Municipiul Baia Mare 1 

Maramureș Comuna Cicârlău 1 

Mehedinți Comuna Butoiești 1 

Mureș Comuna Livezeni 1 

Mureș Comuna Râciu 1 

Prahova Comuna Florești 1 

Sălaj Comuna Lozna 1 

Suceava Comuna Berchișești 1 

Timiș Comuna Dumbrăvița 1 

Timiș Comuna Moșnița Nouă 1 

Vaslui Municipiul Vaslui 6 

Vâlcea Municipiul Râmnicu-Vâlcea 1 

Vrancea Comuna Jitia 1 

TOTAL - 49 

 

• două solicitări de desfiinţare a unor secții de votare, fiind acordat aviz conform favorabil 

pentru desfiinţarea a 3 secții de votare (o secţie de votare în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi şi 

două secţii de votare în comuna Gogoşu, judeţul Mehedinţi).  

• au fost avizate 8.473 de modificări ale delimitărilor secțiilor de votare. Acestea au vizat, în 

principal: arondarea/rearondarea unor sate în delimitarea secțiilor de votare; arondarea arterelor 

omise, respectiv a arterelor nou-înființate în delimitarea secțiilor de votare, arondarea 

imobilelor omise, respectiv a noilor imobile în delimitarea secțiilor de votare (imobile cu număr 

administrativ „0”, arondarea unor numere administrative, arondarea unor segmente de numere). 
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Pe lângă solicitările de obținere a avizului conform emis de AEP pentru înființarea de secții de 

votare, ori pentru modificarea delimitării și/sau a sediului acestora, au fost formulate 1.598 de 

solicitări de autorizare a operării în Registrul secțiilor de votare (din Registrul electoral) de 

către primăriile unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale subdiviziunilor administrativ-

teritoriale din municipiul București: 

a) 624 de solicitări privind efectuarea operațiunilor de arondare manuală a alegătorilor; 

b) 155 de solicitări pentru efectuarea unor corecții ale unor erori materiale în ceea ce 

privește tipul, denumirea și adresa secției de votare. 

c) 819 solicitări pentru operarea avizelor conforme emise. 

Situația privind aceste solicitări se prezintă după cum urmează: 

 

Solicitări analizate şi verificate în vederea autorizării operării în Registrul secțiilor de votare  

(din Registrul electoral) 

Tip autorizare 

operare 

Număr 

solicitări 

verificate 

şi 

analizate 

2020 

Din care număr 

solicitări 

verificate şi 

analizate în 

perioada 

electorală 

aferentă 

alegerilor locale 

Cauze 

Autorizarea operării 

pentru 

arondare/rearondare 

manuală a 

alegătorilor 

624 123 • Alegători repartizați eronat; 

• Alegători nerepartizați cu adresa eronată în actul de 

identitate; 

• Alegători nerepartizați pentru care adresa din actul de 

identitate nu permite arondarea automată (menţiuni doar 

privind UAT-ul şi localitatea componentă în actul de 

identitate); 

• Alegători nerepartizați pentru care adresa din actul de 

identitate nu permite arondarea automată întrucât nu există 

nomenclator stradal aprobat în UAT; 

• Alegători repartizați manual, care după implementarea 

avizului conform pot fi arondaţi automat . 

Autorizarea operării 

pentru efectuarea 

unor corecţii ale unor 

erori 

materiale/actualizarea 

în ceea ce priveşte 

tipul, denumirea şi 

adresa secţiei de 

votare 

155 23 • Completarea adresei prin introducerea numărului 

administrativ; 

• Modificarea numărului administrativ; 

• Completarea adresei prin adăugarea denumirii arterei (a 

unei denumiri de stradă) sau a schimbării denumirii arterei 

respective; 

• Îndreptarea erorilor materiale de scriere (scriere cu 

diacritice); 

• Modificarea denumirii instituției în care funcționează 

sediul secției de votare. 

Autorizarea operării 

avizelor conforme 

emise   

819  489  • Implementarea avizelor conforme emise; 

• Reautorizarea operării în situaţii în care nu au fost 

efectuate toate modificările din avizele conforme emise 

înainte de aprobare. 

TOTAL 1.598  635  - 

 

Pentru informarea corectă a alegătorilor au fost postate pe site-ul AEP: 

− Situația centralizată preliminară a evaluării secțiilor de votare în contextul pandemiei COVID-

19 conform comunicărilor primăriilor până la data de 25.08.2020 ora 12.00; 

− 3 variante actualizate ale Registrului secțiilor de votare cuprinzând delimitarea, numerotarea și 

sediile secțiilor de votare la diferite momente în perioada electorală aferentă alegerilor locale 

din anul 2020; 
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− o situație privind „Numărul secțiilor de votare pe județe” pentru alegerile locale din anul 2020; 

− 3 situații privind ,,Numărul de alegători pe secții de votare” pentru alegerile locale din anul 

2020; 

−  Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2020 privind numerotarea secțiilor de 

votare organizate pe teritoriul României. 

 

Soluționarea sesizărilor referitoare la secțiile de votare  

Departamentul logistică electorală (DLE) din cadrul AEP a primit 65 de sesizări cu privire la 

secțiile de votare: 

 
Aspecte sesizate Nr. de sesizări 

schimbarea sediului secției de votare organizată în incinta primăriei 18 

sedii ale secțiilor de votare care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Hotărârea 

AEP nr. 44/2016 (acces necorespunzător, amplasare la etaj fără a fi asigurate măsuri 

corespunzătoare, condiții improprii etc.) 

15 

numerotarea secțiilor de votare:  1 

materialele de logistică electorală (cabine de vot, urne, buletine de vot) 3 

relocarea secțiilor de votare la sediile anterioare 5 

arondarea la o secție de votare mai aproape de domiciliu 4 

înființarea de secții noi de votare din cauza distanței sau a numărului mare de cetățeni  

arondați 

5 

înființarea de secții noi de votare în vederea asigurării măsurilor de protecție sanitară 

în contextul pandemiei COVID-19 

3 

schimbarea sediilor secțiilor de votare în vederea asigurării măsurilor de protecție 

sanitară în contextul pandemiei COVID-19 

9 

neconcordanțele între denumirea secției de votare și Registrul secțiilor de votare din 

România 

1 

schimbarea sediului secției de votare întrucât era un spațiu neadecvat (bar/magazin 

alimentar), logistică electorală (polița din cabina de vot să fie montată în partea din 

față), înlocuirea președinților/locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare 

pe motiv de conflict de interese. 

1 

 

S-a constatat că multe primării analizează situația secțiilor de votare cu întârziere, cu deficiențe 

în modul de analiză și comunicare a datelor și informațiilor, constatându-se deficiențe inclusiv în 

privința atribuirii de numere administrative ori de denumiri arterelor.  

AEP își propune demararea unui Program național de evaluare a sediilor în care funcționează 

secții de votare care să asigure evaluarea obiectivă a condițiilor logistice din sediile secţiilor de votare, 

portofoliul de imobile aparținând domeniului public sau privat al statului sau al autorităților 

administrației publice locale, precum şi colectarea cu acuratețe a unor date şi informații necesare, 

inclusiv în ceea ce privește dotările și logistica electorală existentă, ca urmare a creșterii gradului de 

uzură ulterior scrutinelor din perioada 2018-2020. 

Întrucât nu toate sediile secțiilor de votare sunt accesibile persoanelor cu dizabilități, una dintre 

preocupările principale ale AEP vizează identificarea unor soluții sustenabile pentru asigurarea 

accesului acestor alegători în secțiile de votare. 

 

Monitorizarea modalităţii de îndeplinire a atribuţiilor legale în pregătirea şi organizarea 

alegerilor de către autorităţile administraţiei publice locale 

Personalul structurilor de specialitate aleAEP la nivel local a acordat permanent îndrumare 

persoanelor autorizate din cadrul primăriilor în derularea tuturor acțiunilor desfășurate de acestea în 

Registrul electoral. 

Principalele acţiuni desfăşurate în Registrul electoral de către persoanele autorizate din cadrul 

primăriilor sunt: 

▪ Radierea persoanelor decedate, puse pub interdicţie sau condamnate cu pedeapsa accesorie 

şi/sau complementară a interzicerii exercitării dreptului de a alege; 



 

24 
 

 

▪ Modificarea parolei de acces în Registrul electoral, la solicitarea persoanelor autorizate să 

opereze în registru;  

▪ Solicitarea de eliberare a credențialelor pentru operarea în Sistemul Informatic al Registrului 

Electoral (SIRE), ca urmare a pierderii credenţialelor acordate sau ca urmare a desemnării unor 

noi persoane autorizate să opereze în Registrul electoral;  

▪ Revocarea credențialelor acordate pentru operarea în SIRE în cazul persoanelor care nu mai au 

drept de acces în Registrul electoral;  

▪ Solicitările de operare în  Registrul electoral și Registrul secțiilor de votare pentru: 

− rearondarea alegătorilor în Registrul permanent, de la secția de votare unde au fost eronat 

arondați automat la o secție de votare aflată la o distanță mai mare de 3 km decât secția de 

votare care este cea mai apropiată de domiciliul acestora;  

− actualizarea şi modificarea denumirii instituției în care sunt organizate secțiile de votare;  

− mutarea alegătorilor pe ale căror acte de identitate nu sunt înscrise mențiuni complete cu privire 

la adresa de domiciliu, arondați manual eronat la o altă secție de votare decât cea la care ar fi 

trebuit arondați conform domiciliului.  

▪ Actualizarea delimitării secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora.Ca urmare a 

solicitărilor primite, reprezentanții birourilor județene ale AEP au efectuat deplasări în teren 

pentru verificarea îndeplinirii condițiilor pentru schimbarea sediilor unor secții de votare din 

aria de competență. Toate solicitările primarilor de modificare a sediilor precum și a 

delimitărilor secţiilor de votare au fost transmise pentru a fi analizate și ulterior soluționate la 

filialele Autorității Electorale Permanente și, ulterior, înaintate la sediul central, pentru emiterea 

avizului consultativ. În urma verificărilor efectuate, în unele situații s-a apreciat că nu sunt 

respectate prevederile legale pentru obținerea avizului conform, fiind comunicat refuzul de 

emitere a acestuia pentru înființarea unei noi secții de votare.  

▪ Arondarea alegătorilor nerepartizaţi la secţiile de votare. În perioada electorală la nivelul 

structurilor de specialitate de la nivel local ale AEP au fost înregistrate cereri primite de la 

primari pentru deblocarea Registrului electoral în vederea repartizării manuale a alegătorilor 

nerepartizaţi. După data aducerii la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de 

votare, s-a verificat permanent secțiunea ,,Alegători nerepartizați” din Registrul electoral și s-

au contactat reprezentanții primăriilor cu alegători nerepartizaţi în vederea arondării manuale a 

acestora la secţiile de votare din secțiunea Alegători Români nerepartizați a Registrului 

electoral – Listă Scrutine – Alegeri pentru Autoritățile administrației publice locale din anul 

2020.  

▪ Generarea Anexei la dispoziţia primarului privind delimitarea secţiilor de votare şi stabilirea 

sediilor acestora. În acest scop, s-a acordat îndrumare persoanelor autorizate să opereze în 

Registrul electoral cu privire la generarea din Registrul electoral, în secțiunea ,,Listă scrutine - 

Autoritățile administrației publice locale din anul 2020” pentru aducerea la cunoştinţă publică 

a delimitării şi numerotării fiecărei secţii de votare şi a sediilor acestora, precum şi cu privire la 

modalitatea obligatorie de aducere la cunoştinţă publică a informaţiilor din Registrul secţiilor 

de votare, conform Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016. 

▪ S-a acordat îndrumare reprezentanților primăriilor care au solicitat sprijin privind punerea la 

dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui Extras din Registrul electoral, 

cuprinzând alegătorii din unitatea administrativ-teritorială, respectiv numele, prenumele, data 

nașterii și domiciliul, precum și secția de votare la care au fost arondați, pe suport electronic 

sau hârtie, în conformitate cu dispozițiile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare.  

▪ Descărcarea pachetelor electorale din Registrul electoral. După activarea butonului de 

descărcare a pachetelor electorale pentru scrutinul Alegeri pentru autoritățile administrației 

publice locale din anul 2020, s-au transmis mesaje de informare prin sms/STS către persoanele 

autorizate să opereze în Registrul electoral privind termenul până la care trebuie să tipărească 

listele electorale permanente. Personalul structurilor de specialitate de la nivel local ale AEP a 
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contactat toate primăriile în vederea acordării de îndrumare pentru descărcarea pachetelor 

electorale din Registrul electoral.  

 În data de 07.10.2020, s-au descărcat pachetele electorale și s-au tipărit listele electorale 

permanente și celelalte tipizate ce au fost utilizate cu ocazia organizării turului II al alegerilor locale, 

în comuna Orțișoara, județul Timiș, comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud și în comuna Balaci, 

județul Teleorman.  

 În vederea îndeplinirii măsurilor tehnice mai sus enunţate şi în conformitate cu dispozițiile art. 

9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020, potrivit cărora „În perioada electorală, Autoritatea 

Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne vor acorda sprijin de specialitate prefecților 

și primarilor, în vederea realizării la termen și în condiții corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale”, structurile de specialitate de la nivel local ale AEP au 

desfăşurat următoarele activităţi: 

 - îndrumarea și monitorizarea autorităților administrației publice locale pentru întocmirea și 

tipărirea listelor electorale permanente. Având în vedere termenul de întocmire şi tipărire de către 

primari a listelor electorale permanente, personalul structurilor de specialitate de la nivel local ale 

AEP a contactat persoanele autorizate prin dispoziția primarului să opereze în Registrul electoral, 

precum şi secretarii generali ai municipiilor, oraşelor şi comunelor pentru acordarea de îndrumare, în 

vederea tipăririi listelor electorale permanente. Toate primăriile au confirmat telefonic şi în scris, pe 

e-mail sau fax, finalizarea tipăririi listelor electorale permanente, în câte două exemplare, pentru 

fiecare tur de scrutin şi pentru fiecare secţie de votare, fără a fi semnalate probleme deosebite. 

- organizarea secțiilor de votare, în conformitate cu dispozițiile art. 20 din Legea nr. 208/2015, 

Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secțiilor de votare din țară.  

Având în vedere dispoziţiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 208/ 2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora „Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, 

primarii aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii 

de votare din ţară, precum şi sediile acestora, în condiţiile stabilite de Autoritatea Electorală 

Permanentă, prin hotărâre”, personalul structurilor de specialitate la nivel local a transmis către 

instituţiile prefectului, prin adresă scrisă şi în format excel, baza de date privind delimitarea și 

numerotarea sediilor secţiilor de votare din fiecare județ. 

Totodată, au fost informate instituțiile prefectului din cele 41 de județe din țară și din Municipiul 

București că prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016 s-au stabilit condiţiile de 

aducere la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare din ţară precum şi a 

sediilor acestora. 

Personalul structurilor de specialitate ale AEP la nivel local a monitorizat modul de asigurare a 

sediilor birourilor electorale ale secţiilor de votare de către primari, cu sprijinul prefecţilor, în 

conformitate cu dispozițiile legale.   

 

 

2.1.4. Desemnarea și instruirea persoanelor cu atribuții în desfășurarea 

alegerilor 

 
Experții electorali 

Corpul experților electorali (CEE) reprezintă o evidență permanentă a persoanelor care au 

vocația de a deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora, 

înființată, gestionată și actualizată de AEP17. 

 
17 În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților 

electorali, cu modificările și completările ulterioare. 
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Recrutarea cetățenilor care doresc să facă parte din CEE reprezintă o activitate permanentă, 

aceștia având posibilitatea să susțină în orice moment 

examenul de admitere online. La nivelul structurilor 

teritoriale ale AEP s-au desfășurat în mod continuu 

activități de primire, verificare şi înregistrare a cererilor de 

admitere în CEE, pe baza avizului favorabil sau pe bază 

de examen. 

AEP desfășoară periodic campanii de informare în 

acest sens, prin intermediul structurilor sale teritoriale. 

Campania de informare a inclus, în anul 2019, și un 

videoclip de informare, difuzat pe canalul You Tube și pe 

pagina de Facebook a AEP. 

 

În perioada 1 ianuarie - 27 septembrie 2020, au fost admise în Corpul experților electorali 

6.941 de persoane (304 persoane admise pe bază de aviz favorabil și 6.637 de persoane admise pe 

bază de examen18.  

 
ADMITERI ÎN CEE ÎN ANUL 2020 

Tip admitere Număr decizii 

emise ianuarie-

septembrie 

2020  

Număr persoane 

admise ianuarie-

septembrie 2020  

Din care număr 

decizii emise în 

perioada electorală 

aferentă alegerilor 

locale 

Număr persoane admise  

în perioada electorală 

aferentă alegerilor locale 

Pe bază de aviz favorabil 17 304 13 180 

Pe bază de examen 49 6.637 44 5.515 

TOTAL 66 6.941 57 5.695 

 

În aceeași perioadă a încetat calitatea de expert electoral pentru 1.937 de persoane și au fost 

excluse din CEE 8 persoane.  

 
 ÎNCETĂRI CALITATE EXPERT ELECTORAL ÎN ANUL 2020 

Motivul încetării calității de expert 

electoral 

Număr de 

decizii 

emise în 

ianuarie-

septembrie 

2020  

Număr de persoane 

cărora le-a încetat 

calitatea de expert 

electoral  

în ianuarie-

septembrie 2020  

Din care număr 

decizii emise în 

perioada 

electorală 

aferentă 

alegerilor locale 

Număr de persoane 

cărora  

le-a încetat calitatea 

de expert electoral în 

perioada electorală 

aferentă alegerilor 

locale 

Motive personale  

(teama de contaminare cu virusul 

SARS-COV2,  

plecat în străinătate, 

incompatibilitate cu soțul/soţia 

candidat/ă, lucrează în domeniul 

medical/armată/MAI,  

nu mai dorește, nu mai face față 

stresului etc.) 

9 1.331 4 264 

Neîndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de art. 16  alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare 

16 1.152 11 638 

Neîndeplinirea condiției 

prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. e) 

din Legea nr. 208/2015, cu 

1 988 1 988 

 
18 Deciziile privind admiterea în Corpul experților electorali sunt afișate, potrivit art. 16 din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, pe site-ul AEP, la rubrica Corpul Experților Electorali, la adresa 

http://www.roaep.ro/logistica/management-electoral/corpul-expertilor-electorali/.  

http://www.roaep.ro/logistica/management-electoral/corpul-expertilor-electorali/
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modificările și completările 

ulterioare, fiind candidați la 

alegerile locale din anul 2020 din 

partea unor partide politice 

Deces 13 140 8 47 

TOTAL 39 3.611 24 1.937 

 

 
EXCLUDERI DIN CEE ÎN ANUL 2020 

Motivul excluderii Număr de decizii 

emise 

în ianuarie-

septembrie 2020  

Număr de 

persoane excluse 

în ianuarie-

septembrie 2020  

Din care număr de 

decizii emise în perioada 

electorală aferentă 

alegerilor locale 

Număr de persoane 

excluse în perioada 

electorală aferentă 

alegerilor locale 

Sancţiune 

contravenţională 

5 8 5 8 

 

  La alegerile locale din anul 2020 s-a înregistrat cel mai ridicat procent de suspendări pe 

scrutin, și anume 15,28% din totalul persoanelor admise.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația persoanelor suspendate din CEE, în funcție de tipul de studii, se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

Dintre cei 57.878 de experți electorali disponibili (care nu au depus cerere pentru a fi 

suspendați pentru alegerile locale din anul 2020), 5.290 au fost desemnați să facă parte din 

componența birourilor electorale de circumscripție locală. 

Astfel, au fost comunicate către tribunale un număr de 7.609 de persoane care au studii juridice 

și și-au exprimat acordul pentru a participa la tragerea la sorți pentru funcțiile de președinți/locțiitori 

de circumscripții electorale locale.  

Un număr de 6.066 de persoane au studii juridice și din documentele depuse a rezultat vechime 

de 5 ani în specialitatea studiilor, restul fiind persoane cu studii juridice, care și-au exprimat acordul 

pentru participarea la tragerea la sorți pentru funcțiile de președinți/locțiitori de circumscripții 

electorale locale și cu vechime mai mică de 5 ani în specialitatea studiilor sau fără vechime. 

Tip studii Număr persoane suspendate 

Studii juridice 2.571 

Studii alte domenii 5.955 

Învățământ general obligatoriu 1.911 

Total 10.437 



 

28 
 

 

Restul persoanelor comunicate, care nu au fost trase la sorți pentru funcțiile de 

președinți/locțiitori de circumscripții electorale locale, au rămas disponibile pentru a fi desemnate ca 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora. 

Astfel, au rămas disponibili pentru tragerea la sorți pe funcții de președinți/locțiitori ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare / înlocuiri un număr de 52.588. 

Dintre cei 52.588 de experți electorali intrați în procedura de desemnare a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru alegerile locale din anul 2020, respectiv 

a locțiitorilor acestora: 

▪ 71,07% sunt femei (37.376 de persoane) și 28,93% sunt bărbați (15.212 de persoane),  

▪ 52,24% sunt persoane din mediul urban, 

▪ cea mai mare pondere o au femeile din mediul urban, și anume 36,39%, urmate de cele din 

mediul rural 34,68%,  

▪ persoanele cu studii de licență în alte domenii reprezintă 56,15%, cei cu învățământ general 

obligatoriu - 31,24% și cei cu studii de licență în domeniul științelor juridice - 12,60%. 

▪ cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani (32,75%) și cele 

între 35 și 44 de ani (24,87%), urmate de cele cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani (18,31%), 

cele cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani (17,22%) și cele peste 65 de ani (6,85%). 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește persoanele disponibile pentru desemnarea ca 

președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare/înlocuiri la alegerile locale din anul 

2020, poate fi consultată în Anexa nr. 1. 

  

Desemnarea  președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora   

La data de 10.09.2020, AEP a dat publicității ,,Comunicatul de presă privind programarea 

ședințelor publice din data de 12 septembrie 2020 pentru tragerea la sorți computerizată a 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora”19, care 

a inclus informații privind ora și locul ședințelor publice de tragere la sorți. Informația a fost publicată 

și pe pagina de Facebook a instituției. 

La data de 12.09.2020, au fost desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare 

și locțiitorii acestora, prin tragere la sorți computerizată, de către reprezentanții AEP20, la sediile 

birourilor electorale de circumscripție județeană/a municipiului București. La aceeași dată, AEP a 

publicat  ,,Comunicatul de presă privind desemnarea prin tragere la sorți computerizată a 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale 

din 27 septembrie 2020”21, care a inclus informații detaliate în acest sens. Procesele-verbale privind 

desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora au fost 

publicate pe site-ul AEP, www.roaep.ro22.  

Ulterior desemnării, 10.602 președinți ai birourilor electorale ale secţiilor de votare și 

locțiitori ai acestora desemnați au fost înlocuiți, de către AEP, la cerere, prin trageri la sorți 

successive, ca urmare a hotărârilor emise de birourile electorale de circumscripție locală în acest sens. 

Situaţia statistică, pe judeţe, privind numărul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 

 
19  Accesibil la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-

programarea-sedintelor-publice-din-data-de-12-septembrie-2020-pentru-tragerea-la-sorti-computerizata-a-presedintilor-

birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-tara-s/ .  
20 Desemnați prin Ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 616 din 10.09.2020 privind personalul 

de la nivelul birourilor judetene ale Autorității Electorale Permanente numit să efectueze procedurile de desemnare a 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale din anul 2020. 
21  La secțiunea ,,Corpul experților electorali”, la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-

presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-prin-tragere-la-sorti-computerizata-a-presedintilor-birourilor-electorale-

ale-sectiilor-de-votare-si-a-loctiitorilor-acestora-la-alegerile-locale-din-27-septembr/  
22  Accesibilă la următorul link: https://www.roaep.ro/instruire/procese-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-

birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-constituite-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-din-

data-de-27-septembrie-2020-si/. 

http://www.roaep.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-programarea-sedintelor-publice-din-data-de-12-septembrie-2020-pentru-tragerea-la-sorti-computerizata-a-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-tara-s/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-programarea-sedintelor-publice-din-data-de-12-septembrie-2020-pentru-tragerea-la-sorti-computerizata-a-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-tara-s/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-programarea-sedintelor-publice-din-data-de-12-septembrie-2020-pentru-tragerea-la-sorti-computerizata-a-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-tara-s/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-prin-tragere-la-sorti-computerizata-a-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-si-a-loctiitorilor-acestora-la-alegerile-locale-din-27-septembr/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-prin-tragere-la-sorti-computerizata-a-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-si-a-loctiitorilor-acestora-la-alegerile-locale-din-27-septembr/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-prin-tragere-la-sorti-computerizata-a-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-si-a-loctiitorilor-acestora-la-alegerile-locale-din-27-septembr/
https://www.roaep.ro/instruire/procese-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-constituite-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-din-data-de-27-septembrie-2020-si/
https://www.roaep.ro/instruire/procese-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-constituite-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-din-data-de-27-septembrie-2020-si/
https://www.roaep.ro/instruire/procese-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-constituite-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-din-data-de-27-septembrie-2020-si/
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votare sau a locţiitorilor acestora, desemnați, precum și înlocuirile efectuate, la solicitarea birourilor 

electorale de circumscripție, se regăsește în Anexa nr. 2. 

În săptămâna premergătoare alegerilor, respectiv 20.09.2020-27.09.2020, s-a constatat o 

creștere a numărului solicitărilor de înlocuire a președinților birourilor electorale ale secţiilor de 

votare și a locțiitorilor acestora, fiind înregistrate 2.534 de solicitări de înlocuire motivate, în special, 

de incidența virusului SARS CoV-2. Situaţia statistică, pe judeţe, privind numărul înlocuirilor 

preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare sau a locţiitorilor acestora efectuate în 

perioada 20.09.2020-27.09.2020 se regăsește în Anexa nr. 3. 

Procesele-verbale privind desemnarea sau înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare au fost comunicate către birourile electorale de circumscripție județeană/ a 

municipiului București, către instituţiile prefectului, fiind aduse la cunoştinţă publică pe site-ul 

Autorităţii Electorale Permanente . 

37.588 de persoane au fost desemnate în funcția de președinte al biroului electoral al secției 

de votare, respectiv locțiitor al acestuia la alegerile locale din anul 2020. Dintre acestea: 

▪ cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii (61,42%), urmată de 

cei cu învățământ general obligatoriu (26,05%), și de cei cu studii de licență în domeniul 

științelor juridice (12,53%),  

▪ cea mai mare pondere o reprezintă persoanele cu vârsta între 35 și 54 de ani (59,47%), urmate 

de cele cu vârsta între 55 și 64 de ani (16,80%), cele cu vârsta între 18 și 34 de ani (18,08%), și 

de cele cu peste 65 de ani (5,65%). 

▪ 36,7% dintre persoanele care au exercitat funcțiile de președinți ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, respectiv locțiitori ai acestora, la alegerile locale din anul 2020 nu au mai 

participat la un scrutin anterior sau au participat doar la un singur scrutin, în timp ce doar 

29,13% au participat la 4 tipuri de alegeri generale, din 2016 până în prezent. 

 

În Anexa nr. 4 pot fi consultate Situația, pe județe, privind președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și locțiitorii acestora, în funcție de studii și Situația privind președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora, în funcție de studii, vârstă și mediu și Statistică 

privind experiența electorală anterioară a persoanelor desemnate 2016 – 2020 (alegerea 

administrației publice locale). 

 

  Instruirea președinților birourilor electorale ale secţiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora   

Personalul structurilor de specialitate de la nivel local ale AEP a acordat sprijin birourilor 

electorale de circumscripţie judeţeană/a municipiului București pentru organizarea, în colaborare cu 

instituţiile prefectului, a 314 sesiuni de instruire pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor 

de votare şi locţiitorii acestora, la care au fost convocaţi să participe şi operatorii de calculator 

desemnați. Având în vedere contextul pandemic, sesiunile de instruire s-au efectuat pe durata a 13 

zile, astfel încât să fie respectate toate măsurile de protecție sanitară, față de sesiunile de instruire de 

la scrutinele anterioare, care s-au desfășurat pe durata a 1-2 zile. Întrucât, potrivit Hotărârii Biroului 

Electoral Central nr. 174/202023, la data de 11.10.2020       s-a organizat un nou tur de scrutin, a avut 

loc o nouă sesiune de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate 

în comuna Rebra, județul Bistrița-Năsăud şi locţiitorilor acestora.  

Situația instruirilor desfăşurate poate fi consultată în Anexa nr. 5. 

 
23 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 174/2020  privind organizarea unui nou tur de scrutin pentru candidații la 

funcția de primar aflați în situațiile prevăzute de art. 39 alin. (1) lit. h) și art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, 

precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. 
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AEP a realizat materialul ,,Instruirea președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora cu privire 

la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale din anul 2020” care a fost prezentat în cadrul sesiunilor 

de instruire de personalul structurilor teritoriale ale AEP și a fost 

publicat pe paginile de internet ale instituţiilor prefectului. 

  De asemenea, a fost elaborată și tipărită broșura ,,Reglementări 

privind alegerea autorităților administrației publice locale din anul 

2020”, care a fost transmisă către instituțiile prefectului, spre a fi 

distribuită președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și 

locțiitorilor acestora.  

AEP a realizat în parteneriat cu MAI și Ministerul Sănătății un material video de informare care 

ilustrează măsurile și acțiunile privind exercitarea dreptului de vot la alegerile locale din anul 202024. 

 

 

Selecția și desemnarea operatorilor de calculator 

Personalul structurilor de specialitate ale AEP a organizat, în colaborare cu direcţiile judeţene 

de telecomunicaţii speciale, activităţile de selecţie şi examinare practică a operatorilor de calculator 

în centrele de evaluare puse la dispoziţie de autorităţile locale.  

  Președintele AEP a lansat în data de 26.08.2020 un apel către cetățenii români interesați să se 

implice în alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, recomandându-le să se alăture echipei 

AEP în calitate de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora, 

precum și ca operatori de calculator25. 

  La data 02.09.2020, a fost constituită în cadrul AEP Comisia de repartizare computerizată a 

operatorilor de calculator ai secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020.  

  La data 03.09. 2020, AEP a publicat un ,,Comunicat de presă privind desemnarea prin tragere 

la sorți computerizată a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

țară cu ocazia alegerilor locale din anul 2020”26.  

 
24 Poate fi vizionat prin accesarea linkului: https://www.youtube.com/watch?v=Xmg58BL_uI4&t=4s. 
25 ,,Comunicat de presă privind apelul președintelui AEP către cetățeni pentru implicarea lor în alegerile locale ca experți 

electorali și operatori de calculator în secțiile de votare”, accesibil la următorul 

link: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-

cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegerile-locale-ca-experti-electorali-si-operatori-de-calculator-in-sectiile-de-votare/.   
26  Accesibil la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-

desemnarea-prin-tragere-la-sorti-computerizata-a-operatorilor-de-calculator-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-

votare-din-tara-cu-ocazia-alegerilor-locale-din-anul-2/.  

https://www.youtube.com/watch?v=Xmg58BL_uI4&t=4s
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegerile-locale-ca-experti-electorali-si-operatori-de-calculator-in-sectiile-de-votare/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-apelul-presedintelui-aep-catre-cetateni-pentru-implicarea-lor-in-alegerile-locale-ca-experti-electorali-si-operatori-de-calculator-in-sectiile-de-votare/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-prin-tragere-la-sorti-computerizata-a-operatorilor-de-calculator-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-tara-cu-ocazia-alegerilor-locale-din-anul-2/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-prin-tragere-la-sorti-computerizata-a-operatorilor-de-calculator-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-tara-cu-ocazia-alegerilor-locale-din-anul-2/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-prin-tragere-la-sorti-computerizata-a-operatorilor-de-calculator-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-din-tara-cu-ocazia-alegerilor-locale-din-anul-2/
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Baza de date privind operatorii de calculator intrați în procedura de desemnare a cuprins 

39.862 de persoane, dintre care cea mai mare pondere o reprezintă persoanele de sex feminin 

(62,04%). Cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani (32,68%) și 

cei între 35 și 44 de ani (26,83%). În funcție de domiciliul acestora, cea mai mare pondere o au 

persoanele din mediul urban, și anume 61,99%. 

 

Din situația de mai jos, se poate observa o creștere semnificativă a numărului de persoane 

disponibile a fi desemnate operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare la 

alegerile locale din anul 2020, comparativ cu anul 2016, însă structura operatorilor de calculator 

intrați în procedura de desemnare în anii de referință este similară. 

  În data de 04.09.2020, a avut loc, la sediul central al AEP ședința publică pentru desemnarea 

prin tragere la sorți a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și a 

rezervelor acestora. Ședința publică a fost transmisă pe canalul de YouTube al AEP.  

  Au fost desemnați 18.794 de operatori de calculator și 3.684 de rezerve. Informarea 

operatorilor de calculator și a rezervelor acestora cu privire la rezultatele tragerii la sorți a fost 

asigurată de Direcția generală sistemul informațional electoral național din cadrul AEP, cu sprijinul 

STS.  

  Rezultatele tragerii la sorți au fost aduse la cunoștință publică pe site-ul AEP27. În data de 05.09. 

2020, AEP a emis un ,,Comunicat de presă privind desemnarea de către AEP a operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și a rezervelor acestora, cu ocazia alegerilor 

locale din anul 2020”28. 

  După data tragerii la sorți au fost înregistrate demisii din funcția de operator de calculator în 

birourile electorale ale secțiilor de votare. Au fost efectuate de îndată înlocuirile necesare (5.076 de 

înlocuiri).Situaţia statistică, pe judeţe, privind numărul operatorilor de calculator desemnați, precum 

și numărul înlocuirilor efectuate, se regăsește în Anexa nr. 6. Multe dintre solicitările de înlocuire au 

fost primite în săptămâna anterioară alegerilor, respectiv  550 de solicitări, în special, ca urmare a 

incidenței și răspândirii virusului SARSCOV-2. Situaţia statistică, pe judeţe, privind numărul 

 
27 La următorul link: http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/ . 
28  Accesibil la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-

desemnarea-de-catre-aep-a-operatorilor-de-calculator-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-si-a-rezervelor-

acestora-cu-ocazia-alegerilor-locale-din-anul-2020/.  

Rural Urban Rural Urban

Între 18 și 24 

ani 1.949 1.965 3.914 1.623 1.877 3.500 7.414

Între 25 și 34 

ani 3.406 4.298 7.704 2.297 3.028 5.325 13.029

Între 35 și 44 

ani 2.318 4.752 7.070 987 2.639 3.626 10.696

Între 45 și 54 

ani 1.513 3.308 4.821 584 1.468 2.052 6.873

Între 55 și 64 

ani 316 844 1.160 135 387 522 1.682

Între 65 și 74 

ani 7 54 61 17 89 106 167

Peste 75 ani 1 1 1

Total 9.509 15.221 24.730 5.643 9.489 15.132 39.862

Interval vârstă  Total

Feminin Feminin 

Total

Masculin Masculin 

Total

An
Între 18 și 

24 ani

Între 25 și 

34 ani

Între 35 și 

44 ani

Între 45 și 

54 ani

Între 55 și 

64 ani

Între 65 și 

74 ani

Peste 75 

ani
Urban Rural Masculin Feminin Total

2016 2.164 9.679 7.523 5.728 1.770 221 2 15.007 12.080 9.852 17.235 27.087

2020 7.414 13.029 10.696 6.873 1.682 167 1 24.710 15.152 15.132 24.730 39.862

http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-de-catre-aep-a-operatorilor-de-calculator-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-si-a-rezervelor-acestora-cu-ocazia-alegerilor-locale-din-anul-2020/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-de-catre-aep-a-operatorilor-de-calculator-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-si-a-rezervelor-acestora-cu-ocazia-alegerilor-locale-din-anul-2020/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-desemnarea-de-catre-aep-a-operatorilor-de-calculator-ai-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-si-a-rezervelor-acestora-cu-ocazia-alegerilor-locale-din-anul-2020/
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operatorilor de calculator înlocuiți în perioada 20.09.2020 - 27.09.2020, se regăsește în Anexa nr. 

7. 

22.259 de persoane au fost desemnate în funcția de operator de calculator atât în cadrul 

secțiilor de votare, cât și la nivelul unității administrativ-teritoriale, la alegerile locale din anul 2020. 

Cea mai mare pondere a operatorilor de calculator din secția de votare a fost reprezentată de 

femei, respectiv 13.611 (61,15%), comparativ cu 8.648 de bărbați (35,85%).  

Operatorii de calculator cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani au reprezentat 60,72% din 

numărul de persoane desemnate. 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește persoanele care au fost desemnate în funcția de 

operator de calculator la alegerile locale din anul 2020 este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 
 

 

Instruirea operatorilor de calculator  

Operatorii de calculator desemnați în urma efectuării tragerii la sorți au fost informați cu privire 

la desemnarea acestora de către AEP, fiind transmise mesaje, prin intermediul aplicației STS şi, 

ulterior, contactați telefonic, în vederea programării la sesiunile de instruire.  

Structurile de specialitate ale AEP de la nivel local, în colaborare cu direcţiile judeţene de 

telecomunicaţii speciale, au organizat 697 sesiuni de instruire pentru operatorii de calculator 

desemnaţi în birourile electorale ale secţiilor de votare, în format fizic, videoconferință sau 

audioconferință, conform datelor cuprinse în Anexa nr. 8.  

Sesiunile de instruire s-au efectuat pe durata a 19 zile, în perioada 07.09.2020 - 25.09.2020, 

astfel încât să fie respectate toate regulile de protecție sanitară impuse de reglementările legale 

incidente.  

La încheierea sesiunilor de instruire, operatorii de calculator desemnaţi au preluat pe bază de 

proces-verbal terminalele informatice (tabletele) şi plicurile cu user şi parole de acces în aplicația 

ADV. 

 

 

Instruirea și îndrumarea prefecților, primarilor și a secretarilor generali ai unităților 

administrativ- teritoriale 

MAI, cu sprijinul AEP, a organizat instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020.  

Situația privind activităţile de instruire a prefecţilor se regăsește în Anexa nr. 9.  

AEP a elaborat un ,,Material suport pentru instruirea prefecţilor şi a subprefecţilor cu privire 

la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020”, care a fost diseminat prin 

intermediul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

În perioada 04-14.08.2020, prefecții, cu sprijinul filialelor și birourilor județene ale AEP, au 

organizat instruirea primarilor și a secretarilor generali ai comunelor, orașelor și municipiilor cu 

privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale.  

Mediu/Sex
Între 18 și 

24 ani

Între 25 și 

34 ani

Între 35 și 

44 ani

Între 45 

și 54 ani

Între 55 și 

64 ani

Între 65 

și 74 ani

Peste 75 

ani
Total

Rural 3.731 6.114 4.823 2.916 516 31 18.131

Feminin 1.993 3.585 3.183 2.007 341 10 11.119

Masculin 1.738 2.529 1.640 909 175 21 7.012

Urban 685 1.404 1.175 677 168 18 1 4.128

Feminin 329 801 754 488 117 3 2.492

Masculin 356 603 421 189 51 15 1 1.636

Total 4.416 7.518 5.998 3.593 684 49 1 22.259
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Situația privind activităţile de instruire a primarilor şi secretarilor generali ai unităţilor 

administrativ-teritoriale se regăsește în Anexa nr. 10. 

AEP a realizat un ,,Material suport privind instruirea primarilor şi secretarilor generali ai 

unităților administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 

2020”, care a fost comunicat către instituţiile prefectului, fiind publicat pe site-urile acestora, pentru 

a facilita accesul la informațiile prezentate în cadrul instruirii. 

Structurile de specialitate de la nivel local ale AEP au asigurat o colaborare permanentă cu 

instituţiile prefectului şi au acordat sprijin şi îndrumare pentru soluţionarea operativă a problemelor 

semnalate în organizarea alegerilor locale din anul 2020. 
 

 

2.1.5. Informarea participanților la procesul electoral 

 
AEP, prin Departamentul cooperare internațională și relații publice (DCIRP), a furnizat 

participanților la procesul electoral, prin intermediul site-ului propriu, informații privind organizarea 

și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020. 

Dat fiind contextul generat de pandemia de COVID-19, campania de informare a alegătorilor 

s-a desfășurat cu precădere în mediul online.  

 AEP a realizat și difuzat două materiale video privind organizarea procesului electoral în 

condiții de siguranță sanitară, dintre care unul în parteneriat cu MAI și Ministerul Sănătății. Ambele 

clipuri video au fost realizate în două variante, una în limba română și una în limba maghiară. 

 Mediatizarea acestor materiale video, realizată prin 

publicarea lor pe canalul de YouTube al AEP și pe pagina de 

Facebook, a beneficiat de promovare facilitată de Google Ads și 

de serviciile Facebook.  

La solicitarea AEP, CNA a emis recomandări către 

radiodifuzori de preluare a clipurilor de informare privind 

alegerile locale în afara spațiului publicitar, urmând ca acestea 

să fie difuzate și de către instituțiile mass-media naționale. 

Pe durata perioadei electorale au fost alocați  aproximativ 

15.000 RON în vederea promovării online pe platforma 

Facebook a informațiilor relevante pentru alegători cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor 

locale.  

Publicitatea plătită a materialelor de promovare a generat peste 1.000.000 de interacțiuni 

(reach, vizualizări, aprecieri, distribuiri, comentarii) și peste 2.000.000 de impresii.  

Adițional promovării plătite pe Facebook a acestor materiale de informare, au fost publicate pe 

platforma menționată toate comunicatele de presă emise de AEP pe tema alegerilor locale.  

De asemenea, Autoritatea a realizat și a postat pe site-ul 

propriu ,,Îndrumarul alegătorului”, care conține date generale cu 

privire la alegerile locale, precum dreptul de a alege și de a fi ales, 

procedura de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei 

speciale, documentele de identitate acceptate pentru exercitarea 

votului etc. și ,,Îndrumarul cetățeanului Uniunii Europene la 

alegerile locale din 27 septembrie 2020”, astfel încât cetățenii 

europeni cu domiciliul sau reședința în România, care au dorit să își 

exercite dreptul de a alege și/sau de a fi ales, să fie informați corect 

cu privire la regulile și procedurile electorale în vigoare.  
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În sprijinul candidaților, pe pagina de 

prezentare a site-ului Autorității Electorale 

Permanente a fost configurat butonul destinat 

alegerilor locale, care conține informații și 

formulare esențiale despre buna desfășurare a 

procesului electoral. 

Competitorii electorali, cetățenii și mass-

media au putut accesa în timp real toate 

informațiile necesare referitoare la cadrul 

normativ care reglementa organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale, acreditările 

eliberate, reglementări legislative, precum și 

rezultatele scrutinului din 27 septembrie. 

Totodată, specialiștii AEP au oferit 

răspunsuri la peste 2000 de solicitări telefonice, 

precum  și la solicitările formulate în baza Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Au fost emise 44 de comunicate de presă29, accesibile pe site-ul www.roaep.ro, în secțiunea 

,,Presă/Comunicate de presă”, care au fost publicate și pe pagina oficială de Facebook. Prin 

intermediul acestora, au fost aduse la cunoștință publică în mod constant informații privind fiecare 

etapă a procesului electoral, activitățile Autorității, modificările și completările cadrului normativ 

privind alegerile locale, diverse aspecte privind constituirea și activitatea birourilor electorale, 

metodologia depunerii dosarelor de candidatură, regulile aplicabile campaniei electorale etc.  

Pentru informarea corectă și eficientă a participanților la procesul electoral, președintele AEP 

a susținut 34 de declarații de presă și interviuri (tv, radio, presă scrisă). 

 
Nr. crt.  Radio/TV Data 

1.  RADIO EUROPA FM 29.08.2020 

2.  TV – DIGI 24 29.08.2020 

3.  ANTENA 3 29.08.2020 

4.  B1 TV 29.08.2020 

5.  ANTENA 3 30.08.2020 

6.  MEDIAFAX 01.09.2020 

7.  ANTENA 3 02.09.2020 

8.  MEDIAFAX 03.09.2020 

9.  DIGI 24 04.09.2020 

10.  B1TV 04.09.2020 

11.  PROTV 06.09.2020 

12.  PROTV 11.09.2020 

13.  ANTENA 3 12.09.2020 

14.  RADIO CANADA 12.09.2020 

15.  B1 TV 14.09.2020 

16.  RRA 15.09.2020 

17.  RRI 15.09.2020 

18.  DIGI 24 17.09.2020 

19.  TVR 17.09.2020 

20.  B1 TV 17.09.2020 

21.  ANTENA 3 21.09.2020 

22.  LIBERTATEA 21.09.2020 

23.  DIGI 24 21.09.2020 

24.  LIBERTATEA 24.09.2020 

 
29 Lista comunicatelor de presă este disponibilă la Anexa nr. 11 

http://www.roaep.ro/


 

35 
 

 

25.  RRA 25.09.2020 

26.  RTV 25.09.2020 

27.  TVR1 25.09.2020 

28.  PROTV 25.09.2020 

29.  Q MAGAZINE 25.09.2020 

30.  ANTENA 1 25.09.2020 

31.  DIGI 24 25.09.2020 

32.  RRA 30.09.2020 

33.  ANTENA 3 15.10.2020 

34.  ANTENA 1 16.10.2020 

 

În vederea bunei desfășurări a activităților cu 

presa, la BEC a fost instalat un cort de evenimente care 

a beneficiat de iluminare și acces la rețeaua de 

electricitate, un video wall destinat reprezentanților 

media pentru difuzarea în timp real a prezenței la vot, a 

rezultatelor provizorii și finale, precum și a informațiilor 

relevante legate de desfășurarea alegerilor locale și un 

pop-up spider cu însemnele AEP și BEC. BEC a emis 

declarații de presă și a asigurat proiectarea în timp real a 

prezenței la vot, a rezultatelor provizorii și finale, precum 

și a altor informații cu privire la desfășurarea 

scrutinului). 

 Tot în contextul acțiunilor de consultare și dialog direct cu toții actorii procesului electoral se 

înscrie și participarea reprezentanților Autorității la diverse întâlniri și reuniuni având ca temă 

alegerile locale. Președintele AEP, precum și alți reprezentanți ai instituției, au susținut prezentări cu 

privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale, atât în cadrul sesiunilor de dezbateri online, 

cât și cu ocazia unor reuniuni bilaterale. 

 De asemenea, reprezentanții AEP au participat la 22 de reuniuni și conferințe internaționale în 

format de videoconferință, care au vizat schimbul de experiență și bune practici în organizarea 

proceselor electorale în contextul pandemiei de COVID-1930. Lista acestora poate fi consultată în 

Anexa nr. 12. 

  

 

Combaterea dezinformării alegătorilor pe parcursul procesului electoral 

Dezinformarea prin tactici manipulative, precum și denaturarea informațiilor cu scopul 

inducerii în eroare a votanților pe parcursul proceselor electorale au devenit fenomene controversate 

– causa celebre, într-o permanentă evoluție, atât la nivel național, cât și la nivel european și 

internațional. Cu toate că în prezent nu există încă o metodologie specifică privind distincția clară 

între informații eronate și dezinformare și nici un cadru normativ eficient care să reglementeze aceste 

problematici, AEP consideră că este importantă consolidarea unor capabilități administrative 

naționale care să detecteze și să ofere un răspuns ferm la dezinformările publice în materie electorală. 

În actualul context al digitalizării, preluarea rapidă a informațiilor de către mass media, împreună cu 

distribuirea în cadrul rețelelor de socializare (cu precădere pe Facebook și Twitter), a crescut nivelul 

de expunere la dezinformare, cu un impact direct asupra reducerii nivelului de încredere în procesele 

electorale în mod particular și în funcționarea instituțiilor statului, în mod general. Înlăturarea 

 
30 A se vedea ,,Comunicat de presă privind participarea AEP la masa rotundă online cu tema „Managementul secțiilor de 

votare în contextul pandemiei de COVID-19”, organizată de Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare”, 

,,Comunicat de presă privind participarea AEP la evenimentele internaționale organizate de Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni în perioada 8 -10 septembrie 2020”, ,,Comunicat de presă privind participarea AEP la webinarul cu 

tema „Modalități de depășire a provocărilor COVID-19 în managementul electoral: Perspective tehnologice și de politici 

publice”, organizat de A-WEB și ICPS”, ,,Comunicat de presă privind participarea AEP la webinarul cu tema 

“Programarea proceselor electorale în perioadă de pandemie”, organizat de A-WEB și ICPS”.  
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barierelor în domeniul comunicării publice a contribuit, în același timp, la vulnerabilizarea 

cetățenilor, ca urmare a diseminării rapide a informațiilor false.   

Fenomenul dezinformării reprezintă o amenințare la adresa proceselor democratice, motiv 

pentru care toate instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea consultărilor electorale sunt 

nevoite să intensifice capacitatea de monitorizare, reacție și informare corectă a alegătorilor. 

Clarificarea cu celeritate a informațiilor expuse dezinformării, împreună cu creșterea nivelului de 

transparență asupra activității instituționale, simultan cu aplicarea măsurilor adecvate pentru a 

sancționa și descuraja propagarea de informații false, necesită coordonarea eforturilor instituționale 

îndreptate inclusiv în direcția educării și responsabilizării cetățenilor. 

Mai mult, indiferent de capacitatea instituțiilor naționale, a priori, dezinformarea continuă să 

rămână o componentă prezentă în spațiul public românesc, promovată în mod conștient sau nu, 

în situația în care clarificările, completările sau răspunsurile instituționale oferite sunt ulterior aduse 

la cunoștința publicului. Utilizarea dezinformării pentru a servi intereselor particulare ale unui 

candidat sau unei formațiuni politice, precum și în vederea discreditării acestora sau a întregului 

proces electoral, poate pune sub semnul întrebării validitatea și acceptarea rezultatelor obținute la 

urne, cu implicații majore la adresa ordinii publice, în situația în care dezinformarea contribuie la 

accentuarea nemulțumirilor și tensiunilor existente în societate. Din punct de vedere al dispunerii 

cronologice, putem constata că intensificarea dezinformării se suprapune, de cele mai multe ori, 

peste etapa campaniei electorale, perioada de votare și de numărare a voturilor exprimate. 

În contextul organizării alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în condiții sanitare 

excepționale, efortul principal al AEP a fost îndreptat înspre explicarea modificărilor aduse cadrului 

legal, pentru a informa alegătorii cu privire la măsurile dispuse pentru a organiza și desfășura scrutinul 

în condiții de siguranță. Cu privire la acest aspect, AEP a constatat că a existat un consens 

cvasigeneral în rândul actorilor responsabili, măsurile de siguranță introduse fiind diseminate în mod 

corespunzător în spațiul public, aspect care a determinat o incidență scăzută a problemelor semnalate 

în secțiile de votare. Procesul electoral nu a fost afectat de măsurile suplimentare de siguranță publică 

adoptate pe durata campaniei electorale și în ziua votului, chiar dacă în spațiul public au fost 

prezentate inclusiv știri false în raport cu natura și evoluția pandemiei.  

Reprezentanții AEP au fost în permanentă legătura cu mass-media și au oferit informații precise 

care să sprijine informarea corectă a alegătorilor și a competitorilor electorali. AEP și-a consolidat 

poziția ca sursă primară de informații corecte și precise, obiectiv atins prin intermediul emiterii 

constante a comunicatelor de presă, prin actualizarea permanentă a paginii de Internet și a paginilor 

oficiale de pe rețelele sociale cu informații relevante publicate în timp util, precum și prin declarațiile 

de presă și intervențiile susținute de președintele instituției. 

În acest sens, pe toată durata campaniei electorale au fost monitorizate activ atât presa, cât și 

rețelele sociale, astfel încât eventualele știri false să poată fi contestate în cel mai scurt timp, iar 

efectele negative ale propagării acestora să poată fi contracarate. 

În raport cu dezinformările care au vizat aspectele tehnice reprezentate de presupuse defecțiuni 

privind unele sisteme informatice, erori în redactarea proceselor-verbale și în centralizarea electronică 

a acestora, care au făcut obiectul mediatizării și au contribuit inclusiv la formularea unor acuzații de 

fraudă electorală din partea unor competitori electorali, AEP, împreună cu celelalte instituțiile 

responsabile, au comunicat în spațiul public, în mod transparent, explicațiile necesare.  

Pe de o parte, AEP alături de Ministerul Afacerilor Interne au infirmat informațiile false apărute 

în spațiul public și au prezentat în mod regulat, în ziua alegerilor, situația detaliată a solicitărilor 

soluționate sau aflate în curs de verificare, împreună cu situația faptelor de natură penală constatate 

și măsurile dispuse. Pe de altă parte, BEC a publicat procesele-verbale și deciziile luate pentru 

corectarea acestora, pe baza solicitărilor primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare. 

Un exemplu relevant îl constituie apariția în presă a unui articol referitor la condiționarea 

alegătorilor care doreau să voteze în localitatea de reședință de obținerea vizei de flotant până cel mai 

târziu la data de 4 septembrie 202031.  

 
31 Articolul pot fi accesat la următorul link: https://www.puterea.ro/termenul-limita-de-inscriere-in-registrul-electoral-

pentru-alegerile-locale-este-maine-4-septembrie/  

https://www.puterea.ro/termenul-limita-de-inscriere-in-registrul-electoral-pentru-alegerile-locale-este-maine-4-septembrie/
https://www.puterea.ro/termenul-limita-de-inscriere-in-registrul-electoral-pentru-alegerile-locale-este-maine-4-septembrie/
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Informațiile au apărut ca urmare a interpretării eronate a jurnaliștilor a unor prevederi legale în 

vigoare și ceea ce era, în esență, o facilitate oferită alegătorilor, și anume posibilitatea de a figura pe 

listele electorale permanente cu adresa de reședință, în baza solicitării, a fost prezentată ca o 

condiționare a exercitării dreptului de vot în localitatea de reședință. 

Din articolele de presă reieșea că acei alegători care nu au solicitat înscrierea în Registrul 

electoral cu adresa de pe viza de flotant înainte de data de 4 septembrie 2020, nu își vor putea exercita 

dreptul de vot în localitatea de reședință, ci numai în localitatea de domiciliu. În realitate însă, 

alegătorii care doreau să își exercite dreptul de vot în localitatea de reședință aveau dreptul să facă 

acest lucru pe baza vizei de flotant eliberată până în ziua alegerilor, inclusiv, fiind trecuți pe listele 

suplimentare.  

Pentru combaterea acestor informații eronate, președintele AEP a oferit declarații de presă32 

prin care a adus clarificări, afirmând că alegătorii care dețin viză de flotant vor putea vota în localitatea 

de reședință, urmând a fi introduși în listele electorale suplimentare.  

Așadar, pentru combaterea dezinformării pe parcursul proceselor electorale viitoare sunt 

necesare răspunsuri articulate din punct de vedere normativ în conformitate cu drepturile 

fundamentale și standardele democratice. Noua realitate impune, de asemenea, o cooperare și mai 

strânsă și realizarea unui dialog structural între partenerii instituționali, mass-media și societatea 

civilă pentru consolidarea activităților de comunicare strategică. AEP va continua să utilizeze 

sistematic întreaga gamă de instrumente pe care le are la dispoziție și va susține orice inițiativă de 

consolidare a rezilienței platformelor online în fața informațiilor false. 

    

2.2. BIROURILE ELECTORALE 

 
2.2.1. Biroul Electoral Central  

  

Biroul Electoral Central are rolul de a urmări şi asigura respectarea şi aplicarea corectă a 

dispozițiilor legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul țării. 

În data de 30 iulie 2020, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a desemnat, prin tragere 

la sorți, cei 7 judecători care au făcut parte din componența Biroului Electoral Central. În data de 31 

iulie 2020, cei 7 judecători desemnați, au ales, prin vot secret, președintele BEC și locțiitorul acestuia, 

iar în data de 1 august 2020, BEC a fost completat cu preşedintele şi vicepreşedinţii AEP și cu 

reprezentanţii următoarelor formațiuni politice: PSD, PNL, USR, UDMR, Pro România, PMP, ALDE 

și reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale33.  

Componența Biroului Electoral Central constituit pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale din 27 septembrie 2020 a fost următoarea:  
 

 Judecători 

1.  George Bogdan FLORESCU – Președinte 

2.  Valentin Horia ȘELARU – Locțiitor președinte 

3.  Andreia Liana CONSTANDA 

4.  Mirela VIȘAN 

5.  Iulia Manuela CÎRNU 

6.  Lavinia Valeria LEFTERACHE 

7.  Virginia FILIPESCU 

 Autoritatea Electorală Permanentă 

8.  Constantin – Florin MITULEȚU – BUICĂ – Preşedinte AEP 

 
32 Una dintre declarațiile președintelui AEP a fost oferită publicației online G4Media, iar articolul de presă poate fi accesat 

la următorul link: https://www.g4media.ro/precizare-a-presedintelui-aep-persoanele-care-nu-si-au-facut-viza-de-flotant-

pana-pe-4-septembrie-vor-putea-vota-in-localitatea-de-resedinta-pe-listele-suplimentare.html.  
33  A se vedea ,,Procesul-verbal nr. 20/BEC/L/01.08.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din anul 2020”, la adresa https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/ 

și ,,Comunicat de presă privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile locale din anul 2020”,  emis de 

AEP la data de 01.08.2020, la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa.  

https://www.g4media.ro/precizare-a-presedintelui-aep-persoanele-care-nu-si-au-facut-viza-de-flotant-pana-pe-4-septembrie-vor-putea-vota-in-localitatea-de-resedinta-pe-listele-suplimentare.html
https://www.g4media.ro/precizare-a-presedintelui-aep-persoanele-care-nu-si-au-facut-viza-de-flotant-pana-pe-4-septembrie-vor-putea-vota-in-localitatea-de-resedinta-pe-listele-suplimentare.html
https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa


 

38 
 

 

9.  Marian MUHULEŢ – Vicepreşedinte AEP 

10.  Zsombor VAJDA – Vicepreşedinte AEP 

 Reprezentanții partidelor politice 

11.  Petruța ULMEANU – PSD 

12.  Andreea-Mihaela MIU – PNL 

13.  Mihai Alexandru BADEA – USR34 

14.  Dóra-Emese SZILAGYI – UDMR 

15.  Valentin-Olivian TROFIN – Pro România 

16.  Eliza Ene CORBEANU – PMP 

17.  Daniela CĂLIN – ALDE 

18.  Ivan TRUȚER – Grupul minorităților naționale 

 

Biroul Electoral Central pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020 

a adoptat 227 de hotărâri, dintre care 4 hotărâri în interpretarea legii35 și a încheiat 44 de procese-

verbale de ședință.  

Hotărârile adoptate36 au vizat: 

− aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru 

alegerile locale din anul 2020; 

− înlocuirea reprezentanților partidelor politice în birourile electorale de circumscripţie judeţeană; 

− acreditarea institutelor în vederea efectuării de sondaje de opinie, la ieșirea de la urne; 

− constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

− exercitarea dreptului de vot de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 

septembrie 2020; 

− procedura de acreditare a delegaţilor în secţiile de votare ai partidelor politice, alianţelor 

politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; 

− aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-

verbale privind rezultatele alegerilor; 

− organizarea unui nou tur de scrutin pentru candidaţii la funcţia de primar aflaţi în situaţiile 

prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. h) şi art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015; hotărâri privind 

înregistrarea semnelor electorale; 

− soluționarea contestațiilor; 

− soluționarea cererilor de anulare a alegerilor; 

− publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor finale ale alegerilor pentru 

consiliile locale, consiliile judeţene, preşedinţii consiliilor judeţene, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti din data de 27 septembrie 

2020; 

− publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor finale ale alegerilor pentru 

primari din 27 septembrie 2020, 11 octombrie 2020 şi 24 ianuarie 2021. 

 
34  Proces-verbal nr. 3830/BEC/L/18.01.2021 privind înlocuirea reprezentantului Uniunii Salvați România în Biroul 

Electoral Central la https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/.  
35 Hotărârea nr. 11/07.08.2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităților publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali; - Hotărârea nr. 47/24.08.2020 privind interpretarea unitara a prevederilor art. 26 alin. (1) – (4) și 

(18) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; - Hotărârea nr. 86/10.09.2020 privind interpretarea unitară 

a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 

septembrie 2020 și Hotărârea nr. 111/21.09.2020   privind interpretarea unitară a prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale 

art. 4 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 

2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora.  
36 Accesibile pe site-ul BEC la adresa https://locale2020.bec.ro/documente/. 

https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/
https://locale2020.bec.ro/documente/
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În data de 08.08.2020, BEC a adus la cunoștință publică, pe site-ul propriu, la secțiunea 

,,Documente/Alte documente”, numărul de alegători din Registrul electoral, pe circumscripții 

electorale, valabil la data de 07.08.202037. 

În aplicarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, în data de 26.08.2020, BEC a comunicat către Societatea Română de 

Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune situația centralizată privind listele complete 

de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile 

cetățenilor aparținând minorităților naționale. 

Pentru soluționarea unor aspecte organizatorice, au fost transmise către birourile electorale de 

circumscripție județeană și a municipiului București 10 circulare care au vizat următoarele aspecte: 

− colectarea și centralizarea de către birourile electorale de circumscripție județeană și Biroul 

electoral de circumscripție a municipiului București a unor informații transmise de birourile 

electorale de circumscripție ierarhic inferioare; 

− comunicarea alianțelor electorale înregistrate la alegerile pentru autoritățile administrației 

publice locale; 

− centralizarea numărului de liste complete de candidați (pentru consiliile locale, consiliile 

județene și Consiliul General al municipiului București) și a numărului de candidați pentru 

funcțiile de primar, primar general și președinte al consiliului județean, precum și transmiterea 

informațiilor privind datele de identificare a candidaților la funcția de primar și consilier local; 

− transmiterea datelor de autentificare în Sistemul informatic de centralizare a candidaturilor la 

alegerile locale din anul 2020; 

− precizări tehnice referitoare la centralizarea candidaturilor la alegerile locale din anul 2020; 

− aplicarea unitară a Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77/2020 și a Hotărârii Biroului 

Electoral Central nr. 98/2020; 

− predarea materialelor rezultate din procesul electoral. 

De asemenea, a fost emisă Informarea nr. 931/BEC/L/19.08.2020 referitoare la obligația 

birourilor electorale și instanțelor de judecată de a asigura permanența activității în vederea 

exercitării de către cetățeni a drepturilor electorale, pe întreaga perioadă a alegerilor. 

La data de 03.10.2020,  BEC a adoptat Hotărârea nr. 174/2020, potrivit căreia în data de 

11.10.2020 s-a organizat un nou tur de scrutin pentru funcția de primar pentru candidații aflați 

în situație de balotaj în localitățile: comuna Ortișoara (Timiș), comuna Rebra (Bistrița - Năsăud), 

comuna Balaci (Teleorman). 

La 15.10.2020, prin Hotărârea nr. 222/2020, BEC a aprobat publicarea în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a proceselor-verbale privind centralizarea pe țară a voturilor și constatarea 

rezultatului pentru alegerea consiliilor locale, consiliilor județene, Consiliului General al 

Municipiului București,  Primarului General al municipiului București și a  președinților consiliilor 

județene din data de 27 septembrie 202038. 

De asemenea, a constatat încetarea definitivă a activității birourilor electorale de circumscripție, 

cu excepția Biroului electoral de circumscripție orășenească Moldova Nouă și a Biroului electoral 

de circumscripție județeană Caraș-Severin. 

BEC a soluționat aproximativ 3.800 lucrări curente, petiții și solicitări diverse.  

 
Nr. 

crt. 

Lucrări  Nr. lucrări39 

1. Contestații  245 

2. Semne electorale  239 

3. Reprezentanți partide politice  9 

4.  

Procese- verbale 

ÎCCJ 2 

Constituire și completare BEC 2 

 
37 Accesibil la https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/.  
38 Accesibile pe site-ul BEC, la adresa  https://locale2020.bec.ro/rezultate/.  
39 Până la data de 22.01.2021. 

https://locale2020.bec.ro/documente/alte-documente/
https://locale2020.bec.ro/rezultate/
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Înlocuire reprezentant în BEC 1 

5. Communicate de presă  6 

6. Procese-verbale Rezultate finale 5 

Rezultate parțiale 5 

7. Circulare  10 

8. Alianța pentru Unitatea 

Romilor – listă membrii 

 1 

9. Informare  1 

10. Corespondență (Guvern, ministere, instituții centrale, 

răspunsuri la circulare și petiții) 

3305 

                                                         Total lucrări 3831 

 

Activitatea Biroului Electoral Central a încetat definitiv la data publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, a Procesului-verbal final privind centralizarea pe țară a voturilor și constatarea 

rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR, până la data respectivă activitatea Biroului Electoral 

Central fiind limitată în mod corespunzător. 

 

Transparența procesului decizional 

Autoritatea Electorală Permanentă a realizat și administrat site-ul oficial al Biroului Electoral 

Central, https://locale2020.bec.ro/, care a avut ca principal obiectiv asigurarea unei comunicări 

eficiente cu instituțiile şi publicul larg, în vederea transparentizării procesului decizional în cadrul 

alegerilor. Astfel, în paginile site-ului se regăsesc hotărârile și comunicatele BEC, ordinea de zi a 

ședințelor Biroului și modul de soluționare a punctelor din ordinea de zi. De asemenea, sunt 

disponibile date despre candidații la alegeri, rezultatele alegerilor, precum și procesele-verbale 

generate în cadrul alegerilor.  

 

Asigurarea suportului pentru activitatea BEC 

Potrivit dispozițiilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020, începând cu data de 30 iulie 

2020, AEP a asigurat sediul, dotarea tehnică şi materială necesară bunei desfășurări a activității 

Biroului Electoral Central (Str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București). 

  Președintele și cei doi vicepreședinți ai AEP au făcut parte din componența BEC. 

  Angajații AEP care și-au desfășurat activitatea în aparatul tehnic auxiliar al BEC constituit la 

alegerile locale din anul 2020, au fost desemnați prin Ordinul președintelui Autorității Electorale 

Permanente nr. 483/31.07.2020 cu modificările și completările ulterioare.  

AEP și MAI, alături de INS, au asigurat personalul tehnic auxiliar al BEC, care a fost coordonat 

de funcționari ai Autorității. Șeful Departamentului coordonarea organismelor electorale (DCOE) din 

cadrul AEP a fost desemnat coordonator tehnico-organizatoric al BEC și purtător de cuvânt al BEC. 

Acesta a prezentat, în ziua votării, comunicate privind prezența la vot a populației, precum și evoluția 

centralizării rezultatelor. Șeful DLCERPUE a fost  desemnat coordonator tehnico-legislativ, în 

această calitate coordonând întreaga activitate de redactare a hotărârilor, deciziilor şi celorlalte acte 

adoptate de BEC şi fiind abilitat de BEC să semneze răspunsurile la cererile de informaţii de interes 

public şi adresele privind redirecționarea petiţiilor greșit îndreptate. Directorul general al 

Departamentului informatizarea proceselor electorale (DIPE) a fost desemnat coordonator al 

activităţilor de centralizare a rezultatelor votării şi pentru asigurarea funcţionalităţii infrastructurii 

informatice a BEC. 
Personalul tehnic auxiliar desemnat a asigurat permanenţa în cadrul Biroului Electoral Central, 

și-a desfăşurat activitatea cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, precum şi a normelor de 

conduită profesională prevăzute de lege.  

Programul de lucru cu publicul al Biroului Electoral Central a avut cel puţin 8 ore, în fiecare zi 

a săptămânii, în intervalul 09,00 - 18,00. Relația cu publicul și accesul la informațiile de interes public 

s-au asigurat, de regulă, prin telefon și alte mijloace electronice. 

https://locale2020.bec.ro/
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În zilele în care s-au împlinit termene, Biroul Electoral Central și-a încheiat programul de 

lucru cu publicul la ora 24,00. 

Principalele atribuţii realizate de personalul tehnic auxiliar în aplicarea dispoziţiilor art. 19 din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale 

din anul 2020, au fost: 

▪ realizarea lucrărilor de secretariat; 

▪ asigurarea înregistrării și arhivării documentelor, precum și secretariatul ședințelor;  

▪ asigurarea redactării proceselor-verbale de ședință, a hotărârilor și a oricăror alte acte emise de 

biroul electoral; 

▪ elaborarea proiectelor de hotărâri şi puncte de vedere la solicitarea biroului electoral;  

▪ asigurarea relației cu publicul, precum și accesul la informațiile de interes public, conform 

legislației aplicabile;  

▪ analiza semnelor electorale depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale 

si organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale de centralizare a listelor complete de candidați depuse de 

partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale; 

▪ în ziua votării, acordarea de îndrumare cetăţenilor care au solicitat informații cu privire la 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot; 

▪ în ziua votării, acordarea de sprijin şi îndrumare birourilor electorale, la solicitarea telefonică a 

acestora, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a 

operaţiunilor de predare - primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de biroul electoral. 

Relaţia cu mass-media a Biroului Electoral Central s-a asigurat, sub coordonarea președintelui 

biroului, prin intermediul purtătorului de cuvânt desemnat din cadrul personalului tehnic auxiliar 

care, în ziua votării, a prezentat mai multe comunicate privind prezența la vot. 

Personalul DLCERPUE a elaborat proiectele tuturor actelor adoptate de Biroul Electoral 

Central.  

 

 

2.2.2.Birourile electorale de circumscripție județeană 
 

  La alegerile locale din anul 2020 au funcționat 41 de birouri electorale de circumscripție 

județeană şi Biroul electoral de circumscripție a municipiului București. Acestea au avut rolul de a 

urmări aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în circumscripția electorală în care 

funcționează, au totalizat voturile exprimate pentru consiliul județean, pentru președintele consiliului 

județean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului București și pentru primarul general al 

municipiului București și au stabilit rezultatul alegerilor, au eliberat consilierilor, respectiv 

președintelui consiliului județean și primarului general al municipiului București certificatul 

doveditor al alegerii. De asemenea, au avut atribuția de a acredita observatorii interni.  

  Au fost constituite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia, un reprezentant al AEP și din 12 

reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în circumscripția electorală 

respectivă. 

  BEC a adoptat Hotărârea nr. 47/2020 privind interpretarea unitară a prevederilor art. 26 alin. 

(1) — (4) şi (18) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, referitoare la numărul de membri cu 

care puteau funcționa birourile electorale de circumscripție. 

  Birourile de circumscripție județeană/a municipiului București şi-au îndeplinit atribuţiile în 

conformitate cu dispoziţiile legale, urmărind permanent aplicarea unitară şi respectarea dispozițiilor 
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legale, precum și a hotărârilor și deciziilor Biroului Electoral Central de către toate autoritățile, 

instituțiile și organismele cu responsabilități în materie electorală din cadrul județului. 

  În data de 12 septembrie 2020, au avut loc, la sediile birourilor electorale de circumscripție 

județeană/a municipiului București, ședințele publice pentru desemnarea, prin tragere la sorți 

computerizată, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la 

alegerile locale din 27 septembrie 2020. Decizia programării ședințelor publice pentru desemnarea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora în data de 12 

septembrie a fost luată ca urmare a necesității prelungirii timpului necesar susținerii sesiunilor de 

instruire a președinților și locțiitorilor secțiilor de votare, în conformitate cu normele  de protecție 

instituite prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.228/202040. 

  Totodată, birourile de circumscripție județeană/a municipiului București au efectuat, conform 

legii, instruirea președinților birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, 

municipală și de sector al municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

cuprinsul județului. 

 
Participarea reprezentanților AEP la activitatea birourilor electorale de circumscripție  

  Reprezentanţii AEP în birourile electorale de circumscripție județeană și în biroul electoral de 

circumscripție a municipiului București, constituite pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 

2020 au fost desemnați prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2020, cu 

modificările ulterioare41.  

  Pe întreaga perioadă electorală, reprezentanţii AEP în birourile electorale de circumscripție 

județeană/a municipiului București au participat la toate şedinţele birourilor, au monitorizat 

modificările legislative de natură electorală și le-au adus la cunoștința biroului electoral din care au 

făcut parte, au monitorizat pagina de internet a BEC pentru a informa biroul electoral cu privire la 

documentele emise și au urmărit punerea în aplicare a documentelor emise de BEC. De asemenea, au 

acordat îndrumare birourilor electorale de circumscripţie pentru accesarea aplicaţiei 

silc.registrulelectoral.ro/, pentru înregistrarea candidaturilor şi finalizarea acestor operaţiuni până la 

data de 24.08.2020.   

  De asemenea, reprezentanții AEP au acordat sprijin birourilor electorale de circumscripție 

județeană/a municipiului București, pentru organizarea, în colaborare cu instituţia prefectului, a 

sesiunilor comune de instruire a  preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a 

locţiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator desemnați, au participat la întocmirea 

listelor de prezenţă şi la operațiunea de distribuire a materialelor. 

  În zilele ulterioare datei alegerilor, membrii birourilor electorale de circumscripție județeană/a 

municipiului București, cu sprijinul personalului tehnic auxiliar asigurat de direcţiile judeţene de 

statistică şi de AEP, au centralizat rezultatele votării şi au preluat documentele electorale predate de 

birourile electorale de circumscripție locală.  

  Pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii, reprezentanţii AEP în birourile electorale de 

circumscripție județeană/a municipiului București au avut o colaborare și o comunicare constructivă 

atât cu judecătorii desemnaţi din cadrul tribunalului judeţean, cât și cu reprezentanții competitorilor 

electorali și au monitorizat respectarea cu stricteţe a măsurilor pentru desfăşurarea în siguranţă a 

procesului electoral stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor 

interne nr. 1594/140/2020. Aceștia au asigurat o colaborare permanentă cu instituţiile prefectului şi 

 
40 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.228/2020  privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus 

SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și 

workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, 

precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și 

siguranței publice și cele din domeniul diplomatic.  
41 Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9/2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 5/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de 

circumscripție județeană și în biroul electoral de circumscripție a municipiului București, constituite pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 
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au acordat sprijin şi îndrumare la solicitare, dar şi atunci când situaţiile au impus, pentru soluţionarea 

operativă a problemelor semnalate în organizarea alegerilor. 

  De asemenea, a existat o colaborare foarte bună, la nivel local, cu reprezentanții direcțiilor 

județene de statistică, ai direcţiilor judeţene de telecomunicații speciale, precum și cu ceilalți 

reprezentanți ai autorităților administrației publice locale cu care s-a interacționat, problemele apărute 

fiind analizate şi rezolvate cu celeritate şi eficienţă. Activitatea s-a desfăşurat în spiritul respectării 

prevederilor legale, păstrându-se imparţialitatea şi echidistanţa. 

   Pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale de circumscripție județeană, în aplicarea 

dispoziţiilor art. 121 alin. (1) – (21) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

un număr total de 140 de angajaţi din cadrul structurilor de specialitate de la nivel local au fost 

desemnați în aparatul tehnic auxiliar al acestora, prin Ordinul președintelui Autorității 

Electorale Permanente nr. 527/03.08.2020, cu modificările și completările ulterioare. 

  Personalul tehnic auxiliar desemnat de AEP a asigurat permanenţa în cadrul birourilor 

electorale de circumscripție județeană/a municipiului București, desfășurându-și activitatea cu 

respectarea dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale 

constituite pentru alegerile locale din anul 2020, precum şi a normelor de conduită profesională 

prevăzute de lege, conform graficului stabilit de comun acord cu reprezentanţii instituţiilor 

prefectului. 

  În aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Regulamentul menționat, personalul tehnic auxiliar a 

desfășurat următoarele activități principale: 

▪ realizarea lucrărilor de secretariat ale biroului electoral; 

▪ asigurarea înregistrării și arhivării documentelor, precum și secretariatul ședințelor biroului 

electoral;  

▪ asigurarea redactării proceselor-verbale de ședință, a deciziilor, hotărârilor și a oricăror alte acte 

emise de biroul electoral; 

▪ elaborarea proiectelor de hotărâri şi puncte de vedere la solicitarea biroului electoral;  

▪ asigurarea relației cu publicul a biroului electoral, precum și accesul la informațiile de interes 

public, conform legislației aplicabile;  

▪ efectuarea operațiunilor materiale de înregistrare și verificare a dosarelor de candidatură; 

▪ centralizarea listelor complete de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice, 

alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

▪ contactarea telefonică a operatorilor de calculator desemnaţi de Autoritatea Electorală 

Permanentă, în vederea convocării la sesiunile de instruire organizate în colaborare cu direcţia 

judeţeană de telecomunicaţii speciale; 

▪ contactarea telefonică a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a 

locţiitoriilor acestora, în vederea convocării la sesiunile de instruire organizate; 

▪ în ziua votării, acordarea de îndrumare cetăţenilor care au solicitat informații cu privire la 

modalitatea de exercitare a dreptului de vot; 

▪ în ziua votării, acordarea de sprijin şi îndrumare preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare şi operatorilor de calculator, la solicitarea telefonică a acestora, pentru îndeplinirea 

atribuţiilor prevăzute de lege; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi a 

operaţiunilor de predare - primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de biroul electoral. 

Alte activităţi desfăşurate: 

▪ s-a acordat sprijin și îndrumare cetăţenilor care au solicitat informații cu privire la modalitatea 

de selectare/desemnare a operatorilor de calculator şi cu privire la modalitatea de selectare şi 

desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare şi a locțiitorilor acestora; 

▪ au fost contactați președinții birourilor electorale de circumscripție în vederea configurării 

adreselor de e-mail alocate birourilor - configurarea adreselor de e-mail s-a făcut sub directa 

îndrumare a personalului birourilor județene; 
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▪ s-au transmis instituțiilor prefectului conturile de e-mail ale birourilor electorale de 

circumscripție, în vederea postării acestora pe site-ul instituției; 

▪ au fost contactați președinții sau locțiitorii (unde a fost cazul) birourilor electorale de 

circumscripție pentru a se asigura dacă sediile birourilor îndeplinesc condițiile de funcționare, 

dacă a fost afișat programul de lucru etc. 

Nu în ultimul rând, personalul tehnic auxiliar şi reprezentanţii AEP în birourile electorale de 

circumscripţie judeţeană şi în biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti au constituit, 

în premieră, arhive electronice conţinând actele adoptate în şedinţele acestora, acestea fiind 

centralizate de AEP. 

 

2.2.3. Birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească și 

municipală 
 

  Birourile electorale de circumscripție comunală au fost constituite din 9 membri, iar cele ale 

orașelor, municipiilor și subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 11 membri.  

  Acestea au avut rolul de a urmări aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în 

circumscripția electorală în care funcționează, de a înregistra listele de candidați și candidaturile 

independente pentru consiliile locale, precum și candidaturile pentru primar și de a constata 

rămânerea definitivă a acestora, respectiv de a totaliza voturile exprimate, de a stabili rezultatul 

alegerilor pentru circumscripția electorală în care funcționează și de a elibera consilierilor și 

primarului aleși certificatul doveditor al alegerii. 

 

 

2.2.4. Birourile electorale ale secțiilor de votare 
          

Birourile electorale ale secțiilor de votare au rolul de a conduce operațiunile de votare. 

Conform Legii nr. 135/2020, la alegerile locale din anul 2020 birourile electorale ale secțiilor 

de votare din comune și orașe au fost constituite dintr-un președinte, un locțiitor și 9 membri, iar 

cele din municipii și sectoarele municipiului București, dintr-un președinte, un locțiitor și 11 

membri. Acestea nu puteau funcționa cu mai puțin de 5 membri. 

Art. 10 din Legea nr. 135/2020 a stabilit că primarii pot asigura personal tehnic necesar pentru 

sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare.   

Prin Hotărârea BEC nr. 77/2020 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare au fost detaliate regulile de constituire și completare a acestora, termenul limită pentru 

finalizarea acestor operațiuni fiind 24 septembrie 2020. BEC a emis Circulara nr. 

2136/BEC/L/13.09.2020 referitoare la aplicarea unitară a Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 77 

din 4 septembrie 2020 și Circulara nr. 2332/BEC/L/18.09.2020 referitoare la aplicarea unitară a 

prevederilor art. 2 alin. (7) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 77/04.09.2020. 

Ulterior, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 202/2020, BEC a adoptat Hotărârea nr. 

110/21.09.2020, aceasta stabilind în mod clar că fiecare competitor electoral poate desemna câte un 

singur reprezentant în biroul electoral al unei secţii de votare. 

 Unul dintre aspectele problematice înregistrate în activitatea birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, sesizat AEP de către mai mulți experți electorali, a vizat etapa predării dosarelor 

și a celorlalte materiale necesare votării utilizate în cadrul secției de votare, către birourile 

electorale de circumscripție ierarhic superioare.  

 Aceste operațiuni sunt reglementate de art. 27 alin. (1) lit. i) și l) și art. 97 alin. (1) din Legea 

nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. BEC a adoptat Hotărârea nr. 98/2020 pentru 

aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale 

privind rezultatele alegerilor și a emis Circulara nr. 2571/BEC/L/26.09.2020 referitoare la predarea 

materialelor rezultate din procesul electoral42. Cu toate acestea, slaba organizare a procesului de 

 
42 Accesibile pe site-ul Biroului Electoral Central la adresa https://locale2020.bec.ro/documente/hotarari/.  

https://locale2020.bec.ro/documente/hotarari/
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predare-primire, de către birourile electorale de circumscripție, a condus în unele cazuri la formarea 

unor cozi, membrii birourilor electorale ale secțiitor de votare fiind nevoiți să aștepte mai multe ore 

până la predarea materialelor. 

  În vederea soluționării acestui aspect, care a fost semnalat și la alte procese electorale 

anterioare, Biroul Electoral Central constituit pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 

6 decembrie 2020 a adoptat două decizii43 prin care au fost instituite reguli clare de organizare a 

acestei activități. 

 

 

 

   

 

 

  

 
43 Decizia nr. 61/2020 privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020 și Decizia  nr. 79/2020 

privind preluarea, transportul, paza şi predarea materialelor necesare votării de către birourile electorale ale secţiilor de 

votare din țară, accesibile la https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central-in-

aplicarea-legii/. 

https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central-in-aplicarea-legii/
https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central-in-aplicarea-legii/
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3.  ALTE INSTITUȚII CU ATRIBUȚII ÎN  

ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR  

La organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020 și-au adus contribuția, conform 

prevederilor legale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, Institutul Național de Statistică, Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial”, instituțiile 

prefectului și primarii.  

Atribuții speciale privind procesul electoral au revenit, conform legii și hotărârilor Guvernului, 

Agenției Naționale de Integritate, Consiliului Național al Audiovizualului, Consiliului Național 

pentru Studierea Arhivelor Securității, Societății Române de Radiodifuziune, Societății Române de 

Televiziune.  

 Efortul conjugat al AEP și al entităților menționate și buna colaborare a acestora cu birourile 

electorale au asigurat organizarea și desfășurarea alegerilor locale în cele mai bune condiții posibile, 

raportat la contextul instabil generat de pandemia de COVID-19. 

 

3.1. COMISIILE TEHNICE 

 

 Comisia Tehnică Centrală 

 Comisia Tehnică Centrală a avut atribuția de a evalua săptămânal stadiul realizării acțiunilor 

privind pregătirea și organizarea alegerilor locale din anul 2020 și de a transmite Guvernului 

propuneri pentru rezolvarea problemelor întâmpinate. Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 a stabilit 

că ședințele Comisiei tehnice centrale se pot desfășura și prin mijloace electronice.   

 Cooperarea MAI atât la nivel central cu AEP, BEC și celelalte instituții reprezentate în Comisia 

tehnică centrală, cât și la nivelul structurilor teritoriale, s-a realizat în condiții bune, facilitând 

soluționarea în timp cât mai scurt a situațiilor și incidentelor sesizate.  

 

 Comisiile Tehnice Județene  

 De asemenea, s-au constituit comisiile tehnice județene și Comisia tehnică a municipiului 

București, fără personalitate juridică, cu atribuții în coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce 

revin autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și 

ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în 

vigoare, în domeniul alegerilor locale. Acestea au avut atribuția de a informa săptămânal Comisia 

tehnică centrală în legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor locale din anul 2020. 

 La ședințele tuturor comisiilor tehnice puteau participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai 

partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, ai altor instituții ale administrației 

publice centrale interesate, ai unor operatori economici care prestează servicii de interes public, 

precum și ai organizațiilor neguvernamentale. 

 

Participarea reprezentanților AEP la activitatea comisiilor tehnice 

  42 de reprezentanți ai AEP în comisiile tehnice județene și în Comisia tehnică a Municipiului 

București, constituite cu ocazia alegerilor locale din anul 2020, au fost desemnați prin Ordinul 

președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 457/24.07.2020, cu modificările și completările 

ulterioare. De la începutul perioadei electorale, reprezentaţii AEP în comisiile menționate au 

colaborat permanent cu instituţiile prefectului, în vederea acordării sprijinului şi îndrumării electorale 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor. 

Având în vedere solicitarea Ministerului Afacerilor Interne nr. 648564/DGRIP/29.07.202044, 

compartimentul de resort din cadrul AEP a întocmit informări săptămânale privind stadiul 

 
44 Adresa MAI nr. 648564/DGRIP/29.07.2020 înregistrată la AEP cu nr. 10195/29.07.2020. 
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pregătirii alegerilor locale din anul 2020 pe durata întregii perioade electorale (30 iulie – 16 

octombrie 2020). 

 

3.2. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ȘI INSTITUȚIILE 

PREFECTULUI45       

  

Principalele activități ale MAI au vizat asigurarea mijloacelor necesare funcționării birourilor 

electorale și pe sprijinirea Autorității Electorale Permanente și a Biroului Electoral Central în 

organizarea și coordonarea activităților specifice procesului electoral, respectiv asigurarea pazei 

sediilor și securității transporturilor materialelor electorale, concomitent cu menţinerea climatului de 

siguranţă publică, în perioada premergătorare şi pe durata procesului electoral. 

 

Activități desfășurate pentru buna organizare a alegerilor locale 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 577/2020, Comisia tehnică centrală 

pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice 

locale și-a desfășurat activitatea sub autoritatea ministrului afacerilor interne, fiind organizate 

ședințele din datele de 19.08.2020, 03.09.2020 și 24.09.2020. 

Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale structurilor MAI au fost stabilite prin Planul 

general de măsuri privind aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI, premergător și pe 

timpul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 

septembrie 2020 (PGM), care a asigurat cadrul necesar pentru implementarea eficientă a măsurilor 

dispuse. 

La nivel central, pentru fundamentarea deciziilor conducerii MAI, a fost organizată Grupa de 

coordonare Alegeri locale 2020, iar la nivel județean și al municipiului București a fost operaționalizată 

Grupa MAI – Alegeri Locale 2020, pentru asigurarea caracterului unitar și complementar al măsurilor 

dispuse pentru menținerea ordinii publice, monitorizarea, centralizarea și comunicarea integrată a datelor 

de interes operativ. 

De asemenea, pentru asigurarea unui nivel optim de pregătire a personalului structurilor MAI cu 

responsabilități specifice în gestionarea activităților circumscrise procesului electoral, a fost elaborat și 

transmis ,,Ghidul legislativ privind alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020”, 

iar pe pagina de internet a MAI și a inspectoratelor generale a fost creată o secțiune dedicată, care a 

permis accesarea principalelor acte normative aplicabile procesului electoral de referință. 

Spre deosebire de procesele electorale precedente, la acest scrutin nu au intervenit modificări 

legislative substanțiale care să vizeze competențele MAI, cu excepția reglementărilor adoptate pentru 

prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului de tip SARS-CoV-2, având în vedere necesitatea 

asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, concomitent cu asigurarea respectării regulilor 

de protecţie sanitară. 

În permanență au fost realizate activități de analiză a datelor de interes privind evoluțiile 

înregistrate în planul situației operative/epidemiologice, în scopul adoptării unei abordări instituționale 

echilibrate, caracterizate prin echidistanță, gradualitate și legalitate a acțiunilor și prin instruirea 

efectivelor angrenate în misiunile planificate pe parcursul procesului electoral. Acest proces a permis 

adaptarea cadrului dispozițional la evoluția situației operative și dispunerea unor măsuri proactive, pentru  

preîntâmpinarea producerii unor evenimente negative. În acest context, secretarul de stat pentru ordine 

și siguranță publică a emis dispoziții și a organizat ședințe în sistem videoconferință, la care au 

participat reprezentanți cu funcții de decizie din cadrul structurilor cu responsabilități în gestionarea 

procesului electoral. 

De asemenea, la nivelul Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului au fost 

întreprinse demersurile necesare realizării și îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, potrivit cadrului legal 

în materie electorală. În acest sens, au fost adoptate măsuri pentru: 

 
45 Informații preluate din Adresa MAI nr. 119499/10.11.2020, înregistrată la AEP cu nr. 24213/18.11.2020. 
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• constituirea Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor 

locale și asigurarea secretariatului acesteia; 

• întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziționarea materialelor necesare procesului electoral și 

întocmirea graficului de distribuire către instituțiile prefectului a materialelor necesare votării 

achiziționate de MAI; 

• transmiterea, către instituțiile prefectului, a 15 circulare având ca obiect punerea în aplicare a 

măsurilor stabilite în responsabilitatea prefectului și a instituției prefectului prin actele normative ce 

reglementează organizarea și desfășurarea procesului electoral, monitorizarea atentă a îndeplinirii de către 

autoritățile administrației publice locale a atribuțiilor ce le revin potrivit legii, pe durata întregii perioade 

electorale etc. 

 

 Activități cu caracter preventiv 

La nivelul MAI au fost derulate, cu implicarea tuturor structurilor cu competențe în planul 

ordinii și siguranței publice, activități pentru identificarea amenințărilor și vulnerabilităților cu privire 

la principalele riscuri la adresa ordinii publice, în contextul procesului electoral. Documentul de 

analiză elaborat în acest sens a fost transmis structurilor MAI responsabile, în vederea aplicării de 

măsuri pentru diminuarea riscurilor preliminate. 

Unul dintre aceste riscuri a vizat situația stabilirii domiciliului sau a reședinței de către 

mai multe persoane la aceeași adresă sau la adrese diferite de pe raza aceleiași unități 

administrativ-teritoriale. În baza evaluării de risc, precum și a datelor referitoare la istoricul 

incidentelor electorale și a evenimentelor sesizate pentru alegerile locale din anul 2020, au fost 

stabilite 509 zone de risc în 700 localități din întreaga țară, pentru care au fost alocate resurse 

suplimentare în vederea gestionării optime a misiunilor aflate în competența structurilor MAI. 

Tot în sens preventiv s-au realizat activități în colaborare cu mass-media locală, constând în 

campanii de informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor referitoare la respectarea legislației 

electorale, precum și cu privire la modul de acțiune a efectivelor implicate. 

Prin serviciul logistic au fost distribuite structurilor și subunităților teritoriale materiale de 

protecție sanitară (măști, mănuși, substanțe dezinfectante, combinezoane), iar cu ocazia instructajelor 

realizate s-a insistat asupra respectării măsurilor de protecție sanitară stabilite prin Hotărârea 

Guvernului nr. 782/2020 și prin Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne  

nr. 1594/140/2020. 

 

 Activități desfășurate pentru menținerea ordinii publice 

Începând cu data de 03.08.2020, au fost instituite progresiv măsuri de asigurare a protecției și 

ordinii publice cu efective de jandarmi și de includere, de către poliție, în dispozitivul general de 

siguranță publică a sediilor BEC, AEP, birourilor electorale de circumscripție județeană/a municipiului 

București, respectiv ale sectoarelor 1 - 6, municipale, orășenești și comunale, precum și a birourilor 

electorale ale secțiilor de votare. 

Premergător desfășurării activităților în locațiile destinate exercitării dreptului de vot, au fost 

efectuate controale/verificări tehnice de specialitate din punctul de vedere al măsurilor de 

protecție şi securitate, respectiv pe linia situațiilor de urgență, împreună cu primarii, la toate cele 

18.794 de secții de votare. 

Pe timpul tipăririi/confecționării, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi a celorlalte 

materiale necesare votării, MAI a asigurat securitatea acestora, alocând resursele necesare în vederea 

prevenirii unor situații de risc în planul ordinii publice. 

Au fost stabilite, împreună cu autoritățile administrației publice locale, măsurile necesare pentru 

asigurarea integrității panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propagandă electorală 

amplasate în locuri autorizate. 

În preziua și în ziua votării, MAI a asigurat măsurile de protecție a secțiilor de votare, 

menținerea ordinii publice și constituirea rezervelor de intervenție/echipelor operative și de specialiști.  
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Pentru asigurarea în condiții de normalitate a procesului electoral, în ziua de 27.09.2020 au fost 

angrenate 43.185 de efective (20.123 – protecția secțiilor de votare, 13.545 – menținerea/asigurarea 

ordinii publice și 9.517 – rezerve de intervenție/specialiști). 

După încheierea procesului de votare din data de 27.09.2020, efectivele MAI au asigurat paza 

transporturilor dosarelor de la secțiile de votare la birourile electorale județene/ale sectoarelor 

municipiului București, respectiv la instanțele competente teritorial și, ulterior, la BEC. 

 

        Activități pentru informarea opiniei publice 

 În preziua alegerilor, MAI a emis un comunicat de presă privind funcționalitatea în parametri 

normali a Sistemului Național Informatic privind Evidența Persoanelor, precizând că, la 

recomandarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, serviciile 

publice comunitare, care funcționează în subordinea autorităților locale, au program cu publicul atât 

în preziua alegerilor, 26 septembrie, în intervalul orar 08.00 – 16.00, cât și în ziua alegerilor, 27 

septembrie, în intervalul orar 07.00 – 21.00. 

 De asemenea, ministrul afacerilor interne a susținut la sediul MAI o declarație de presă în cadrul 

căreia a fost prezentat un raport referitor la desfășurarea campaniei electorale și sancțiunile aplicate 

de forțele de ordine publică.   

 În ziua alegerilor, au fost date publicității 4 declarații de presă privind activitățile efectivelor 

MAI în contextul desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale și măsurile 

sanitare care trebuie respectate pentru exercitarea dreptului de vot în condiții de siguranță.  

 

 Concluzii 

 MAI a desfășurat, potrivit competențelor legale, activități pentru asigurarea derulării procesului 

electoral în condiții de normalitate, atât în plan organizatoric, al coordonării activităților, asigurării 

resurselor umane, financiare și logistice, precum și în plan operațional, pentru asigurarea/menținerea 

ordinii publice, în pofida contextului epidemiologic actual, în care structurile MAI au dispus de o 

capacitate operațională parțial afectată din cauza infecțiilor cu noul coronavirus, prin 

indisponibilizarea cadrelor aflate în izolare sau în carantină.  

Soluțiile adoptate au împiedicat apariția unor sincope în derularea activităților specifice pe 

perioada campaniei electorale, în preziua alegerilor și în ziua scrutinului, iar măsurile de adaptare a 

dispozitivului de siguranță publică, dispuse în concordanță cu situația operativă, au avut un rol 

semnificativ atât în prevenirea comiterii de fapte antisociale cu grad de pericol social mai ridicat, cât 

și în identificarea autorilor într-un timp cât mai scurt. Intervențiile forțelor de ordine s-au efectuat cu 

celeritate și s-au caracterizat prin profesionalism și eficiență, fără a afecta modul de desfășurare a 

procesului electoral.   

Structurile MAI au asigurat, prin modul de dispunere și intervenție, derularea întregului proces 

electoral într-un climat de siguranță ridicat, fără înregistrarea de disfuncționalități sau sincope majore. 

De asemenea, cooperarea MAI atât la nivel central, cât și la nivelul structurilor teritoriale, 

cu AEP, BEC și celelalte instituții reprezentate în Comisia tehnică centrală s-a realizat în 

condiții bune, facilitând soluționarea în timp cât mai scurt a situațiilor și incidentelor sesizate. 

 

3.3. SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE46 

 
 

Principalele activități desfășurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) în vederea 

pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 

anul 2020 au fost următoarele:  

 

Asigurarea serviciilor de comunicații de voce și date pentru birourile electorale  

 STS a instalat și operaționalizat dispozitivele de telecomunicații speciale și tehnologia 

informației pentru asigurarea serviciilor de comunicații de voce și date la Biroul Electoral Central, 

 
46 Date preluate din Adresa STS nr. 105604/17.11.2020, înregistrată la AEP cu nr. 24064 din 18.11.2020. 
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birourile electorale de circumscripție județeană și a municipiului București, birourile electorale de 

circumscripție ale sectoarelor municipiului București. 

 La solicitarea INS, au fost asigurate servicii de comunicații de voce și date pentru stațiile de 

prelucrare a datelor care au fost înființate pe lângă aceste birouri electorale. 

 STS a asigurat servicii de voce și date mobile, prin intermediul unui număr de 138 de terminale 

telefonice, pentru Centrele de suport pentru relația cu publicul și cu birourile electorale ierarhic 

inferioare organizate pe lângă birourile electorale.   

 De asemenea, a fost distribuit un număr de aproximativ 22.000 de telefoane mobile pentru 

asigurarea serviciilor de comunicații de voce și date necesare președinților birourilor electorale de 

circumscripție locală, respectiv președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare.   

 Totodată, specialiștii STS au asigurat resursele necesare pentru crearea și configurarea adreselor 

de poștă electronică pentru Biroul Electoral Central și birourile electorale de circumscripție, precum 

și furnizarea semnăturilor electronice calificate prin autoritatea de certificare proprie, destinate 

exclusiv membrilor Biroului Electoral Central, președinților și locțiitorilor birourilor electorale de 

circumscripție județeană și președinților birourilor electorale de circumscripție locală, în total fiind 

distribuite un număr de aproximativ 3.300 de token-uri prin alocarea de resurse umane și deplasări în 

teren pentru o perioadă de aproximativ 30 de zile.  

 Pentru identificarea, evaluarea şi reducerea riscurilor la adresa serviciilor de comunicații de 

voce și date, precum şi pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică a infrastructurii 

de comunicații instalate la birourile electorale, Serviciul de Telecomunicații Speciale a desfășurat un 

proces de analiză a riscurilor de securitate la adresa dispozitivelor de telecomunicații speciale și IT, 

organizate pentru susținerea procesului electoral. 

 

Asigurarea implementării și funcționării sistemelor informatice 

1. Sistemele și aplicațiile informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale 

pentru acest proces electoral, au fost testate, avizate sau, după caz, certificate de către Autoritatea 

Electorală Permanentă. 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) 

și Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale (SICPV) au fost proiectate și 

implementate în conformitate cu reglementările legale și cu cerințele operaționale furnizate de 

Autoritatea Electorală Permanentă. 

Sistemele informatice au asigurat trasabilitate deplină în ceea ce privește operațiunile 

utilizatorilor cu drept de acces și roluri definite în aplicațiile informatice. 

Specialiștii STS au dezvoltat aplicația informatică pentru verificarea dreptului la vot, accesată 

de operatorii de calculator la nivelul secțiilor de votare, precum și aplicația informatică pentru 

centralizarea datelor din procesele-verbale, operată de statisticieni în cadrul stațiilor de prelucrare a 

datelor, la nivelul birourilor electorale de circumscripție.  

STS a asigurat accesul personalului desemnat de MAI la secțiunea cu alegătorii înregistrați în 

SIMPV pentru care se generează atenționări din domeniul de competență al MAI.  

Prezența alegătorilor la vot a fost evidențiată în timp real și publicată pe site-ul Biroului 

Electoral Central până la nivel de secție de votare. Totodată, pe site-urile Autorității Electorale 

Permanente și Biroului Electoral Central au fost postate, în cel mai scurt timp posibil, în mod automat, 

formularele de verificare a corelațiilor și fotografiile proceselor-verbale transmise de operatorii de 

calculator de la nivelul secțiilor de votare, respectiv cele transmise de informaticienii desemnați în 

birourile electorale de circumscripție locală, sub formă de rezultate provizorii și rezultate parțiale.  

Toate datele care au intrat în procesul de centralizare a rezultatelor votării au fost semnate 

electronic cu certificate electronice calificate, de către președinții sau locțiitorii birourilor electorale 

și publicate pe site-ul BEC. 

Conform cerințelor operaționale, STS a implementat în sistemul informatic posibilitatea 

verificării dreptului la vot al alegătorilor, utilizând serviciul de tip USSD. Această funcționalitate a 

putut fi utilizată de către președinții secțiilor de votare, prin intermediul telefoanelor mobile 

distribuite de STS, pe timpul disfuncționalității SIMPV. 
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Infrastructura fizică a SIC a fost recent îmbunătățită prin înlocuirea serverelor ce găzduiesc 

aplicațiile SIMPV cu unele mai performante, iar sistemul informatic a trecut printr-un proces de 

testare de performanță și optimizare ce a asigurat funcționarea în parametri optimi pe durata 

desfășurării alegerilor.  

Având în vedere măsurile tehnice și organizatorice pe care STS le-a întreprins pentru 

organizarea, pregătirea și desfășurarea alegerilor pentru administrația publică locală, care au avut loc 

în data de 27 septembrie 2020, STS a apreciat că sistemele informatice dezvoltate pentru acest proces 

electoral au funcționat în conformitate cu cerințele operaționale furnizate. 

 2. Realizarea conexiunii dintre aplicația instalată pe terminalul operatorilor de calculator din 

secțiile de votare și Sistemul Informatic Central al SIMPV s-a realizat peste infrastructura de date a 

operatorilor publici de comunicații mobile, prin intermediul unui APN privat, interconectat cu 

sistemul informatic central. Soluția a prezentat avantajul simplității și al independenței pe termen 

scurt de rețeaua de alimentare cu energie electrică (capacitatea acumulatorului), precum și asigurarea 

unor interfețe de comunicații private (care nu sunt deschise către Internet). 

În perioada de pregătire, STS a executat activități pentru actualizarea datelor privind acoperirea 

cu servicii de date mobile la nivel național, prin efectuarea de recunoașteri în teren, atât în locațiile în 

care au funcționat secții de votare la procesul electoral anterior, cât și în locații noi. 

În cazul în care acoperirea realizată de operatorii publici de comunicații mobile a fost 

necorespunzătoare, pentru asigurarea infrastructurii de comunicații necesară funcționării SIMPV, 

specialiștii STS au instalat 9.012 echipamente tehnice pentru îmbunătățirea semnalului, atât în 

locațiile secțiilor de votare, cât și în cele ale birourilor electorale de circumscripție locală (5.284 

Router și 3.728 Acces Point). 

 3. STS a asigurat, la nivelul fiecărui judeţ, constituirea centrelor de intervenţie operativă pentru 

remedierea eventualelor disfuncţionalităţi ale SIMPV, precum și funcţionarea Centrului de suport 

tehnic prin care a furnizat asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator, informaticieni și 

președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

 În perioada desfășurării procesului electoral, prin funcțiunea de selectare a opțiunilor unui 

meniu de tip IVR (Interactive Voice Response) a Centrului de preluare a apelurilor de tip Call Center 

au fost preluate, de către cei 314 operatori asigurați de STS, 13.232 apeluri de natură tehnică, iar 

8.515 apeluri prin care s-a solicitat suport privind legislația electorală, precum și suport privind modul 

de completare a proceselor-verbale, au fost rutate către personalul tehnic auxiliar al birourilor 

electorale. 

Centrul Operativ al STS a realizat un permanent schimb de informații cu punctele de contact 

ale operatorilor publici în vederea monitorizării funcționării serviciilor de comunicații de voce 

asigurate pentru cele aproximativ 22.000 telefoane mobile distribuite președinților secțiilor de votare, 

președinților birourilor electorale de circumscripție și personalului tehnic auxiliar din birourile 

electorale, precum și a serviciilor de comunicații de date asigurate pentru 5.284 de echipamente de 

comunicații de tip router, instalate în locațiile secțiilor de votare și 22.176 de terminale informatice 

de tip tabletă. 

Centrul de Management Rețele și Servicii al Serviciului de Telecomunicații Speciale a 

monitorizat funcționarea serviciilor de voce și date asigurate pentru birourile electorale, precum 

și pentru stațiile de prelucrare a datelor constituite pe lângă acestea, iar prin componentele sale 

teritoriale, a coordonat cele 217 Centre de intervenție operativă constituite la nivel național, care au 

fost repartizate zonal, prin alocarea secțiilor de votare în responsabilitate. 

 4. Începând cu luna august 2020, STS a participat, împreună cu Autoritatea Electorală 

Permanentă, la sesiuni de evaluare a persoanelor care au depus cereri pentru desemnarea ca operator 

de calculator. 

 În perioada 07-23.09.2020, conform planificărilor stabilite de comun acord cu AEP, personalul 

STS a desfășurat sesiuni de instruire a operatorilor de calculator desemnați pe secții și centre de 

votare, precum și activități pentru predarea terminalelor informatice. 

 STS a evaluat persoanele propuse de autoritățile locale pentru desemnarea ca 

informaticieni, personal care a sprijinit centrele de intervenție operativă în activitatea de remediere 
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a eventualelor disfuncționalități ale SIMPV, în perioada premergătoare și care a operat aplicația 

informatică pentru centralizarea electronică a datelor din procesele-verbale la nivelul birourilor 

electorale de circumscripție locală. 

 În perioada 14-23.09.2020, STS a desfășurat sesiuni de instruire pentru prezentarea 

aplicației informatice de centralizare a rezultatelor votării, la care au participat informaticienii, 

președinții birourilor electorale de circumscripție locală și locțiitorii acestora. 

 STS a prezentat reprezentanților INS modul de utilizare a aplicațiilor de centralizare a 

rezultatelor votării. 

 În sprijinul operatorilor de calculator și informaticienilor, STS a realizat videoclipuri de 

instruire privind lucrul cu aplicația informatică ADV. 

 

Securitatea sistemelor informatice 

 Măsurile implementate de către STS au fost măsuri de tip defensiv și au avut ca scop asigurarea 

confidențialității, integrității și disponibilității comunicațiilor și informațiilor tranzitate/stocate prin 

sistemele informatice și de comunicații destinate procesului electoral. 

 În acest scop, STS a elaborat, cu avizul AEP, instrucțiuni privind măsurile de securitate 

pentru gestionarea și utilizarea SIMPV și SICPV. Verificarea eficienței și eficacității măsurilor de 

securitate implementate la nivelul SIMPV și SICPV a făcut obiectul unui raport de evaluare distinct, 

care a concluzionat că cele două sisteme informatice îndeplinesc condițiile de securitate asumate de 

instituție. 

 Principalele servicii și măsuri aplicate pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate 

cibernetică au fost următoarele: 

a) furnizarea serviciilor de acces la Internet în sediile în care s-au desfășurat activitățile destinate 

organizării alegerilor locale din anul 2020, utilizând soluții  redundante, în vederea asigurării 

disponibilității serviciilor; rețeaua de acces la mediul Internet asigurată de STS a fost protejată 

prin echipamente de tip UTM (Unified Threat Management) dispuse redundant, care beneficiau 

de actualizări pentru modulele proprii de securitate și de semnături antivirus procesate de soluții 

de tip Sandbox; 

b) asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate a serviciilor prin implementarea la nivelul STS a 

unui sistem de protecție Anti DDoS dedicat; 

c) asigurarea serviciilor de audit și evaluări de securitate prin auditarea și scanarea de 

vulnerabilități a sistemelor informatice și de comunicații destinate procesului electoral; 

d) asigurarea serviciilor de management a evenimentelor de securitate cibernetică, prin 

monitorizarea și jurnalizarea evenimentelor de securitate a sistemelor informatice și de 

comunicații asigurate, inclusiv pentru site-urile web: https://prezenta.bec.ro și 

https://prezenta.roaep.ro; 

e) asigurarea serviciilor de gestionare a incidentelor și vulnerabilităților de securitate cibernetică 

la adresa sistemelor informatice și de comunicații specifice alegerilor locale din anul 2020; 

f) realizarea schimbului informațional pentru asigurarea securității cibernetice pe canale de 

comunicații dedicate cu celelalte instituții implicate în desfășurarea procesului electoral; 

g) asigurarea suportului tehnic prin intermediul personalului specializat și întreprinderea de 

măsuri imediate de prevenire, remediere, avertizare și alertare la apariția oricărei potențiale 

vulnerabilități, eveniment sau incident de securitate cibernetică. 

Datorită măsurilor proactive întreprinse de STS împotriva atacurilor cibernetice, nu au fost 

înregistrate incidente de securitate cibernetică asupra sistemelor informatice și de comunicații 

administrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. Sistemele tehnice nu au fost întrerupte, 

iar serviciile asigurate nu au fost compromise. 

 

Alte activități 

 Pe întreaga durată a activităților desfășurate pentru organizarea și desfășurarea procesului 

electoral, STS a asigurat măsurile și materialele necesare pentru prevenirea răspândirii infecției cu 

https://prezenta.bec.ro/
https://prezenta.roaep.ro/
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noul coronavirus, atât pentru personalul propriu, cât și pentru celelalte persoane implicate în 

pregătirea alegerilor locale din anul 2020. 

 După recuperarea echipamentelor, înregistrările audio-video realizate de operatorii de 

calculator cu activitățile desfășurate în secția de votare pentru numărarea voturilor au fost transferate 

de pe terminalele informatice pe medii de stocare externe.  

 De asemenea, la solicitarea autorităților, au fost puse la dispoziția acestora anumite înregistrări 

audio-video pentru clarificarea unor aspecte legate de activitățile desfășurate în secția de votare după 

încheierea votării. 

 STS a asigurat reprezentanți în comisiile tehnice organizate la nivel central și județean pentru 

coordonarea activităților desfășurate pe durata procesului electoral. 

 

 3.4. INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ47 
 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale privind organizarea și defășurarea alegerilor locale din 

anul 2020, Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică au asigurat statisticienii 

necesari Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscripție județeană/ a municipiului 

București, birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București, pentru 

operațiunile tehnice de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor. 

De asemenea, INS a asigurat tipărirea proceselor-verbale pentru centralizarea rezultatului 

votării la nivel național, dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile, precum și serviciile 

necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare și instruirea personalului implicat 

în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor votării. 

Au fost constituite stații de prelucrare pe lângă cele 41 de birouri electorale de circumscripție 

județeană, biroul electoral de circumscripție a municipiului București și birourile electorale de 

circumscripție organizate la nivelul celor 6 sectoare ale municipiului București, pentru centralizarea 

proceselor-verbale întocmite în secțiile de votare. 

De asemenea, specialiștii INS au făcut parte din secretariatul tehnic al Biroului Electoral 

Central, participând la testarea, implementarea și exploatarea soluției informatice de procesare a 

rezultatelor alegerilor, precum și la coordonarea stațiilor de prelucrare constituite la nivel teritorial. 

În etapa de pregătire, reprezentanții INS au participat, alături de celelalte instituții implicate, la 

ședințe de lucru cu privire la activitatea de organizare și au contribuit la operațiunile de constituire și 

validare a nomenclatoarelor de candidați și candidaturi. 

O problemă întâmpinată în activitatea desfășurată a fost determinată de termenele foarte strânse 

avute la dispoziție pentru operaționalizarea măsurilor tehnice pentru stabilirea rezultatului alegerilor, 

sistemul informatic SICPV fiind insuficient testat, iar anumite deficiențe fiind constatate după intrarea 

acestuia în funcțiune. 

Pentru viitoarele alegeri, ținând cont de problemele semnalate din teritoriu, INS propune ca 

perioada de implementare a sistemului informatic să fie extinsă, cu implicarea efectivă a celor ce 

vor utiliza aplicația și asigurându-se timpul necesar pentru ca observațiile să fie preluate și 

operaționalizate. 

O altă problemă identificată în timpul procesului de centralizare a voturilor a  constituit-o 

completarea eronată a proceselor-verbale la nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare sau al 

celor de circumscripție locală. Acest lucru a presupus emiterea unui număr mare de decizii de 

rectificare, mărind astfel foarte mult timpul necesar finalizării operațiunilor tehnice. 

INS a apreciat că, raportat la condițiile deosebite generate de contextul epidemiologic în care 

au fost organizate alegerile locale, depășirea problemelor apărute a presupus un efort deosebit din 

partea celor implicați, dar colaborarea foarte bună între specialiștii Institutului Național de Statistică 

și cei ai celorlalte instituții cu atribuții în organizarea alegerilor a făcut acest lucru posibil. 

 

 

 
47 Date preluate din Adresa INS nr. 14969/17.11.2020.  
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3.5. PRIMARII 

 

 Primarii au asigurat, sub coordonarea prefecților, sediile și dotarea tehnico-materială ale 

birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului 

București. De asemenea, conform art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020, au avut următoarele 

atribuții principale: 

➢ întocmesc și tipăresc listele electorale permanente; 

➢ întocmesc și tipăresc listele electorale complementare și copiile de pe listele electorale 

complementare; 

➢ tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare și ale extrasului de pe lista electorală 

permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară; 

➢ asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot; 

➢ asigură dotarea tehnico-materială a sediilor secțiilor de votare, precum și dotarea grupurilor 

sanitare ale acestora cu materiale destinate igienei personale, precum săpun, prosoape de hârtie 

și uscătoare de mâini; 

➢ asigură materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității birourilor electorale de 

circumscripție comunală, orășenească, municipală și de sector al municipiului București; 

➢ informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora; 

➢ asigură locurile speciale de afișaj electoral și amplasarea de panouri electorale; 

➢ asigură tușul, tușierele și celelalte materiale necesare votării; 

➢ acordă sprijin reprezentanților STS pentru instalarea echipamentelor informatice și de 

comunicații pentru implementarea și funcționarea sistemelor informatice utilizate în procesul 

electoral. 

 

 

3.6. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII48 

 

Cu ocazia organizării și desfășurării procesului electoral din data de 27 septembrie 2020, 

Ministerul Sănătății, prin Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, 

a luat o serie de măsuri sanitare în contextul situației epidemice determinate de răspândirea 

coronavirusului Sars-CoV 2, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Astfel, în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020, art. 3 alin. (1) și art. 7 

alin. (4) din Hotârârea Guvernului nr. 577/2020, în vederea asigurării protecției sanitare pentru 

desfășurarea activității birourilor electorale, precum și a prevenirii și limitării răspândirii 

coronavirusului, Ministerul Sănătății a achiziționat și a distribuit, prin Direcțiile de sănătate publică 

județene, respectiv a municipiului București, către instituțiile prefectului și/sau către primari, 

materiale sanitare constând în măști de protecție, dezinfectanți pentru uz uman și pentru 

suprafețe, precum și mănuși de unică folosință. 
De asemenea, în conformitate cu pct. 4 al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 

713/2020, a fost emis, cu avizul președintelui Autorității Electorale Permanente, Ordinul comun al 

ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1484/130/2020 privind stabilirea unor 

măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a 

evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale. Acestea au fost completate de 

măsurile și acțiunile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a 

procesului electoral stabilite în cadrul Ordinului comun al ministrului sănătății și ministerului 

afacerilor interne nr. 1594/140/2020. 

Au fost dispuse măsuri speciale privind prevenirea și combaterea infecțiilor SARS-CoV-2 

pentru toți participanții la procesul electoral, pe toată perioada în care s-au aflat la sediile secțiilor 

 
48  Date preluate din Adresa Ministerului Sănătății nr. NT3906E/21.10.2020, înregistrată la AEP cu nr. 23964 din 

04.11.2020. 



 

55 
 

 

de votare. Printre măsurile speciale impuse pentru exercitarea votului în condiții de siguranță sanitară 

se numără: 

- triajul observațional, utilizarea măștii faciale de protecție, asigurarea curăţeniei şi dezinfecţia 

riguroasă a încăperilor, aerisirea spațiului de lucru; 

- păstrarea distanței fizice, număr limitat de votanți aflați simultan în secție; 

- utilizarea dezinfectanților pentru mâini și a dezinfectanților pentru suprafețe, dezinfectarea 

periodică a instrumentelor de scris (pixurilor) și a ștampilelor cu produse biocide 

autorizate/avizate; 

- amplasarea de afișe/materiale de informare cu privire la accesul și desfășurarea procesului 

electoral în condiții de siguranță în contextul epidemiologic generat de pandemia COVID-19; 

- suplimentarea de către Serviciile de Ambulanță a numărului de ambulanțe în stații în data de 

27 septembrie 2020, când au avut loc alegerile locale; 

- asigurarea asistenței medicale. 

Toate aceste acțiuni au avut un impact pozitiv asupra desfășurării procesului electoral, scopul 

fiind acela de a proteja sănătatea cetățenilor și de a combate răspândirea infecției cu noul coronavirus 

în rândurile alegătorilor și ale întregii populații. 

 

 

3.7. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

 

 Atribuțiile ANI au vizat primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și de interese 

depuse de către candidații la alegerile locale din anul 2020. Potrivit Legii nr. 176/2010, cu 

modificările și completările ulterioare49, declarațiile de avere și interese se depun la Biroul Electoral 

Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripție odată cu declarația de acceptare a 

candidaturii, în două exemplare, și se transmit ANI în termen de cel mult 48 de ore de la depunere. 

 Potrivit Comunicatului privind măsurile de prevenție și 

conștientizare adoptate de Agenția Națională de Integritate 

în contextul organizării alegerilor locale 202050 din data de 

12 august 2020, ANI a lansat pe propria pagină de Internet 

secțiunea dedicată alegerilor locale din anul 2020 51 . 

Această măsură a avut ca scop optimizarea procesului de 

completare a declarațiilor de avere și de interese de către 

candidați, oferirea asistenței de specialitate în ceea ce 

privește regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese, dar și informarea societății 

civile cu privire la obligațiile pe care le au participanții la procesul electoral. 

   Secțiunea menționată grupează mai multe categorii de informații utile: 

• persoane aflate sub interdicția de a candida pentru o funcție eligibilă, 

• ghiduri utile și legislația de integritate, 

• modalitatea în care persoanele interesate pot sesiza ANI, prin utilizarea formularului special 

destinat, cu privire la potențiale nereguli din declarațiile de avere și de interese completate de 

către candidații la alegerile locale, 

• declarațiile de avere și de interese depuse de candidați. ANI a publicat în cadrul acestei secțiuni, 

în termen de 48 de ore de la primire, toate declarațiile de avere și de interese depuse de 

candidații la alegerile locale,  

• formulare inteligente de declarații de avere și de interese. 

 ANI a pus la dispoziția  celor care candidează la o funcție publică o linie telefonică la care 

aceștia au putut cere inspectorilor de integritate asistență de specialitate în cazul solicitărilor urgente 

 
49  Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum 

și pentru modificarea și completarea altor acte normative.  
50 https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=3005.  
51 https://www.integritate.eu/Alegeri-Locale-2020. 

https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?PID=20&NewsID=3005
https://www.integritate.eu/Alegeri-Locale-2020
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cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților 

și al conflictelor de interese. 

 

3.8. CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR 

SECURITĂȚII  

 

Atribuțiile CNSAS au vizat primirea și verificarea declarațiilor candidaților la alegerile locale 

din anul 2020, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la 

propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

293/2008, cu modificările și completările ulterioare.  

În data de 24.09.2020, CNSAS a dat publicității un Comunicat de presă referitor la verificarea 

candidaților la alegerile locale din 27 septembrie 202052. 

 

  

 
52 http://www.cnsas.ro/documente/comunicate%20presa/2020/Comunicat%20presa%202020.09.24.pdf.  

http://www.cnsas.ro/documente/comunicate%20presa/2020/Comunicat%20presa%202020.09.24.pdf
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4.  SISTEMELE ȘI APLICAȚIILE INFORMATICE 

UTILIZATE ÎN CADRUL ALEGERILOR  

Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare şi actualizare a datelor de 

identificare ale cetăţenilor români cu drept de vot şi a informațiilor privind arondarea acestora la 

secţiile de votare, administrat de Autoritatea Electorală Permanentă. Alegerile pentru Parlamentul 

European din anul 2014 au reprezentat primul proces electoral în cadrul căruia a fost utilizat Registrul 

electoral. 

Pe de altă parte, Registrul electoral nu poate fi disociat de alte sisteme informatice şi evidenţe 

informatizate gestionate de AEP, acestea integrându-se modular într-o infrastructură informatică 

unică ce cuprinde Registrul secţiilor de votare, Corpul experţilor electorali, evidenţa operatorilor de 

calculator, precum și alte aplicații informatice.  

Astfel, sistemul informatic inițial a fost proiectat  încât să permită dezvoltarea și extinderea cu 

noi funcționalități/module, care au fost adăugate ulterior, prin acorduri şi contracte subsecvente, în 

baza unor caiete de sarcini distincte.  

Întrucât, procedurile de achiziție publică pentru serviciile și aplicațiile informatice pentru 

centralizarea rezultatelor alegerilor din anii 2019 şi 2020 nu au fost demarate în anul 2018, ceea ce 

era de natură să pericliteze, în primul rând, organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2019, inițiată de Autoritatea Electorală Permanentă, a fost 

instituit cadrul normativ pentru implementarea și funcționarea Sistemului informatic pentru 

centralizarea datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării – SICPV. Acest 

sistem informatic, a fost dezvoltat și implementat de STS, pe baza cerințelor operaționale furnizate 

de AEP, pentru a asigura totalizarea rezultatelor votării, fără a interveni în repartizarea și atribuirea 

mandatelor. 

Printr-un act normativ ulterior, respectiv Legea nr. 148/2019, obligația AEP de a achiziţiona 

de pe piața liberă aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de BEC pentru centralizarea 

rezultatelor votării a fost eliminată, aceasta fiind înlocuită cu obligaţia de a asigura aplicaţiile şi 

serviciile menţionate, fără a se preciza dacă asigurarea se va face din resurse publice sau prin achiziție 

de pe piața liberă.  

 La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, SICPV a fost dezvoltat și 

implementat de STS, pe baza cerințelor operaționale furnizate de AEP, Autoritatea nemaifiind 

obligată de lege să achiziționeze servicii și/sau aplicații informatice privind stabilirea rezultatului 

alegerilor, ceea ce a condus la importante economii bugetare, precum și la creșterea securității 

procesului de centralizare a rezultatelor alegerilor. 

 La alegerile locale din anul 2020, au fost utilizate atât SICPV, dezvoltat și implementat de STS, 

cât și alte aplicații aflate în proprietatea AEP și achiziționate anterior, în cazul ultimelor fiind necesare 

achiziții suplimentare minore care să asigure interoperabilitatea acestora cu celelalte sisteme deținute 

de AEP. Acestea au fost livrate în cadrul unui contract subsecvent din Acordul Cadru nr. 

121/11.03.2020, încheiat pentru mentenanța Sistemului Informatic Registrul Electoral (SIRE), dar și 

pentru dezvoltări de software la cerere pentru evenimentele electorale prevăzute a se desfășura în 

anul 2020. 

Spre exemplu, în cazul aplicației privind centralizarea candidaturilor (SILC), achiziționată în 

anul 2016, s-a asigurat interoperabilitatea cu SIRE, astfel încât verificarea datelor candidaților (peste 

250.000) să fie realizată în mod automatizat. Această aplicație a fost dezvoltată independent de SIRE, 

cu o bază de date proprie. Informațiile, nomenclatoarele, utilizatorii, rolurile și drepturile de acces au 

fost unice în cadrul SILC și nu s-au regăsit, nu s-au interogat și nu s-au sincronizat în SIRE. Totodată, 

utilizatorii SILC nu au avut acces la SIRE. În plus, securitatea SILC a fost auditată de CERT-RO. 

Pe de altă parte, aplicația de repartizare a mandatelor era deținută de AEP încă din 2016, nefiind 

necesare modificări ale acesteia. Interoperabilitatea acesteia cu SIRE și cu SILC a fost asigurată, 

astfel încât, printre altele, denumirile formațiunilor politice și numele candidaților care au primit 
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voturi și mandate să fie verificate și fie generate în mod automat de aplicație. Menționăm că, de o 

manieră similară cu cea utilizată la SILC, aplicația a fost dezvoltată independent de SIRE și a fost 

auditată de CERT-RO. 

Mai arătăm că, potrivit art. 9 din Legea nr. 135/2020, raportat la art. 103 alin. (1) lit. r) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, AEP asigură aplicaţiile privind 

centralizarea rezultatelor alegerilor utilizate de Biroul Electoral Central (BEC) care, la alegerile 

locale, nu are atribuţii în materia repartizării şi atribuirii mandatelor. Prin urmare, prin Hotărârea 

Guvernului nr. 577/2020 s-a stabilit în sarcina AEP să furnizeze birourilor electorale de 

circumscripție o aplicație cu rol de suport pentru repartizarea mandatelor, astfel încât acestea să aibă 

la dispoziție instrumentul tehnic necesar pentru facilitarea obligației exclusive ce le revenea cu privire 

la stabilirea rezultatului alegerilor. 
  

Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal – 

SIMPV 

SIMPV are următoarele funcționalități principale: 

▪ facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de 

vot; 

▪ semnalează cazurile în care datele de identificare ale alegătorilor care se prezintă la vot 

figurează deja ca fiind înscrise în SIMPV; 

▪ semnalează cazurile în care persoanele care se prezintă la vot nu au drept de vot sau figurează 

cu interdicții de exercitare a dreptului de vot; 

▪ facilitează exercitarea dreptului de vot; 

▪ asigură unicitatea înscrierii în listele electorale; 

▪ agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot.   

 

Sistemul Informatic Central - SIC  

SIC reprezintă un ansamblu informatic complex compus din servere de baze de date, servere 

de aplicații informatice, echipamente de comunicații de date şi echipamente de protecție împotriva 

incidentelor de securitate cibernetică şi stații de lucru pentru administratori, asigurat de STS. SIC 

funcționează în Centrul de Date al STS, într-un spațiu special destinat acestui scop la care au acces 

reprezentanții AEP şi membrii BEC. La nivel de infrastructură fizică, SIC are în componență 

echipamente de procesare, stocare, memorie, interfețe de rețea și comunicații de înaltă performanță. 

Fiecare echipament hardware din componența SIC dispune de cel puțin un echipament echivalent cu 

rol de preluare a sarcinilor de lucru ale acestuia în caz de defecțiune sau este construit cu redundanță 

internă. Comunicația între echipamentele SIC se realizează prin conexiuni redundante de mare viteză. 

 

Aplicația informatică pentru verificarea dreptului la vot - ADV 

ADV reprezintă un program informatic care asigură preluarea datelor de identificare ale 

alegatorilor de către operatorii de tablete din actele de identitate și compararea acestora cu datele 

înregistrate în listele electorale permanente. STS a asigurat măsurile tehnice necesare dezvoltării 

ADV, conform cerințelor operaționale furnizate de AEP. ADV a fost configurat să asigure 

următoarele funcții principale: 

▪ preluarea, prin scanare sau tastare, a datelor alegătorilor care s-au prezentat la vot sau care au 

făcut cerere pentru urna specială; 

▪ înregistrarea în sistem a datelor alegătorilor care au votat; 

▪ verificarea corelațiilor datelor introduse de președintele secției de votare în procesele-verbale; 

▪ fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; 
▪ înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale 

ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.  

 

Infrastructura de comunicații și terminalele informatice din secţiile de votare 

Infrastructura de comunicații conține următoarele tipuri de servicii şi resurse de comunicații: 

▪ serviciile de internet existente în locurile în care vor fi organizate secții de votare; 
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▪ serviciile de comunicații de date în rețelele operatorilor de telefonie mobilă; 

▪ servicii de telecomunicații speciale, acolo unde serviciile mai sus menționate nu sunt 

disponibile. 

STS asigură în sediul fiecărui birou electoral al secţiei de votare următoarele echipamente 

informatice şi mijloace de comunicații: 

▪ câte un terminal informatic care să aibă integrate mecanisme de preluare automată şi manuală 

a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile optic din cărțile 

de identitate şi pașapoartele alegătorilor care se prezintă la vot; 

▪ acces la SIC prin serviciile existente la sediul biroului electoral al secţiei de votare sau prin 

rețelele operatorilor de telefonie mobilă, după caz. 

Fiecare terminal informatic trebuie să fie identificat în mod unic în SIMPV, prin intermediul 

acestuia fiind accesată interfața ADV. 

SIC, infrastructura de comunicații şi terminalele informatice din secţiile de votare permit şi 

îndeplinirea operațiunilor de verificare electronică a cheilor de control din procesele-verbale de 

consemnare a rezultatelor votării şi transmiterea electronică a acestora. 

 

Centrul de suport tehnic  

Reprezintă un centru de comunicaţii prin care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale furnizează 

asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare. 

Au fost asigurate măsurile tehnice necesare pentru vizualizarea, pe site-ul AEP, a prezenței 

alegătorilor la vot, evidențiată în timp real și publicată până la nivel de secție de votare. Pe site-ul 

https://prezenta.roaep.ro/ au fost afișate în timp real următoarele informații, atât pentru turul I, cât și 

pentru turul II: 

a) nivelul colectării datelor: numărul secției de votare/localitatea/județul/național; 

b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural şi urban; 

c) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente; 

d) numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare; 

e) numărul alegătorilor care au votat cu urna mobilă; 

f) prezența la urne. 
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Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale – SICPV 

După ora 21,00, operatorul de calculator din fiecare secție de votare a asigurat, prin intermediul 

terminalului informatic pus la dispoziție de STS (tableta), înregistrarea audiovideo neîntreruptă a 

operațiunilor efectuate de către membrii biroului electoral al secției de votare, pentru numărarea 

voturilor. După finalizarea acestei operațiuni, prin intermediul aplicației ADV, s-au completat 

procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării și s-au verificat cheile de control ale 

acestor procese. După transmiterea proceselor-verbale din secția de votare și scanarea acestora la 

niveul biroului electoral județean, datele sunt transmise în aplicația de centralizare. Toate procesele-

verbale au putut fi vizualizate în timp real pe site-ul prezenta.roaep.ro/.    

După centralizarea tuturor datelor, din aplicația SICPV s-au generat procesele-verbale pentru 

toate funcțiile la nivelul fiecărui biroul electoral de circumscripție municipală, orășenească și 

comunală și la nivelul fiecărui biroul electoral de circumscripție județeană/a municipiului București. 

Rezultatele au fost completate și fotografiate la nivelul fiecărei circumscripții, prin intermediul 

terminalului informatic disponibil în fiecare birou. Rezultatele alegerilor autorităților administrației 

publice locale au fost disponibile pe site-ul https://prezenta.roaep.ro/.  

Această aplicație a fost certificată spre neschimbare de către comisia de certificare nominalizată 

prin Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente53. Membrii comisiei au prezentat, spre 

testare, aplicațiile ce au fost utilizate de către Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor 

votării, s-au stabilit elementele de unicitate ale acestora (codurile de control) și s-au efectuat mai 

multe teste cu privire la funcționalitatea programelor de calculator, conform specificațiilor tehnice de 

realizare. 

 
 

53 Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 638 din 26.09.2020 privind constituirea comisiei de 

certificare spre neschimbare a aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor 

votării pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020 și Ordinul Președintelui 

Autorității Electorale Permanente nr. 32 din 22.01.2021 privind constituirea comisiei de certificare spre neschimbare 

a aplicațiilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării pentru alegerea 

autorităților administrației publice locale din circumscripția electorală orășenească Moldova Nouă, județul Caraș-Severin 

din 24 ianuarie 2021. 

https://prezenta.roaep.ro/
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Site-ul Biroului Electoral Central 

Autoritatea Electorală Permanentă a realizat și administrat site-ul oficial al Biroului Electoral 

Central, https://locale2020.bec.ro/, care a avut ca principal scop asigurarea unei comunicări eficiente 

și transparența procesului decizional în cadrul alegerilor. Astfel, în paginile site-ului se regăsesc 

hotărârile și comunicatele BEC, ordinea de zi a ședințelor, precum și mapele cu lucrări soluționate 

ale punctelor aflate pe ordinea de zi.  

De asemenea, pe site au fost publicate listele centralizate ale tuturor candidaților pe 

circumscripții electorale județene, rezultatele parțiale și finale ale alegerilor, dar și toate procesele-

verbale generate în cadrul acestui tur de scrutin. 

 

 

 

Platforma pentru centralizarea listelor de semnături ale susținătorilor candidaților 

AEP a realizat și administrat platforma pentru centralizarea listelor de semnături ale 

susținătorilor candidaților.  

 

Aplicația pentru centralizarea candidaturilor și pentru suport de calcul în repartizarea 

mandatelor (SILC) 

AEP a realizat și administrat platforma pentru centralizarea candidaturilor și pentru suport de 

calcul în repartizarea mandatelor (SILC), folosită la nivelul fiecărui birou electoral de circumscripție 

municipală, orășenească și comunală, dar și la nivelul fiecărui birou electoral de circumscripție 

județeană/a municipiului București. Datele au fost introduse în această aplicație de către persoanele 

desemnate de către președinții birourilor electorale.  
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Platforma de expediere mesaje SMS 

AEP a utilizat platforma de expediere mesaje SMS în vederea transmiterii datelor de 

autentificare în aplicația SILC către președinții birourilor electorale. 

 

 Activități de suport  

Pe întreaga durată a perioadei electorale a fost asigurată activitatea de suport tehnic pentru 

utilizatorii Registrului electoral.  

Prin sistem telefonic integrat, operațiunile specifice de Call-Center au constituit un suport 

pentru clarificările unor situații apărute în aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot 

(ADV).  

Facilitarea accesului persoanelor la desemnarea în Corpul experților electorali s-a realizat 

printr-o aplicație de examinare on-line. Astfel, persoanele care doresc să devină expert electoral au 

putut depune la birourile județene ale AEP o cerere prin care solicită să susțină examenul on-line. 

Platforma pe care se susține examenul este accesibilă on-line, iar solicitanții primesc e-mail și mesaje 

text. Examenul se poate susține inclusiv pe terminale mobile.  

Pentru desemnarea operatorilor de calculator și a experților electorali au fost rulate aplicații de 

tragere la sorți. Repartizarea computerizată a operatorilor a fost realizată în direct pe internet pentru 

transparentizarea acestui proces. 

 

Aspecte privind securitatea informatică 

Toate aplicațiile folosite au fost proiectate având în vedere cerințele de securitate necesare unei 

desfășurări corecte și fără incidente a procesului electoral.  

Accesul la toate aplicațiile web folosite a fost securizat prin folosirea unor certificate digitale 

care au criptat traficul dintre clienții care se conectau și serverul la care se conectau.  

Conectarea în aplicații a fost făcută controlat, pe nivele de acces, și doar prin intermediul datelor 

de autentificare transmise de AEP sau STS.  În anumite cazuri, conectarea a fost realizată prin 

intermediul unor tunele VPN și a fost autorizată doar de la anumite adrese.  

În interiorul SICPV, procesele-verbale care au fost generate au intrat în fluxurile de verificare 

și aprobare semnate digital, iar certificarea modificărilor a fost, de asemenea, probată prin intermediul 

semnăturilor digitale. De asemenea, utilizatorii au avut acces la spații de lucru în interiorul aplicațiilor 

doar pe profilele specifice rolului pe care aceștia îl aveau.  

Aplicațiile utilizate au fost protejate atât prin intermediul unor echipamente, cât și prin 

intermediul unor programe specifice de securitate, care au asigurat o protecție și monitorizare 

permanentă.  
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5.  CANDIDATURILE 

5.1. ÎNREGISTRAREA ALIANȚELOR ELECTORALE, A SEMNELOR    

ELECTORALE ȘI A CANDIDATURILOR   

 
 Până la data de 6 august 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și 

organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale puteau comunica BEC semnele electorale, 

în condițiile stabilite de art. 59 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare și 

pct. 14 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în 

bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 576/2020.  

 Potrivit Hotărârii BEC nr. 10/202054, la alegerile locale din anul 2020 au fost înregistrate 217 

semne electorale ale competitorilor electorali55. Totodată, au fost respinse cererile de înregistare a 

 
54 Hotărârea nr. 10/2020 privind înregistrarea semnelor electorale, depuse la Biroul Electoral Central de către partidele 

politice, alianțele electorale, alianțele electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale la alegerile 

locale din anul 2020.  
55 Uniunea Democrată Maghiară din România, Partidul Național Român, Partidul Prahova în acțiune, Uniunea Croaților 

din România, Uniunea Ucrainenilor din România, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, Partidul Mișcarea 

Populară, Uniunea Elenă din România, Partidul București 2020, Forumul Democrat al Germanilor din România, Partidul 

Noua Dreaptă, Uniunea Armenilor din România, Partidul România Noastră, Partidul Social Democrat, Alianța Împreună 

pentru Botoșani Partidul Verde – P.N.Ț.C.D, Alianța Social Liberală, Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională, 

Alianța Național Țărănistă, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, Partidul Verde, Partidul Brăila Nouă, Asociația 

Italienilor din România, Partidul Vrancea Noastră, Pact pentru Galați, Uniunea Bulgară din Banat – România, Uniunea 

Culturală a Rutenilor din România, Partidul Uniunea Independentă pentru Tecuci, Uniunea Democratică a Slovacilor și 

Cehilor din România, Dreapta Liberală, Partidul Națiunea Română, Partidul Oamenilor Credincioși, Alianța Electorală 

„Pro-Aghireșu”, Alianța Electorală USR-PVERDE, Partidul Uniunea Independentă pentru Sighișoara, Uniunea Sârbilor 

din România, Asociația Partida Romilor „PRO-EUROPA”, Partidul PRO România, Partidul Puterii Umaniste (Social-

Liberal), Partidul Ecologist Român, Uniunea Democrată Tătară, Partidul Alianța pentru Educație și Reformă, Partidul 

Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție, Alianța pentru Sărmașu, Alianța Electorală Coaliția pentru Maramureș, 

Alianța Electorală PSD-ALDE Dolj, Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, Alianța Pro București 2020, Alianța 

Electorală Platforma Social-Liberal Creștină, Uniunea Națională pentru Democrație, Omenie, Respect, Inițiativa 

Pătârlagele, Partidul Ialomițenilor, Partidul Forța Națională, Alianța Electorală „Alianța pentru Beclean”, Alianța 

Electorală „Alianța pentru Bistrița Bârgăului”, Alianța Electorală „Alianța pentru Bistrița- Năsăud”, Alianța Electorală 

„Alianța pentru Braniștea”, Alianța Electorală „Alianța pentru Budacu de Jos”, Alianța Electorală „Alianța pentru 

Budești”, Alianța Electorală „Alianța pentru Căianu Mic”, Alianța Electorală „Alianța pentru Cetate”, Alianța Electorală 

„Alianța pentru Ciceu Giurgești”, Alianța Electorală „Alianța pentru Ciceu Mihăiești”, Alianța Electorală „Alianța pentru 

Chiochiș”, Alianța Electorală „Alianța pentru Chiuza”, Alianța Electorală „Alianța pentru Coșbuc”, Alianța Electorală 

„Alianța pentru Dumitra”, Alianța Electorală „Alianța pentru Dumitrița”, Alianța Electorală „Alianța pentru Feldru”, 

Alianța Electorală „Alianța pentru Galații Bistriței”, Uniunea Polonezilor din România, Partidul Social Democrat al 

Muncitorilor, Alianța Electorală „Alianța pentru Ilva Mare”, Alianța Electorală „Alianța pentru Ilva Mică”, Alianța 

Electorală „Alianța pentru Josenii Bârgăului”, Alianța Electorală „Alianța pentru Lechința”, Partidul Republican din 

România, Partidul România Mare, Partidul Civic Maghiar,  Alianța Electorală „Alianța pentru Leșu”, Alianța Electorală 

„Alianța pentru Livezile”, Alianța Electorală „Alianța pentru Lunca Ilvei”, Alianța Electorală „Alianța pentru Maieru”, 

Alianța Electorală „Alianța pentru Matei”, Alianța Electorală „Alianța pentru Măgura Ilvei”, Alianța Electorală „Alianța 

pentru Mărișelu”, Alianța Electorală „Alianța pentru Miceștii de Câmpie”, Alianța Electorală „Alianța pentru Milaș”, 

Alianța Electorală „Alianța pentru Monor”, Alianța Electorală „Alianța pentru Negrilești”, Alianța Electorală „Alianța 

pentru Nimigea”, Alianța Electorală „Alianța pentru Nușeni”, Alianța Electorală „Alianța pentru Parva”, Alianța 

Electorală „Alianța pentru  Petru Rareș”, Alianța Electorală „Alianța pentru Poiana Ilvei”, Alianța Electorală „Alianța 

pentru Prundu Bârgăului”, Alianța Electorală „Alianța pentru Rebra”, Alianța Electorală „Alianța pentru Rebrișoara”, 

Alianța Electorală „Alianța pentru Rodna”, Alianța Electorală „Alianța pentru Romuli”, Alianța Electorală „Alianța 

pentru Runcu Salvei”, Alianța Electorală „Alianța pentru Salva”, Alianța Electorală „Alianța pentru  Sângeorz Băi”, 

Partidul Popular Maghiar din Transilvania, Alianța Electorală „Alianța pentru Sânmihaiu de Câmpie”, Alianța Electorală 

„Alianța pentru Silivașu de câmpie”, Alianța pentru Unirea Românilor, Alianța Electorală PSD-PNȚCD, Alianța 

electorală PSD+ALDE+PNȚCD Mangalia, Alianța electorală PSD-ALDE-PNȚCD-ADER, Alianța electorală „Alianța 

pentru Spermezeu”, Alianța Electorală „Alianța pentru Șanț”, Alianța Electorală „Alianța pentru Șieu”, Alianța Electorală 

„Alianța pentru Șieu Măgheruș”, Alianța Electorală „Alianța pentru Șieu Odorhei”, Alianța Electorală „Alianța pentru 
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semnelor electorale ale următoarelor formațiuni politice: Partidul Împreună pentru Moldova, Partidul 

Noua Românie, Partidul Pentru Odorheiu Secuiesc, Alianța Electorală Mișcarea Patrioților Români, 

Partidul Alianța Națională a Agricultorilor, Partidul Acțiunea Națională Alba, Alianța pentru Unitatea 

Rromilor, Partidul România Europeană, Partidul Corectei Guvernări, Partidul Phralipe al Romilor56. 

 De asemenea, au fost respinse cererile de înregistrare a semnelor electorale ale următorilor 

candidați independenți: Gheorghe Man, Dan Cristian Popescu, Nicușor Dan, Lucian Tiberiu Bodea, 

Bogdan Mihail Zamfir57. 

 Până la data de 11 august 2020 a avut loc înregistrarea alianțelor electorale la birourile 

electorale de circumscripție județeană/a municipiului București. BEC a emis Circulara nr. 

573/BEC/L/11.08.2020 privind comunicarea alianțelor electorale înregistrate la alegerile pentru 

autoritățile administrației publice locale.  

 Înregistrarea candidaturilor a avut loc la birourile electorale de circumscripție, ultima zi de 

depunere a candidaturilor fiind 18 august 2020. Conform ,,Metodologiei depunerii dosarelor de 

candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020”, aprobată prin Hotărârea AEP 

nr. 2/2020, partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele 

politice, alianțele electorale și candidații independenți au avut posibilitatea de a depune dosarele 

de candidatură la birourile electorale de circumscripție competente, pe suport hârtie și/sau pe 

suport informatic. Datele susținătorilor și semnăturile acestora puteau fi colectate pe suport 

hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând orice platformă electronică care 

permite prelucrarea datelor personale cu respectarea Regulamentului general privind protecția 

datelor. 

  

 
Șieuț”, Alianța Electorală „Alianța pentru Șintereag”, Alianța Electorală „Alianța pentru Târlișua”, Alianța Electorală 

„Alianța pentru Teaca”, Partidul Liga Organizată a Regiunilor Drepte, Partidul Socialist Român, Alianța Electorală PSD-

ALDE Hidișelu de sus”, Alianța Electorală PSD-ALDE, Alianța Electorală „Alianța pentru Telciu”, Alianța Electorală 

„Alianța pentru Tiha Bârgăului”, Alianța Electorală „Alianța pentru Uriu”, Alianța Electorală „Alianța pentru Urmeniș”, 

Alianța Electorală „Alianța pentru Zagra”, Alianța Electorală PSD-PNȚCD, Partidul Oamenilor Liberi, Alianța Electorală 

PSD-ALDE Milcov, Alianța Electorală PSD-Pro România Balș, Alianța Electorală „Alianța pentru Șag”, Alianța 

Electorală PSD-ALDE Cârlogani, Alianța Electorală „Alianța pentru Cenei”, Alianța Electorală „Alianța pentru 

Liebling”, Alianța Electorală „Alianța pentru Deta”, Alianța Maghiară din Transilvania, Alianța Electorală dintre Partidul 

Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție și PPUSL, Partidul Unității Naționale – BUN, Alianța Social Umanistă, 

Alianța Electorală PSD-ALDE Sprâncenata, Alternativa Dreapta, Alianța Creștin Democrată, Alianța Electorală „Alianța 

pentru Dumbrăvița”, Partidul Neamul Românesc, Partidul Social Popular, Partidul Național Liberal, Partidul Social 

Democrat Independent, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Alianța electorală PNL-UDMR-PNȚCD, Partidul 

RE:START România, Alianța Electorală PNL-PMP, Alianța electorală PNL-PPUSL, Partidul Arădenilor, Alianța 

Electorală Pro România-ALDE, Alianța Electorală Alianța „Comuna unită, Moșnița”, Alianța Electorală PSD-PPUSL, 

Alianța Electorală PSD-ALDE, Alianța Electorală DL+ALDE, Alianța Electorală „Pro Dorobanți”, Alianța Electorală 

PSD+ALDE+PRO ROMÂNIA, Alianța Electorală ALDE+PRO ROMÂNIA, Uniunea pentru Bucovina, Alianța PSD-

ALDE, Alianța Electorală Pro-Caraș Severin, Alianța Social Umanistă, Alianța Social-Liberală pentru Soveja, Alianța 

Electorală PSD-PRO ROMÂNIA, Uniunea Salvați România, Partidul Libertate Unitate și Solidaritate, Alianța USR 

PLUS, Alianța PNL USR PLUS, Alianța PNL USR, Alianța USR PLUS FDGR, Alianța PNL PLUS, Alianța PNL Plus, 

Partidul Forța Identității Naționale, Alianța Electorală Pro Caraș-Severin, Alianța Electorală Partidul Social Democrat și 

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților Șoimuș, Alianța Pro Urlați, Alianța pro Schiojd, Alianța pentru Vălenii de 

munte, Alianța pentru Apostolache, Alianța pentru Ariceștii Zeletin, Alianța pentru Baba Ana, Alianța pentru Băicoi, 

Alianța pentru Boldești-Scăieni, Alianța pentru Bucov, Alianța pentru Ceptura, Alianța pentru Cocorăștii Mislii, Alianța 

pentru Fântânele, Alianța pentru Filipeștii de Pădure, Alianța pentru Florești, Alianța Gura Vitioarei, Alianța pentru 

Măgureni, Alianța pentru Plopeni, Alianța pentru Scorțeni, Alianța pentru Predeal Sărari, Alianța pentru Podenii noi, 

Alianța pentru Ștefești, Alianța pentru Talea, Alianța pentru Ariceștii Rahtivani, Alianța pentru Râfov, Alianța pentru 

Prahova, Alianța PSD-PRO Buzău, Alianța pentru Sânandrei de Timiș, Alianța PSD-PRO Râmnicu Sărat, Alianța 

Electorală „Alianța pentru Roznov 2020”, Alianța Electorală „Alianța pentru Bicaz 2020”, Alianța Electorală „Alianța 

pentru Târgu Neamț 2020”, Alianța Electorală „Alianța pentru Roman 2020”, Alianța Electorală „Alianța pentru Târgu 

Neamț 2020”, Alianța Electorală „Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020”, Partidul României Europene, Alianța 

Electorală Partidul Social Democrat și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților Pui,  Alianța Electorală „Alianța pentru 

Năsăud”, Alianța Electorală „Alianța PNL-Brăila Nouă. 
56 A se vedea Hotărârile BEC cu nr. 3, 8 din 07.08.2020, Hotărârile nr. 13, 14 din 08.08.2020, Hotărârile nr. 17, 19, 24 

din 11.08.2020, Hotărârile nr. 28, 30, 31 din 14.08.2020, Hotărârile nr. 49 din 24.08.2020. 
57 A se vedea Hotărârile BEC cu nr. 4, 5, 6, 7,  din 07.08.2020, Hotărârea nr. 49 din 24.08.2020. 



 

65 
 

 

 Informații utile privind procesul de înregistrare a candidaturilor au fost aduse la cunoștință 

publică, de către AEP, în data de 06.11.2020, în ,,Comunicatul de presă privind începerea perioadei 

de depunere a candidaturilor la alegerile locale din 2020”, iar în data de 12.08.2020, în 

,,Comunicatul de presă referitor la clarificarea unor aspecte privind înregistrarea candidaturilor la 

alegerile locale din data de 27 septembrie 2020”.58 

 În vederea centralizării informațiilor privind candidații la alegerile locale, BEC a emis: 

• Circulara nr. 574/BEC/L/11.08.2020 privind centralizarea numărului de liste complete de 

candidați (pentru consiliile locale, consilii județene și Consiliul General al municipiului 

București) și a numărului de candidați pentru funcțiile de primar, primar general și președinte 

al consiliului județean, precum și transmiterea informațiilor privind datele de identificare a 

candidaților la funcția de primar și consilier local; 

• Circulara nr. 831/BEC/L/14.08.2020 privind transmiterea datelor de autentificare în Sistemul 

informatic de centralizare a candidaturilor la alegerile locale din anul 2020; 

• Circulara nr. 913/BEC/L/18.08.2020 privind unele precizări tehnice referitoare la centralizarea 

candidaturilor la alegerile locale din anul 202059.  

 

 

5.2. CANDIDATURILE DEFINITIVE 

 

 Rămânerea definitivă a candidaturilor a fost constatată de către birourile electorale de 

circumscripție prin proces-verbal, cel mai târziu la data de 24 august 2020, potrivit prevederilor art. 

55 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (3) din 

Legea nr. 84/2020 și pct. 47 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare 

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale 

din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 576/2020. 

BEC a adoptat Hotărârea nr. 60/2020 care, la art. 1, a stabilit că „în cazul în care, în perioada 

cuprinsă între rămânerea definitivă a candidaturilor și momentul tipăririi buletinelor de vot, 

intervine decesul unui candidat la funcția de primar, președinte al consiliului județean sau primar 

general, biroul electoral de circumscripție județeană sau, după caz, Biroul Electoral de 

Circumscripție a Municipiului București ia măsurile necesare pentru ca persoana decedată să nu 

mai fie înscrisă în buletinele de vot din circumscripția electorală respectivă, cu informarea birourilor 

electorale de circumscripție ierarhic inferioare și a prefectului”.  

În aplicarea prevederilor Metodologiei aprobate prin Hotărârea AEP nr. 2/2020, AEP a pus la 

dispoziția birourilor electorale de circumscripție și a BEC o aplicație informatică de 

înregistrare și centralizare a datelor personale ale candidaților, în vederea îndeplinirii atribuției 

prevăzute de art. 67 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006. 

 Date centralizate la nivel de județ privind candidații la alegerile locale au fost afișate pe pagina 

de internet a BEC, www.locale2020.bec.ro, la secțiunea Candidați.    

 Organizația Expert Forum a transmis Autorității Electorale Permanente o sesizare60 privind 

nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, referitoare la obligația reprezentării ambelor sexe în listele de candidați pentru alegerea 

consiliilor locale și a consiliilor județene la alegerile locale din 27 septembrie 2020.  Potrivit datelor 

comunicate de Expert Forum, ,,bazate pe informațiile furnizate de Biroul Electoral Central pe pagina 

sa de internet”, în 900 de cazuri nu există nicio femeie pe listele de candidați, iar în 36 de cazuri nu 

există niciun bărbat. În vederea remedierii acestei situații, Expert Forum a recomandat îmbunătățirea 

filtrelor de acceptare a candidaturilor și eficientizarea procesului de colectare a datelor referitoare la 

candidați, lucru menit să permită birourilor de circumscripție să verifice mai ușor aceste liste. De 

 
58 https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/.  
59 Accesibile în secțiunea „Documente/Alte documente” de pe pagina de internet a BEC. 
60 Înregistrată la AEP cu nr. 21106 din 25.09.2020. 

https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/08/circulara_831.pdf
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/08/circulara_831.pdf
http://www.locale2020.bec.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/
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asemenea, a recomandat prelungirea termenului de contestare a candidaturilor, precum și institirea, 

prin lege, a unor sancțiuni pentru astfel de abateri.  

 Potrivit datelor prelucrate de  AEP, Situația centralizată a candidaților în funcție de gen, la 

nivel de județ, se prezintă astfel:  

 
      

Nr. 

crt. 

 

Județ 

 

Candidați 

Funcția 

Consiliul local Consiliul județean/ 

general 

Președinte Consiliul 

județean/ 

Primar general 

Primar/ 

Primari sector 

% Nr. 

candidați 

% Nr. 

candidați 

% Nr. 

candidați 

% Nr. 

candidați 

 

1. 

 

Alba 

femei 23,97% 1.345 19,67% 60 0% 0 11,30% 39 

bărbați 76,03% 4.266 80,33% 245 100% 8 88,70% 306 

 

2. 

 

Arad 

femei 25,66% 1.460 26,27% 88 0% 0 15,38% 52 

bărbați 74,34% 4.230 73,73% 247 100% 10 84,62% 286 

 

3. 

 

Argeș 

femei 24,13% 1.868 26,51% 92 27,27% 3 8,16% 39 

bărbați 75,87% 5.874 73,49% 255 72,73% 8 91,84% 439 

 

4. 

 

Bacău 

femei 25,36% 1.917 25,96% 74 33,33% 3 12,91% 59 

bărbați 74,64% 5.642 74,04% 211 66,67% 6 87,09% 398 

 

5. 

 

Bihor 

femei 23,96% 1.661 19,53% 67 12,50% 1 9,85% 40 

bărbați 76,04% 5.271 80,47% 276 87,50% 7 90,15% 366 

 

6. 

Bistrița-

Năsăud 

femei 19,44% 742 19,78% 55 20,00% 1 5,26% 11 

bărbați 80,56% 3.075 80,22% 223 80,00% 4 94,74% 198 

 

7. 

 

Botoșani 

femei 25,80% 1.613 24,66% 91 22,22% 2 10,67% 40 

bărbați 74,20% 4.639 75,34% 278 77,78% 7 89,33% 335 

 

8. 

 

Brașov 

femei 23,71% 1.245 21,86% 87 27,27% 3 8,03% 24 

bărbați 76,29% 4.007 78,14% 311 72,73% 8 91,97% 275 

 

9. 

 

Brăila 

femei 24,03% 725 32,26% 110 0% 0 13,09% 25 

bărbați 75,97% 2.292 67,74% 231 100% 12 86,91% 166 

 

10. 

 

Buzău 

femei 21,49% 1.239 18,78% 34 0% 0 8,67% 32 

bărbați 78,51% 4.526 81,22% 147 100% 5 91,33% 337 

 

11. 

Caraș- 

Severin 

femei 23,45% 1.209 21,01% 54 0% 0 8,44% 26 

bărbați 76,55% 3.946 78,99% 203 100% 7 91,56% 282 

 

12. 

 

Călărași 

femei 22,10% 742 24,61% 63 12,50% 1 7,83% 17 

bărbați 77,90% 2.616 75,39% 193 87,50% 7 92,17% 200 

 

13. 

 

Cluj 

femei 24,96% 1.557 27,54% 114 0% 0 11,87% 45 

bărbați 75,04% 4.682 72,46% 300 100% 10 88,13% 334 

 

14. 

 

Constanța 

femei 27,66% 1.392 29,77% 131 10,00% 1 15,95% 52 

bărbați 73,34% 3.640 70,23% 309 90,00% 9 84,05% 274 

 

15. 

 

Covasna 

femei 19,67% 388 15,24% 41 0% 0 9,09% 11 

bărbați 80,33% 1.585 84,76% 228 100% 7 90,91% 110 

 

16. 

 

Dâmbovița 

femei 24,39% 1.399 29,39% 102 0% 0 9,86% 35 

bărbați 75,61% 4.338 70,61% 245 100% 8 90,14% 320 

 

17. 

 

Dolj 

femei 20,57% 1.587 25,43% 89 9,09% 1 9,03% 41 

bărbați 79,43% 6.128 74,57% 261 90,91% 10 90,97% 413 

 

18. 

 

Galați 

femei 22,46% 1.359 28,24% 111 10,00% 1 10,59% 41 

bărbați 77,54% 4.691 71,76% 282 90,00% 9 89,41% 346 

 

19. 

 

Giurgiu 

femei 20,15% 622 24,00% 54 14,29% 1 9,28% 18 

bărbați 79,85% 2.465 76,00% 171 85,71% 6 90,72% 176 

 

20. 

 

Gorj 

femei 22,61% 1.460 20,96% 83 0% 0 6,17% 25 

bărbați 77,39% 4.996 79,04% 313 100% 9 93,83% 380 

21.  

Harghita 

femei 21,28% 466 24,75% 50 0% 0 4,73% 7 

bărbați 78,72% 1.724 75,25% 152 100% 8 95,27% 141 

22.  

Hunedoara 

femei 27,07% 1.330 29,13% 120 0% 0 9,42% 29 

bărbați 72,93% 3.584 70,87% 292 100% 9 90,58% 279 

23.  

Ialomița 

femei 25,02% 1.037 22,63% 62 9,09% 1 14,04% 41 

bărbați 74,98% 3.108 77,37% 212 90,91% 10 85,96% 251 
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 Distribuția primilor 5 candidați, în funcție de gen, pe listele de candidați la consiliul local 

depuse de Partidul Național Liberal, Partidul Social Democrat, Partidul Mișcarea Populară, Uniunea 

Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate la alegerile locale din anul 2020 se 

prezintă astfel: femei – 16,89%, bărbați – 83.11%. 

 Distribuția candidaților la nivel național, în funcție de gen și mediu urban/rural se prezintă 

astfel:  
Mediu  Femei  Bărbați  

Urban  11,28% 88,72% 

Rural  9,44% 90,56% 

  

 Informații detaliate privind candidații la alegerile locale din anul 2020, la nivel de județ pot fi 

consultate în Anexa nr. 13.  

24.  

Iași 

femei 23,12% 1.962 23,02% 90 9,09% 1 8,47% 41 

bărbați 76,87% 6.521 76,98% 301 90,91% 10 91,53% 443 

25.  

Ilfov 

femei 24,21% 742 19,23% 40 0% 0 10,66% 21 

bărbați 75,79% 2.323 80,77% 168 100% 6 89,34% 176 

26.  

Maramureș 

femei 22,88% 1.470 25,45% 126 20,00% 2 9,93% 30 

bărbați 77,12% 4.956 74,55% 369 80,00% 8 90,07% 272 

27.  

Mehedinți 

femei 24,38% 1.060 16,67% 39 0% 0 9,15% 26 

bărbați 75,62% 3.288 83,33% 195 100% 7 90,85% 258 

28.  

Mureș 

femei 24,31% 1.632 19,25% 77 25,00% 2 9,46% 30 

bărbați 75,69% 5.080 80,75% 323 75,00% 6 90,54% 287 

29.  

Neamț 

femei 23,12% 1.412 19,03% 43 33,33% 2 9,23% 35 

bărbați 76,88% 4.695 80,97% 183 66,67% 4 90,77% 344 

30.  

Olt 

femei 20,11% 1.504 17,94% 54 25,00% 2 5,24% 25 

bărbați 79,89% 5.974 82,06% 247 75,00% 6 94,76% 452 

31.  

Prahova 

femei 24,56% 1.814 20,18% 45 20,00% 1 10,10% 49 

bărbați 75,44% 5.571 79,82% 178 80,00% 4 89,90% 436 

32.  

Satu Mare 

femei 23,31% 1.191 17,13% 55 0% 0 6,14% 14 

bărbați 76,69% 3.919 82,87% 266 100% 7 93,86% 214 

33.  

Sălaj 

femei 21,75% 801 17,31% 58 0% 0 5,44% 13 

bărbați 78,25% 2.881 82,69% 277 100% 6 94,56% 226 

 

34. 

 

Sibiu 

femei 19,39% 838 29,17% 112 16,67% 2 10,74% 29 

bărbați 80,61% 3.484 70,83% 272 83,33% 10 89,26% 241 

 

35. 

 

Suceava 

femei 21,23% 1.772 22,83% 84 30,00% 3 6,44% 30 

bărbați 78,77% 6.574 77,17% 284 70,00% 7 93,56% 436 

 

36. 

 

Teleorman 

femei 21,06% 1.181 24,60% 77 12,50% 1 10,35% 41 

bărbați 78,94% 4.426 75,40% 236 87,50% 7 89,65% 355 

 

37. 

 

Timiș 

femei 25,85% 2.085 21,63% 101 0% 0 11,37% 53 

bărbați 74,15% 5.981 78,37% 366 100% 11 88,63% 413 

 

38. 

 

Tulcea 

femei 27,66% 1.023 24,31% 62 10,00% 1 14,75% 41 

bărbați 72,34% 2.675 75,69% 193 90,00% 9 85,25% 237 

 

39. 

 

Vaslui 

femei 21,14% 1.276 12,15% 30 0% 0 10,15% 40 

bărbați 78,86% 4.761 87,85% 217 100% 6 89,85% 354 

 

40. 

 

Vâlcea 

femei 23,82% 1.633 23,80% 89 0% 0 7,20% 29 

bărbați 76,18% 5.222 76,20% 285 100% 9 92,80% 374 

 

41. 

 

Vrancea 

femei 21,34% 893 23,67% 49 20,00% 1 8,46% 23 

bărbați 78,66% 3.292 76,33% 158 80,00% 4 91,54% 249 

 

42. 

 

București 

femei 35,67% 795 33,44% 302 16,67% 3 24,71% 21 

bărbați 64,33% 1.434 66,56% 601 83,33% 15 75,29% 64 
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Distribuția pe harta României a candidaților la funcția de primar în 

funcție de grupa de vârstă 
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6 .  CAMPANIA ELECTORALĂ  

Campania electorală pentru primul tur al alegerilor a început cu 30 de zile înainte de ziua votării, 

respectiv la data de 28.08.2020, ora 0,00 şi s-a încheiat în dimineața zilei de sâmbătă de dinaintea 

datei alegerilor, 26.09.2020, la ora 7,00.  

  

 

6.1. MONITORIZAREA CAMPANIEI ELECTORALE 

 

Acțiunile de campanie electorală 

În contextul epidemiologic existent, au fost aplicabile măsurile referitoare la desfășurarea 

evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale, instituite prin Hotărârea 

Guvernului  nr. 713/2020 și prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor 

interne nr. 1484/130/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate 

pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale, 

emis cu avizul  președintelui Autorității Electorale Permanente61, respectiv: 

▪ obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru candidații 

și echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei 

electorale; 

▪ obligativitatea purtării măștii de protecție, de către toți participanții la evenimente/întruniri;  

▪ efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele 

care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile;  

▪ menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri, 

inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă;  

▪ afișarea regulilor de acces și de protecție individuală în locuri vizibile în spațiile în care se 

desfășoară evenimentele/ întrunirile;  

▪ limitarea numărului participanților la maximum 50, în cazul evenimentelor/întrunirilor 

desfășurate în spațiu închis și a duratei acestora la maximum două ore;  

▪ limitarea numărului participanților la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a 

perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/ 

întrunirilor desfășurate în aer liber;  

▪ limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 

6, în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă;  

▪ limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acțiunilor din 

ușă în ușă;  

▪ dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, 

înaintea începerii acțiunii;  

▪ aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea 

răspândirii virusului SARS-CoV-2. 

 Potrivit datelor comunicate de MAI62, în perioada campaniei electorale s-au desfășurat 1.373 

de manifestări electorale organizate în 605 localități de la nivelul întregii țări, caracterizându-se 

prin participare redusă, ca urmare a măsurilor adoptate de autorități pentru prevenirea și combaterea 

răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, concretizându-se, de regulă, doar sub forma întâlnirilor 

cu alegătorii (803) și a caravanelor (232), spre deosebire de alegerile locale anterioare, când 

manifestările electorale au fost mult mai diversificate (lansare de candidați, marș, miting etc.). Cele 

mai multe manifestări au fost organizate în județele Dolj (362), Ilfov (193), Giurgiu (103), Timiș 

(90) și Maramureș (55). 
 

61 A se vedea Secțiunea  ,,1.3. ADOPTAREA MĂSURILOR DE PROTECȚIE SANITARĂ” a prezentului Raport.  
62  Informații preluate din adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 119499/10.11.2020, înregistrată la Autoritatea 

Electorală Permanentă cu nr. 24213/18.11.2020. 
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Ulterior încheierii procesului de votare, la nivelul a 120 de localități din 28 de județe și în 

Municipiul București s-au desfășurat manifestări publice pentru susținerea candidaților, la care au 

participat peste 13.000 de persoane.  

 

Campania electorală în audiovizual63  
  Condițiile de desfășurare a campaniei electorale prin intermediul serviciilor de programe 

audiovizuale sunt reglementate de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, de 

Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, de Codul de 

reglementare a conținutului audiovizual, adoptat prin Decizia membrilor Consiliului Național al 

Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, Consiliul 

Național al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în data de 18.08.2020, Decizia nr. 475/2020 privind 

regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.  

289 de posturi de radio și televiziune (naționale, regionale și locale) au transmis la CNA 

anexa la Decizia CNA nr. 475/2020 privind intenția de reflectare a campaniei electorale în 

audiovizual pentru alegerile locale din anul 2020. Posturile centrale de radio și televiziune care au 

fost monitorizate de Direcția de specialitate a CNA în campania electorală, în perioada 28.08.2020 – 

27.09.2020 au fost următoarele: 7 posturi de televiziune (Antena 3, B1 TV, Digi 24, Realitatea Plus, 

România TV, TVR 1, TVR 3) și 3 posturi de radio (Digi FM, Radio France International, Radio 

România Actualități). Tematica principală a rapoartelor de monitorizare a fost respectarea echilibrului 

în emisiuni electorale. 

Pentru posturile de radio și televiziune menționate au fost întocmite rapoarte săptămânale, 

astfel: pentru perioadele 28.08.2020 – 03.09.2020 și 04.09.2020 – 10.09.2020 au fost întocmite câte 

10 rapoarte, iar pentru intervalele 11.09.2020 – 17.09.2020 și 18.09.2020 – 25.09.2020, câte 9 

rapoarte. Aceste rapoarte au cuprins și alte constatări privind conformitatea conținutului programelor 

cu dispozițiile legale.  

Direcției Monitorizare i-au fost repartizate 105 sesizări cu privire la emisiunile electorale 

difuzate, pentru care au fost întocmite 66 de rapoarte de monitorizare. 

De asemenea, în teritoriu au reflectat campania electorală pentru alegerile locale 235 de posturi 

de televiziune și de radio. Inspectorii audiovizuali din cadrul Direcției Control – Serviciul Inspecție 

au verificat modul de respectare a prevederilor legale în cadrul emisiunilor electorale difuzate de 

aceste posturi de radio și televiziune, locale și regionale, fie prin monitorizarea serviciilor de 

programe pe o perioadă de o săptămână, fie prin analizarea prin sondaj a autoraportărilor transmise 

săptămânal de radiodifuzorii locali și regionali, în baza art. 15 alin. (3) din Decizia CNA nr. 475/2020. 

Inspectorii audiovizuali din cadrul Direcției Control – Serviciul Inspecție au monitorizat 

serviciul de programe pentru posturi locale și regionale de radio și televiziune, astfel: 

- săptămâna 1 (28.08.2020 – 03.09.2020) – 43 de posturi (17 radio și 26 tv) fiind verificate 

prin sondaj conform autoraportărilor primite de la radiodifuzori; 

- săptămâna 2 (04.09.2020 – 10.09.2020) – 28 de posturi (9 radio și 19 tv) fiind verificate 

prin sondaj conform autoraportărilor primite de la radiodifuzori; 

- săptămâna 3 (11.09.2020 – 17.09.2020) – 28 de posturi (9 radio și 19 tv) fiind verificate 

prin sondaj conform autoraportărilor primite de la radiodifuzori; 

- săptămâna 4 (18.09.2020 – 25.09.2020) – 27 de posturi (7 radio și 20 tv) fiind verificate 

prin sondaj conform autoraportărilor primite de la radiodifuzori. 

Până la data de 22.10.2020, CNA a aplicat un număr de 22 sancțiuni pentru nerespectarea 

prevederilor Deciziei nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 

electorale pentru alegerile locale din anul 2020, dintre care: 

- posturilor centrale de televiziuni   14 somații 

- posturilor locale de televiziuni       3 somații 

- posturilor de radio locale     3 somații 

 

 
63 Informații preluate din adresa Consiliului Național al Audiovizualului nr. 10212RF/16.11.2020, înregistrată la AEP cu 

nr. 24061 din 19.11.2020. 
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În continuare prezentăm situația sancțiunilor aplicate de CNA: 

 

SANCȚIUNI APLICATE POSTURILOR DE TELEVIZIUNE CENTRALE:  

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

post 

Numărul şi 

data deciziei 

Lege/decizie Tipul 

deciziei 

Art. 

încălcate 

Prezentare fapte 

1. ANTENA 3-

NEWS & 

CURRENT 

AFFAIRS 

Decizia nr. 

528 din 

16.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia CNA  

nr. 475/2020  

 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 5 alin. 

(1) lit.b) 

 

art. 11 

alin. (1) 

- în cazul prezentării unui sondaj de 

opinie electoral, în cadrul emisiunii 

„Sinteza zilei” din data de 31 august 

2020, nu au fost prezentate și 

informațiile obligatorii prevăzute de 

lege referitoare la data sau intervalul 

de timp în care a fost efectuat sondajul, 

metodologia utilizată, dimensiunea 

eșantionului, marja maximă de 

eroare, cine a solicitat și cine a plătit 

efectuarea sondajului 

- de asemenea, o transmisiune directă 

privind activități de campanie, 

prezentată în cadrul emisiunii 

„Previziuni” din data de   3 septembrie 

2020 nu a fost identificată ca atare și 

semnalată prin marcajul „emisiune 

electorală”, afișat în mod vizibil pe 

toată durata difuzării 

2. ANTENA 3-

NEWS & 

CURRENT 

AFFAIRS 

Decizia nr. 

535 din 

17.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

220/2011 

privind Codul 

de 

reglementare 

a conţinutului 

audiovizual 

 

Decizia CNA 

nr. 475/2020  

Demnitate 

umană 

 

 

 

 

 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 40 

alin. (5) 

 

 

 

 

 

art. 5 alin. 

(1) lit. b) 

- în cadrul emisiunii  ,,Sinteza zilei’’ 

din 1 septembrie 2020, în contextul 

subiectelor dezbătute, invitata a folosit 

un limbaj jignitor la adresa unor 

persoane, identificate pe post, situație 

în care moderatorul a avut o atitudine 

permisivă 

- de asemenea, Consiliul a mai 

constatat că această emisiune nu a fost 

marcată, pe toată durata acesteia, cu 

mențiunea „emisiune electorală”, așa 

cum obligă art. 5 din Decizia CNA nr. 

475/2020 

3. ANTENA 3-

NEWS & 

CURRENT 

AFFAIRS 

Decizia nr. 

536 din 

17.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia CNA 

nr. 475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 8 alin. 

(3) 

- în cadrul emisiunilor de dezbateri din 

perioada 04-10 septembrie 2020 nu a 

fost precizată calitatea persoanelor 

invitate, cum ar fi cea de candidat al 

unui partid sau de reprezentant al 

acestuia, iar în unele cazuri, numele și 

calitatea persoanelor invitate nu au 

fost vizibile pe ecran la momentul 

intervenției acestora 

4. ANTENA 3-

NEWS & 

CURRENT 

AFFAIRS 

Decizia nr. 

555 din 

24.09.2020 

privind 

SOMAREA 

 

Decizia CNA 

nr. 475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 5 alin. 

(1) lit. b) 

- în emisiunile „Sinteza zilei” din 13 

septembrie 2020, „Esențial” și „Ediție 

specială” din 16 septembrie 2020 nu a 

fost prezentată calitatea de candidați a 

unor invitați sau intervenienți telefonic 

5. ANTENA 3-

NEWS & 

CURRENT 

AFFAIRS 

Decizia nr. 

574 din 

01.10.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia CNA 

nr. 475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

art. 8 alin. 

(3) 

art. 10 

alin. (1) 

- în cadrul emisiunilor din perioada 

18-25 septembrie 2020, pe de o parte 

nu a fost precizată calitatea 

persoanelor invitate, cum ar fi cea de 

candidat al unui partid sau de 
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 locale din 

anul 2020 

reprezentant al acestuia, iar în unele 

cazuri, numele și calitatea persoanelor 

invitate nu au fost vizibile pe ecran la 

momentul intervenției acestora 

- pe de altă parte, în aceeași perioadă 

monitorizată, radiodifuzorul a difuzat 

spoturi electorale cu încălcarea 

dispozițiilor potrivit cărora spoturile 

electorale se pot transmite numai în 

cadrul emisiunilor electorale și de 

dezbateri electorale și cu respectarea 

celorlalte norme legale incidente. 

 

1. B1 TV Decizia nr. 

529 din 

16.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020  

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit.c) 

 

art.11 

alin. (1) 

- emisiunea „Dosar de politician” 

din 30 august 2020 nu a  fost 

clasificată de radiodifuzor ca fiind 

dezbatere electorală, deși, în timpul 

acesteia au fost puse în discuție 

teme de interes public legate de 

campania electorală 

- de asemenea, în cadrul ediției 

informative „Știrile B1” din 31 

august 2020, de la ora 15.00, a fost 

prezentat un sondaj de opinie cu 

caracter electoral, fără ca 

radiodifuzorul să ofere informații cu 

privire la metodologia utilizată 

2. B1 TV Decizia nr. 

537 din 

17.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020  

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 8 

alin. (3) 

 

art. 10 

alin. (2)   

- în cadrul emisiunilor informative 

şi de dezbateri din perioada 04-10 

septembrie 2020, nu a fost precizată 

calitatea persoanelor invitate, cum 

ar fi cea de candidat al unui partid 

sau de reprezentant al acestuia, iar 

numele și calitatea persoanelor 

invitate nu au fost vizibile pe ecran 

la momentul intervenției acestora 

- de asemenea, a fost constatată şi 

încălcarea art. 10 din același act 

normativ, conform căruia spoturile 

publicitare electorale se difuzează în 

calupuri separate și marcate ca atare. 

În cadrul emisiunii electorale, în 

spațiul alocat unui competitor 

electoral nu pot fi inserate spoturi 

electorale ale altor competitori 

electorali 

3. B1 TV Decizia nr. 

563 din 

29.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020  

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 8 

alin. (3) 

 

art. 11 

alin. (1) 

- în cadrul emisiunilor de ştiri şi 

dezbateri electorale difuzate în 

perioada 11-17 septembrie 2020 

nu a fost precizată calitatea în care 

se exprimă persoanele invitate în 

emisiuni, cum ar fi cea de candidat 

sau de reprezentant al acestuia şi nu 

au fost vizibile pe ecran, la 

momentul intervenţiei acestora, 
numele şi calitatea persoanelor 

invitate 

- de asemenea, în cadrul unor 

emisiuni de ştiri şi dezbateri 
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electorale difuzate în aceeaşi 

perioadă a fost prezentat un sondaj 

de opinie cu caracter electoral, fără 

ca radiodifuzorul să ofere informații 

cu privire la datele de referință ale 

acestui sondaj, respectiv denumirea 

instituției care a realizat sondajul, 

data sau intervalul de timp în care a 

fost efectuat sondajul și 

metodologia utilizată, dimensiunea 

eșantionului și marja maximă de 

eroare, cine a solicitat și cine a plătit 

efectuarea sondajului 

4. B1 TV Decizia nr. 

575 din 

01.10.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020  

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 8 

alin. (3) 

 

art. 11 

alin. (1) 

- în cadrul emisiunilor de ştiri şi 

dezbateri electorale difuzate în 

perioada 18-25 septembrie 2020, 

nu a fost precizată calitatea în care 

se exprimă persoanele invitate în 

emisiuni, cum ar fi cea de candidat 

sau de reprezentant al acestuia şi nu 

a fost vizibilă pe ecran, la 

momentul intervenţiei acestora 

- de asemenea, în cadrul unor 

emisiuni de ştiri şi dezbateri 

electorale difuzate în aceeaşi 

perioadă, au fost prezentate două 

sondaje de opinie cu caracter 

electoral, fără ca radiodifuzorul să 

ofere informații cu privire la datele 

de referință ale acestor sondaje, 

respectiv denumirea instituțiilor 

care a realizat sondajele, data sau 

intervalul de timp în care au fost 

efectuate acestea și metodologia 

utilizată, dimensiunea eșantionului 

și marja maximă de eroare, cine a 

solicitat și cine a plătit efectuarea 

sondajelor. 

 

1. PRO TV Decizia nr. 

596 din 

14.10.2020 

privind 

SOMAREA 

 

Decizia CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 13 lit. 

c) 

- în dimineața zilei de 26 

septembrie 2020, a fost 

difuzată, în reluare, o 

ediție a emisiunii „Ce se 

întâmplă doctore?”, în 

cadrul căreia a participat, 

pentru prezentarea unei 

campanii sociale, un 

candidat din partea 

Alianței USR-PLUS 

pentru funcția de primar al 

municipiului Câmpulung 

Muscel, județul Argeș 

 

1. Realitatea 

Plus 

Decizia nr. 530 

din 16.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

art. 8 

alin. 

(1)  

 

- în cadrul emisiunii de 

dezbatere electorală „Culisele 

Puterii” din 30 august 2020, nu 

au fost asigurate tuturor 

competitorilor electorali 
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locale din 

anul 2020 

art. 11 

alin. 

(1) 

condiții echitabile în ceea ce 

privește pluralismul opiniilor și 

echidistanța 

- de asemenea, în cadrul unei 

știri, difuzată în ediția 

informativă „Prime Time 

News” din 31 august 2020, de la 

ora 20.00, a fost prezentat un 

sondaj de opinie cu caracter 

electoral fără ca radiodifuzorul 

să ofere informații cu privire la 

denumirea celor care au solicitat 

sondajul, metodologia utilizată 

și dimensiunea eșantionului 

2. Realitatea 

Plus 

Decizia nr. 543 

din 22.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art.5 

alin. 

(1) lit. 

b) 

 

art.6 

alin. 

(1) 

 

art. 8 

alin. 

(3) 

- în perioada monitorizată, 4-10 

septembrie 2020, au fost 

difuzate emisiuni electorale în 

zilele de sâmbătă, 5 septembrie 

2020 și duminică, 6 septembrie 

2020, fapt interzis potrivit 

regulilor de desfășurare în 

audiovizual a campaniei 

electorale pentru alegerile locale 

din anul 2020 

- de asemenea, în unele 

emisiuni, nemarcate de 

radiodifuzor ca fiind electorale 

sau de dezbatere electorală, au 

avut acces candidații și 

reprezentanții competitorilor 

electorali care au discutat despre 

programele electorale și temele 

de interes public legate de 

campania electorală, ceea ce 

contravine dispozițiilor art. 6 din 

aceeași decizie 

-sancțiunea a fost aplicată și 

pentru că în unele emisiuni, 

difuzate în perioada 

monitorizată, radiodifuzorul nu 

a precizat calitatea în care se 

exprimă persoanele invitate, 

cum ar fi cea de candidat sau de 

reprezentant al acestuia 

3. Realitatea 

Plus 

Decizia nr. 556 

din 24.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 5 

alin. 

(1) 

lit.b) 

 

art. 8 

alin. 

(3)  

 

art.10 

alin. 

(1) 

- în intervalul 11-17 septembrie 

2020, au fost difuzate emisiuni 

electorale cu încălcarea 

dispozițiilor art. 5 și art. 8 din 

Decizia CNA  

nr. 475/2020 privind regulile de 

desfășurare în audiovizual a 

campaniei electorale pentru 

alegerile locale din anul 2020 

Astfel, postul a difuzat în 

zilele de sâmbătă și duminică, 

respectiv 12 și 13 septembrie, 
emisiuni electorale, în care 

competitorii electorali își 

prezentau programele politice și 
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activitățile de campanie 

electorală, în condițiile în care 

acest tip de emisiuni poate fi 

difuzat doar de luni până vineri, 

potrivit art. 5 din Decizia CNA 

nr.  475/2020.  

De asemenea, conform 

prevederilor art. 8 din Decizia 

CNA nr. 475/2020, 

radiodifuzorii sunt obligați să 

precizeze calitatea în care se 

exprimă persoanele invitate în 

emisiuni, cum ar fi cea de 

candidat sau de reprezentant al 

acestuia, iar în cazul posturilor 

de televiziune, numele și 

calitatea persoanelor invitate 

trebuie să fie vizibile pe ecran la 

momentul intervenției acestora. 

4. Realitatea 

Plus 

Decizia nr. 579 

din 06.10.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 5 

lit. b) 

 

art. 8 

alin. 

(3) 

 

art.10 

alin. 

(1) 

- în zilele de sâmbătă și 

duminică, respectiv 19 și 20 

septembrie, au fost difuzate 

emisiuni electorale în care 

competitorii electorali își 

prezentau programele politice și 

activitățile de campanie 

electorală, fapt ce constituie o 

încălcare a art. 5 din Decizia 

CNA nr. 475/2020 

- de asemenea, în ziua de 

sâmbătă, 19 septembrie 2020, 

postul REALITATEA PLUS a 

difuzat publicitate electorală 

între emisiuni, cu nerespectarea 

prevederilor art. 10 din Decizia 

CNA nr. 475/2020, potrivit 

cărora radiodifuzorii privați pot 

difuza spoturi publicitare 

electorale numai în cadrul 

emisiunilor electorale și de 

dezbateri electorale 

-sancțiunea a fost aplicată și 

pentru faptul că, în cadrul 

emisiunilor de ştiri şi dezbateri 

electorale difuzate în perioada 

18-25 septembrie 2020, nu a 

fost precizată calitatea în care s-

au exprimat persoanele invitate 

în emisiuni, cum ar fi cea de 

candidat sau de reprezentant al 

acestuia şi nu a fost vizibilă pe 

ecran, la momentul intervenţiei 

acestora, astfel cum dispun 

prevederile art. 8 din Decizia 

CNA nr. 475/2020. 

 

 

 



 

76 
 

 

SANCȚIUNI APLICATE POSTURILOR DE TELEVIZIUNE LOCALE: 

 

1. LITORAL 

TV 

 

Năvodari Decizia nr. 

546 din 

22.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 6 

alin. (2) 

- în zilele de 3 și 4 

septembrie 2020, a fost 

difuzată o emisiune al 

cărei realizator şi 

prezentator este 

candidat la funcţia de 

consilier judeţean, 

situație de natură să 

contravină prevederilor  

privind regulile de 

desfășurare în 

audiovizual a campaniei 

electorale pentru 

alegerile locale din anul 

2020 

 

2. AS TV  Bistrița Decizia nr. 

548 din 

22.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. b) 

- în cadrul emisiunii 

„Jurnal de știri”, în zilele 

02.09.2020 și 

03.09.2020, au fost 

difuzate fragmente din 

emisiuni de promovare 

electorală, fapt ce 

contravine regulilor de 

desfășurare în 

audiovizual a campaniei 

electorale pentru 

alegerile locale din anul 

2020 

3. TV GALAȚI Galați Decizia nr. 

588 din 

08.10.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 13 lit. 

c) 
în zilele de 25, 26 și 27 

septembrie 2020, a fost 

difuzată în reluare 

emisiunea „Audienţă 

la primar”, emisiune în 

care a fost prezentat un 

candidat la funcția de 

primar al municipiului 

Galați, în condițiile în 

care campania în 

domeniul audiovizual 

se încheiase 

 

 

SANCȚIUNI APLICATE POSTURILOR DE RADIO LOCALE: 

 

1. METRONOM 

FM 

Râmnicu 

Vâlcea 

Decizia nr. 

548 din 

22.09.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020 

Campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 10 

alin. (1) 

- în perioada 7-11 

septembrie 2020, s-a 

difuzat publicitate 

electorală cu încălcarea 

prevederilor articolului 

10 din Decizia CNA nr. 

475/2020 privind 

regulile de desfășurare 

în audiovizual a 

campaniei electorale 
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pentru alegerile locale 

din anul 2020. 

Astfel, radiodifuzorul a 

difuzat ,,spoturi” de 

publicitate electorală cu 

o durată de 60 de 

secunde, dublă față de 

cea de 20-30 de 

secunde prevăzută de 

lege, ca fiind emisiuni 

electorale de sine 

statătoare, cu încălcarea 

obligației ca această 

publicitate să fie inclusă 

doar în cadrul 

emsiunilor de 

promovare electorală 

sau de dezbatere 

electorală, așa cum 

prevăd dispozițiile 

legale. 

2. Radio VOCES 

CAMPI 

Călărași Decizia nr. 

587 din 

08.10.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020 

campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 13 lit. 

b) și c) 

în data de 25 septembrie 

2020, a difuzat, în 

condițiile în care 

campania în domeniul 

audiovizual se 

încheiase la ora 7.00, 

spoturi de publicitate 

electorală și emisiuni 

electorale 

3. RADIO ORION Site 

SNR-

Deal 

Mățău, 

județul 

Argeș 

Decizia nr. 

589 din 

08.10.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia 

CNA nr. 

475/2020 

campania 

electorală 

pentru 

alegerile 

locale din 

anul 2020 

art. 10 

alin. (1) 

a difuzat sporturile de 

publicitate electorală 

fără ca acestea să fie 

incluse în cadrul 

emisiunilor de 

promovare electorală 

sau de dezbatere 

electorală 

 

Afișajul electoral și celelalte materiale de propagandă electorală 

Primarii au avut obligația ca, până 

la data de 27.08.2020, să stabilească prin 

dispoziție, locuri speciale pentru afișajul 

electoral, în care să amplaseze panouri 

electorale, ținând seama de numărul 

candidaților.  

Birourile electorale de 

circumscripție județeană au soluționat o 

serie de sesizări având ca obiect 

încălcarea prevederilor legale privind 

afișajul electoral, stabilind: 

• posibilitatea fiecărui competitor electoral de a aplica pe panoul electoral câte un afiș, separat 

pentru fiecare tip de candidatură rămasă definitivă în circumscripția electorală64; 

 
64 Hotărârea Biroului electoral de circumscriptie județeană Argeș nr. 55/16.09.2020. 
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• obligația primarilor de a asigura panouri sau, după caz, de a suplimenta numărul de panouri 

pentru afișajul electoral, astfel încât acestea să permită fiecărui competitor electoral să publice 

un număr de cel mult patru afișe electorale cu dimensiunile prevăzute de lege65; 

• îndepărtarea materialelor de propagandă electorală care nu respectau condițiile prevăzute de 

lege66; 

• dreptul de aplicare a afișelor electorale nu este condiționat de înregistrarea mandatarului 

financiar al competitorului electoral67; 

• în cazul amplasării afișelor electorale în alte locuri decât cele stabilite de primari, este necesară 

obținerea acordului proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor68; 

• materialele de propagandă electorală trebuie să respecte prevederile legale referitoare la 

categoriile, dimensiunile, producerea și difuzarea acestora69; 

• campania electorală este factorul primar în sensul formării opiniei alegătorilor, astfel încât nici 

aceștia și nici partidele politice ori candidații nu trebuie constrânși, intimidați sau 

dezinformați70; 

• dispozițiile art. 36 din Legea nr. 334/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu privire 

la materialele de propagandă electorală, fac referire la candidații propuși de partidul politic ce 

a dispus realizarea materialului în cauză, iar nu la contracandidații ce provin din alte formațiuni 

politice71; 

• dispozițiile legale interzic în mod expres utilizarea bannerelor pe durata campaniei electorale, 

fără a se face distincție dacă acestea au fost amplasate în spațiile special amenajate ori pe 

suprafața unei proprietăți private72. 

 De asemenea, în cadrul hotărârilor adoptate, birourile electorale de circumscripție s-au 

pronunțat cu privire la conținutul materialelor de campanie electorală, stabilind: 

• permiterea menținerii materialelor de campanie electorală, atâta timp cât sunt respectate 

prevederile legale, iar conținutul acestora nu este unul defăimător, fără a fi utilizați termeni ori 

expresii ce aduc atingere onoarei, demnității umane ori care incită la ură rasială73; 

•  obligativitatea respectării prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, cu modificările 

și completările ulterioare, referitoare la datele ce trebuie imprimate pe toate materialele de 

propagandă electorală74; 

•  interzicerea utilizării mesajelor de tip SMS, cu conținut electoral, pe durata campaniei 

electorale75; 

• obligația birourilor electorale de circumscripție de a sesiza autoritățile competente, în cazul în 

care se constată necesitatea luării unor măsuri administrative ori aplicarea unor sancțiuni 

contravenționale ori penale cu privire la protecția datelor cu caracter personal,76; 

•  materialele electorale utilizate în mediul online trebuie să respecte prevederile legale cu privire 

la interzicerea difuzării mesajelor ce instigă la acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire 

religioasă sau etnică, precum și la ofensa publică adusă simbolurilor religioase77; 

 
65  Hotărârea Biroului electoral de circumscriptie județeană Brașov nr. 71/03.09.2020 privind aplicarea unitară a 

dispozițiilor referitoare Ia afișajul electoral, Hotărârea Biroului electoral de circumscriptie județeană Argeș nr. 

53/03.09.2020.  
66 Hotărârea Biroului electoral de circumscriptie județeană Argeș nr. 57/16.09.2020.  
67 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Bacău nr. 59/19.09.2020. 
68 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Bacău nr. 43/21.08.2020. 
69 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Bistrița-Năsăud nr. 170/07.09.2020. 
70 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Brașov nr. 81/20.09.2020. 
71 Ibidem. 
72 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Galați nr. 69/31.08.2020. 
73 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Bacău nr. 62/23.09.2020. 
74 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Dâmbovița nr. 53/27.09.2020. 
75 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Sălaj  nr. 34/19.09.2020. 
76 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Satu Mare  46 nr./25.09.2020. 
77 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Vaslui nr. 43/26.09.2020. 
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• materialele de propagandă electorală utilizate în mediul on-line trebuie, de asemenea, să 

respecte dispozițiile legale78; 

• obligația ca mesajele electorale să respecte dispozițiile legale, cu luarea în considerare și cu 

asigurarea libertății de exprimare, orice depășire a limitelor putându-se sancționa exclusiv de 

către instanțele civile79; 

•  necesitatea realizării unei distincții între materialele electorale cu conținut înșelător și cele care 

au un conținut de promovare ori informativ cu privire la activitatea și viziunea competitorilor 

electorali80. 

 Campania electorală aferentă alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data 

de 27 septembrie 2020 s-a încheiat sâmbătă, 26 septembrie 2020, ora 7,0081.  

 

6.2. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL FINANȚĂRII CAMPANIEI 

ELECTORALE 

 
Monitorizarea și controlul finanțării campaniei electorale au fost efectuate de către AEP 

conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările și 

completările ulterioare și Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 4/2020 privind aprobarea 

Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile  administrației publice locale 

din data de 27 septembrie 2020. 

Autoritatea Electorală Permanentă, prin  Departamentul de control al finanțării partidelor 

politice și a campaniilor electorale (DCFPPCE), a desfășurat următoarele activități principale: 

 

Aducerea la cunoștința publică a informațiilor privind finanțarea campaniei electorale  

În luna februarie a anului 2020, Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a 

campaniilor electorale (DCFPPCE) din cadrul AEP a organizat, anterior aprobării și publicării 

acestuia, o conferință de presă având ca obiect Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020. În cadrul conferinței de presă, la care 

au participat, pe lângă conducerea AEP, reprezentanți ai presei, ai formațiunilor politice și mandatari 

finaciari au fost clarificate, printre altele, aspecte privind înregistrarea mandatarilor financiari, 

deschiderea conturilor pentru campanie, sursele de finanțare ce pot fi utilizate ca și contribuții, 

destinațiile și procentele în care trebuie să se încadreze cheltuielile electorale. Conferința de presă a 

fost difuzată în direct pe canalul YouTube al instituției. În vederea sporirii accesului cât mai multor 

persoane interesate la informațiile prezentate în  cadrul conferinței, a fost asigurată traducerea în 

limbaj mimico-gestual. 

În perioada următoare, conducerea AEP a participat la întâlniri online, videoconferințe și mese 

rotunde online, cu reprezentanți ai organismelor internaționale precum și cu reprezentați Expert 

Forum și ai Fundației Internaționale pentru Sisteme Electorale (IFES), în cadrul cărora au fost 

abordate și teme privind modalitățile de desfășurare a campaniei electorale. 

În paralel, în perioada preelectorală au fost desfășurate și alte activități, respectiv: 

• au fost contactați competitorii electorali și le-a fost reiterată obligația legală de a deschide un 

cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuțiilor electorale, respectiv 

efectuării plății cheltuielilor electorale;  

 
78 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Bistrița-Năsăud nr. 177/25.09.2020. 
79 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție județeană Mureș nr. 55/21.09.2020. 
80 Hotărârea Biroului electoral de circumscripție nr. 6 a municipiului București nr. 60/22.09.2020. 
81 A se vedea ,,Comunicatul de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 

septembrie 2020”, publicat de AEP la data de 25.09.2020.  
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• s-au primit și centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise pentru 

campania electorală; 

• s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• au fost soluționate sesizările formulate de diferite persoane. 

În perioada electorală, s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea 

Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În perioada preelectorală, 

cât și în perioada electorală, au fost soluționate un număr total de de 418 petiții, 476de sesizări și 28 

de solicitări de informații de interes public. Toate întrebările formulate de competitorii electorali și 

răspunsurile transmise acestora în perioada preelectorală și în perioada electorală, au fost reunite în 

materialul cu titlul ,,ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI UTILE - CAMPANIA ELECTORALĂ LA 

ALEGERILE PENTRU AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN DATA 

DE 27 SEPTEMBRIE 2020”, fiind publicate pe site-ul AEP www.finantarepartide.ro. 

În data de 27.08.2020, AEP a emis un comunicat de presă82 privind demararea campaniei 

electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. 

În vederea unei corecte informări, pe site-ul Autorității au fost publicate următoarele 

documente utile: 

− lista competitorilor electorali care au obținut, individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 

3% din totalul voturilor valabil exprimate la alegerea autorităților administrației publice locale 

din anul 2020; 

− modelul procesului-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale 

care se depun în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor; 

− modelul procesului-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale 

care se depun în termen de 30 zile de la data desfășurării alegerilor; 

− modelul raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Anexa nr. 17 la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.10/2016;  

− situația transferurilor aferente campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale din anul 2020 – MODEL; 

− broșura cu titlul “Financement de l’activite des partis politiques et des campagnes electorales 

lors des elections des autorites de l’administration publique locale de 2020”; 

− broșura cu titlul “The financing of the activity of political parties and of the electoral campaigns 

for the election of local public administration authorities of 2020”; 

− modelul cererii de înregistrare a mandatarului financiar; 

− nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;  

− consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

De asemenea, AEP a realizat ,,Registrul fiscal al partidelor politice înscrise la Tribunalul 

Municipiului Bucureşti”, demers care face parte din seria acţiunilor permanente de deschidere şi 

transparentizare a finanţării partidelor politice.  

Documentul a fost publicat pe site-ul www.finantarepartide.ro. 
 

 
 

82  Disponibil spre consultare la adresa: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-

privind-demararea-campaniei-electorale-pentru-alegerile-locale-din-data-de-27-septembrie-2020/.  

http://www.finantarepartide.ro/
http://www.finantarepartide.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-demararea-campaniei-electorale-pentru-alegerile-locale-din-data-de-27-septembrie-2020/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-demararea-campaniei-electorale-pentru-alegerile-locale-din-data-de-27-septembrie-2020/
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Pentru o corectă informare a opiniei publice asupra finanțării campaniei electorale, AEP a 

facilitat accesul la informațiile referitoare la contribuțiile fiecărui competitor electoral, 

respectiv 24.887 de contribuții depuse și 448 de contribuții transferate. Toate contribuțiile 

competitorilor electorali, notificate Autorității Electorale Permanente la sediul central/birouri 

județene, au fost publicate succesiv pe site-ul instituției.  

Activitățile premergătoare publicării au constat în: 

• înregistrarea și păstrarea evidenței fondurilor obținute de partidele politice care au fost 

transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central; 

• înregistrarea și păstrarea evidenței contribuțiilor pentru campania electorală. 

Totodată, AEP a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, succesiv, Lista 

partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale și candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale 

veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce au fost depuse la Autoritatea Electorală 

Permanentă. Au fost publicate publicate 25 de liste, cuprinzând numele/denumirea celor 1.649 

competitori electorali (inclusiv Rapoartele depuse de către filialele/organizațiile formațiunilor 

politice)  care au depus Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale. 

Au fost aduse la cunoștința publică informațiile privind finanțarea campaniei electorale și 

informațiile privind activitățile desfășurate prin 10 comunicate de presă, astfel: 

− 10.06.2020 - Comunicat de presă privind dezvoltarea și implementarea, de către Autoritatea 

Electorală Permanentă, a aplicației informatice pentru gestionarea Registrului fiscal al 

partidelor politice; 

− 22.07.2020 - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind 

aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie 

2020; 

− 24.07.2020 - Comunicat de presă privind dezbaterea publică online organizată de AEP pe tema 

finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

− 25.08.2020 - Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile locale 

din data de 27 septembrie 2020; 

− 08.09.2020  - Comunicat de presă referitor la publicarea „Registrului fiscal al partidelor politice 

înscrise la Tribunalul Municipiului București”; 

− 01.10.2020 - Comunicat de presă privind documentele pe care trebuie să le depună la AEP 

competitorii electorali participanți la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

− 05.10.2020 - Comunicat de presă privind demararea procedurii de publicare a listei 

competitorilor electorali care au depus la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor 

electorale efectuate cu ocazia alegerilor locale din anul 2020; 

− 14.10.2020 - Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind 

aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

− 16.10.2020 - Comunicat de presă privind lista competitorilor electorali care au obținut pragul 

electoral în vederea rambursării cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor 

autorităților administrației publice locale din anul 2020; 

− 22.10.2020 - Comunicat de presă privind termenele-limită de depunere a documentelor în 

vederea rambursării cheltuielilor efectuate la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. 

 

Activități privind mandatarii financiari  

AEP a adoptat Hotărârea nr. 4/2020 privind aprobarea ,,Ghidului finanțării campaniei 

electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 

2020”,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ghidul menționat a fost inclus în broșura cu titlul ,,Finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020”, 

alături de legislația privind alegerea autorităților administrației publice locale. Broșura menționată a 
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fost afișată pe site-ul finantarepartide.ro83. Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali, broșura 

a fost tipărită în 3.500 exemplare în limba română, fiind distribuită mandatarilor financiari, 

reprezentanților competitorilor electorali, Biroului Electoral Central și birourilor electorale de 

circumscripție.  De asemenea, s-au tipărit 1000 de exemplare ale broșurii în limba engleză și 1000 de 

exemplare în limba franceză, fiind distribuite observatorilor internaționali din cadrul ambasadelor 

mai multor țări. 

În intervalul dintre aducerea la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei 

electorale, s-a procedat la înregistrarea mandatarilor financiari desemnați de către competitorii 

electorali. În vederea înregistrării mandatarilor financiari, competitorii electorali au fost îndrumați de 

către reprezentanții AEP cu privire la documentele obligatorii ce trebuie depuse, documente analizate 

ulterior atât de către personalul birourilor județene ale AEP, cât și de către personalul din cadrul 

DCFPPCE.  

Au fost înregistrați 2.250 de mandatari financiari pentru care au fost alocate coduri unice de 

identificare competitorilor electorali. Lista cuprinzând mandatarii financiari și codurile unice de 

identificare alocate a fost publicată succesiv pe pagina de internet a instituției. 

De asemenea, au fost organizate dezbateri și instruiri cu mandatarii financiari și cu 

reprezentanții formațiunilor politice, astfel: 

 
Nr.  

crt. 

Obiectul,  

dezbaterii/instruirii 

Data, formatul,  

participanți  

 

Aspecte  

prezentate 

1.  Dezbaterea publică a 

,,Ghidului finanțării 

campaniei electorale la 

alegerile pentru 

autorităţile administraţiei 

publice locale din data de 

27 septembrie 2020” 

27 iulie 2020,  

pe platforma Microsoft 

Teams, 

Au participat: 

Președintele AEP, șeful 

Departamentului Cooperare 

Internațională și Relații 

Publice, șeful 

Departamentului Legislativ și 

conducerea DCFPPCE, 17 

reprezentanți din partea 

partidelor politice 

- desemnarea și înregistrarea mandatarilor 

financiari, responsabilitățile și atribuțiile 

mandatarilor financiari, deschiderea conturilor 

bancare; 

- contribuțiile partidelor politice, alianțelor 

politice și ale organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale pentru 

campania electorală. Contribuțiile 

candidaților; 

- cheltuielile electorale. Limitele maxime ale 

cheltuielilor care pot fi efectuate în campania 

electorală la nivel de județ, de sector al 

municipiului București și la nivelul 

municipiului București. Limita maximă a 

cheltuielilor la nivel central. Destinațiile 

contribuțiilor pentru campania electorală 

(cheltuieli electorale permise), pe tipuri și 

procente. Raportarea cheltuielilor la AEP; 

- materiale de propagandă electorală;  

-rambursarea cheltuielilor electorale;  

- contravenții și sancțiuni. 

Reprezentanții partidelor politice au adresat 

întrebări reprezentanților DCFPPCE și au 

formulat propuneri privind textul ,,Ghidului 

finanțării campaniei electorale la alegerile 

pentru autorităţile administraţiei publice 

locale”. 

2.  Sesiunea de instruire 

privind ,,Ghidul finanțării 

campaniei electorale la 

alegerile pentru 

autorităţile administraţiei 

publice locale din data de 

27 septembrie 2020”, cu 

13 august 2020,  

pe platforma Microsoft 

Teams 

Au participat:  

Directorul general al 

Direcției Generale 

Coordonarea Activității în 

- aspecte privind eficientizarea activității de 

înregistrare a mandatarilor financiari și a 

modului de transmitere a documentelor depuse 

de aceștia,  

- contribuțiile pentru campania electorală, 

- deschiderea conturilor bancare. 

 

 
83 https://finantarepartide.ro/wp-content/documente/GHID_2020.pdf.  

https://finantarepartide.ro/wp-content/documente/GHID_2020.pdf
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personalul din cadrul 

filialelor și birourilor 

județene ale AEP 

Teritoriu din cadrul AEP, 

conducerea DCFPPCE și 130 

reprezentanți ai filialelor și 

birourilor județene ale AEP 

3.  Întrunirea cu mandatarii 

financiari coordonatori și 

mandatarii financiari 

județeni ai formațiunilor 

politice, având ca temă 

finanțarea campaniei 

electorale la alegerile 

locale  

4 septembrie 2020,  

pe platforma Microsoft 

Teams 

Au participat: 

președintele AEP, 

conducerea DCFPPCE și 157 

de mandatari financiari 

coordonatori și mandatari 

financiari județeni ai 

formațiunilor politice 

- înregistrarea mandatarilor financiari, 

depunerea contribuțiilor partidelor politice, 

alianțelor politice, ale organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale și ale 

candidaților independenți,  

- declararea contribuțiilor electorale și a 

angajării cheltuielilor electorale la AEP, 

- producția și difuzarea materialelor de 

propagandă electorală la televiziune, la 

producția și difuzarea materialelor de 

propagandă electorală online, utilizarea 

paginilor de facebook în campania electorală.  

Întreaga instruire s-a desfășurat interactiv, 

reprezentanții AEP oferindu-și disponibilitatea 

de a organiza și alte instruiri în vederea 

clarificării oricăror aspecte semnalate de către 

mandatarii financiari sau de către 

reprezentanții formațiunilor politice. 

4.  A doua întrunire cu 

mandatarii financiari 

coordonatori și mandatarii 

financiari județeni ai 

formațiunilor politice, 

având ca temă finanțarea 

campaniei electorale la 

alegerile locale  

10 septembrie 2020, 

pe platforma Microsoft 

Teams 

Au participat: 

Conducerea DCFPPCE și 

163 de mandatari financiari 

coordonatori și mandatari 

financiari județeni 

- rambursarea cheltuielilor electorale, 

- contravenții și sancțiuni aplicabile în materia 

finanțării campaniilor electorale, 

- modul de completare a anexelor la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, 

a facturilor și ordinelor de plată,  

- utilizarea paginilor de Facebook în campania 

electorală. 

 

 

Controlul respectării prevederilor legale referitoare la veniturile și cheltuielile 

competitorilor electorali în campania electorală: date centralizate 

Situația centralizată a veniturilor și cheltuielilor declarate în campania electorală, pe tipuri de 

competitori electorali, se prezintă astfel:  

 
Nr. crt. Competitori electorali Contribuții electorale 

- lei 

1.  Formațiuni politice 184.882.180,60 

2.  Candidați independenți 4.544.593,79 

3.  TOTAL  189.426.774,39 

 

Situația centralizată a sancțiunilor aplicate84 se prezintă astfel: 

 

Nr. crt. PVCC-uri Amendă Avertismente Confiscări 

1. 690 3 687 129 

 

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, atât rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor 

electorale cât și cererile de rambusare întocmite la nivel național se depun centralizat la nivelul 

Autorității Electorale Permanente. 

Conform datelor transmise de către Birourile județene ale Autorității Electorale Permanente și 

centralizate la nivelul DCFPPCE, au fost depuse 1684 de rapoarte detaliate ale veniturilor și 

cheltuielilor electorale (inclusiv Rapoartele depuse de către filialele/organizațiile formațiunilor 

 
84 Datele incluse în tabel reflectă numărul documentelor de sancționare întocmite, aprobate și înregistrate până la data de 

01.04.2021, fără a fi incluse cele aflate pe circuitul de întocmire/avizare/aprobare/înregistrare. 
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politice) și 870 de cereri de rambursare a cheltuielilor electorale (inclusiv cererile depuse de către 

filialele/organizațiile formațiunilor politice).  

Având în vedere că misiunile de control s-au desfășurat descentralizat, pe lângă documentele 

în discuție, au fost întocmite atât rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale cât și 

cereri de rambusare pentru fiecare organizație județeană în parte, și depuse la nivel local, astfel că 

cifrele finale pot depăși numărul competitorilor electorali. 

 

Situatia rapoartelor publicate de AEP în Monitorul Oficial85  se prezintă astfel: 

 
RVC transmise 

MOF 

RVC publicate în 

MOF 

Sinteze rapoarte de 

control trimise la MOF 

Sinteze rapoarte de 

control publicate in 

MOF 

1.213 1.213 1397 1288 

 

Menționăm că, la data redactării prezentului raport, nu au fost finalizate toate documentele ca 

urmare a misiunilor de control, astfel că informațiile prezentate în cadrul acestuia vor suferi 

modificări.  

 
85 Pentru partidele politice cu organziații județene au fost publicate doar RVC-urile întocmite la nivel național nu și cele 

la nivel județean. De asemenea, există competitori electorali care nu au depus la AEP RVC-ul sau cererea de rambursare. 
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7.  VOTAREA 

 
7.1. MĂSURILE DE PROTECȚIE SANITARĂ 

 

 Art. 6 din Legea nr. 135/2020 a stabilit că membrii birourilor electorale, personalul tehnic 

auxiliar, persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și 

alegătorii pot primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară, în vederea prevenirii și combaterii 

efectelor pandemiei de COVID-19. Același text a stabilit că materialele de protecție sanitară, precum 

și igiena și dezinfecția localurilor de vot se asigură de Ministerul Sănătății, iar transportul și 

distribuirea acestora se asigură prin grija Ministerului Afacerilor Interne și a instituțiilor prefectului, 

cu sprijinul primarilor. 

 În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020, art. 3 și art. 7 alin. (4) din 

Hotârârea Guvernului nr. 577/2020 au stabilit: 

- obligația Ministerului Sănătății de a distribui, prin intermediul instituțiilor prefectului, către 

primari, materiale dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare; 

- obligația instituțiilor prefectului de a asigura, cu sprijinul primarilor, prin personalul desemnat, 

predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a măștilor de protecție ce 

vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorii de 

calculator ai acestora; 

- obligația președintelui biroului electoral al secției de votare de a se asigura că membrii biroului 

electoral al secției de votare și operatorii de calculator primesc și utilizează măști de protecție, 

pe durata activităților desfășurate în localul de vot, în zilele de 26 și 27 septembrie 2020; 

- obligația instituțiilor prefectului de a asigura, cu sprijinul primarilor, prin personalul tehnic al 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, distribuirea câte unei măști de protecție fiecărei 

persoane acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare; 

- obligația Ministerului Sănătății de a asigura materiale dezinfectante pentru sediile secțiilor de 

votare și de a coordona, prin direcțiile de sănătate publică, acțiunile de dezinfecție a sediilor 

secțiilor de votare efectuate cu sprijinul instituțiilor prefectului și al primarilor, înaintea 

începerii activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și după finalizarea acesteia. 

 Totodată, în Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

au fost stabilite măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților care vizează, în principal, 

desfășurarea procesului electoral în cadrul secțiilor de votare. Acestea au fost completate de măsurile 

și acțiunile de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului 

electoral stabilite în cadrul Ordinului comun al ministrului sănătății și ministerului afacerilor 

interne  nr. 1594/140/2020. 

 Astfel, au fost stabilite următoarele reguli generale: 

▪ stabilirea, pe cât posibil, a unor circuite separate de intrare și de ieșire în sediul secției de votare 

și în localul de vot, precum și marcarea corespunzătoare a acestora cu indicatoare; 

▪ purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către participanții la 

procesul electoral pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare și în localul de vot; 

▪ asigurarea distanțării fizice de minimum 1 metru între participanții la procesul electoral; 

▪ dezinfecția periodică și după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanților la 

procesul electoral; 

▪ dezinfecția sediilor secțiilor de votare. 

  

 Principalele măsuri privind participanții la procesul de votare sunt prezentate sintetic în tabelul 

următor: 
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Nr. 

crt. 

Măsuri privind membrii 

birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, operatorii 

de calculator, persoanele 

acreditate, candidații, delegații 

acreditați 

Măsuri privind alegătorii Măsuri privind votarea prin 

intermediul urnei speciale 

 

 

1.  Supunerea unui triaj observațional 

și termometrizării în preziua și 

ziua votării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea la intrarea în sediul 

secției de votare a unui filtru asigurat 

de către personalul tehnic al birourilor 

electorale ale secțiilor de votare 

desemnat, dotat cu termometru, 

materiale de protecție sanitară și 

flacon cu dezinfectant. 

Supunerea unui triaj observațional și 

termometrizării cu ajutorul unui 

termometru noncontact 

Obligația echipei ce transportă 

urna specială de a se deplasa în 

ziua votării mai întâi la adresele 

solicitanților din alte cauze 

decât COVID-19, la unitățile 

sanitare non-COVID, la 

unitățile medico-sociale, 

azilurile de bătrâni, penitenciare 

și centre de reținere și arestare 

preventivă. 

Interzicerea accesului în sediul 

secției de votare și înlocuirea 

persoanelor febrile ori cu 

simptome respiratorii evidente. 

 

Obligația de a anunța președintele 

biroului electoral al secției de 

votare în cazul în care, în timpul 

desfășurării activității, dezvoltă 

febră și/sau simptomatologie de 

tip respirator ori specifică unei 

alte boli infecțioase. 

Obligația izolării persoanei 

simptomatice, cu evitarea 

contactului cu alte persoane ori 

alegători, si supravegherea de la 

distanță, până la momentul 

preluării de personalul medical. 

Obligația de a dezinfecta imediat 

locul și obiectele atinse de 

persoanele simptomatice. 

Obligația președintelui biroului 

electoral al secției de votare ori 

locțiitorului acestuia de a contacta 

serviciul de urgenţă 112 pentru 

trimiterea ambulanței, și, ulterior, 

biroul electoral de circumscripție, 

în vederea înlocuirii, dacă este 

cazul, a persoanei simptomatice. 

Obligația personalului tehnic al 

birourilor electorale ale secțiilor de 

votare de a organiza accesul 

prioritizat în localul de vot în cazul 

alegătorului ce prezintă simptome 

respiratorii evidente ori este febril, cu 

respectarea următoarelor măsuri: 

a) purtarea obligatorie a măștii 

de protecție și menținerea distanței 

față de restul persoanelor din 

exteriorul sediului secției de votare; 

b) identificarea secției de votare 

la care este arondat alegătorul în 

cauză și anunțarea președintelui 

biroului cu privire la necesitatea 

prioritizării accesului alegătorului; 

c) efectuarea pregătirilor 

necesare în localul de vot pentru 

limitarea timpului petrecut în 

interiorul acestuia; 

d) obligația alegătorului de a își 

dezinfecta mâinile la intrarea în 

sediul secției de votare; 

e) obligația personalului tehnic al 

biroului electoral al secției de votare 

de a conduce alegătorul în interiorul 

sediului secției de votare, până la 

intrarea în localul de vot, evitând 

contactul direct cu suprafețe ori cu 

alte persoane; 

f) îndeplinirea cu celeritate a 

formalităților prevăzute de lege și 

exercitarea dreptului de vot în cabina 

de vot cea mai apropiată de intrarea 

în localul de vot; 

g) asigurarea conducerii 

alegătorului în afara sediului secției 

de votare, ulterior îndeplinirii 

procedurilor de votare prevăzute de 

lege; 

h) obligația de a dezinfecta 

cabina de vot, cu posibilitatea ca, în 

Obligația echipei ce transportă 

urna specială de a se deplasa la 

unitățile sanitare COVID-19 și 

la adresele persoanelor izolate și 

carantinate numai ulterior 

asigurării exercitării dreptului 

de vot de către celelalte 

categorii de alegători. 
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cazul utilizării cabinei de vot de 

primul alegător febril și/sau cu 

simptome respiratorii, aceasta să fie 

utilizată, până la finalul zilei de 

votare, doar de alegători febrili și/sau 

cu simptome respiratorii; 

i) recomandarea formulată 

alegătorului de a purta masca de 

protecție până la domiciliu, evitarea 

transportului în comun și contactarea, 

după caz, a medicului de familie sau 

a serviciului 112; 

j)    contactarea serviciului 112 în 

cazul deteriorării stării medicale a 

alegătorului, acesta fiind izolat și 

evitându-se contactul cu alți alegători 

ori persoane, fiind supravegheat până 

la preluarea de personalul medical. 

 

Posibilitatea persoanelor ce prezintă 

un risc crescut de a dezvolta o formă 

gravă de COVID-19 de a solicita 

accesul prioritar în localul de vot. 

2.  Obligația președintelui biroului 

electoral al secției de votare ori a 

locțiitorului acestuia de a asigura 

prezența, în același timp, a unui 

număr nu mai mare de 15 

persoane în localul de vot, cu 

excepția alegătorilor. 

Efectuarea eșalonată a accesului în 

sediul secției de votare pentru 

evitarea aglomerării, astfel încât în 

sala unde se votează să nu fie 

prezenți, în același timp, mai mult de 

5 alegători. 

 

3.  Obligația de a purta masca de 

protecție pe toată perioada în care 

se află în sediul secției de votare și 

în localul de vot și de a-și schimba 

periodic masca. 

Obligația de a purta masca de 

protecție pe toată perioada în care se 

află în sediul secției de votare și în 

localul de vot. 

Obligația personalului tehnic al 

birourilor electorale ale secțiilor de 

votare de a pune la dispoziția 

alegătorilor care nu au, măști de 

protecție. 

Obligația membrilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare 

și personalului de pază care 

însoțesc urna specială să poarte 

mască și mănuși ce trebuie 

schimbate sau dezinfectate. 

Obligația alegătorilor care 

votează prin intermediul urnei 

speciale de a purta mască. 

Asigurarea echipamentului de 

protecție pentru membrii 

birourilor electorale ale secțiilor 

de votare și personalul de pază 

de către unitatea sanitară, în 

conformitate cu nivelul de 

echipare corespunzător secției 

respective.  

4.  Menținerea unei distanțe de 

minimum 1 metru față de 

persoanele ce participă la procesul 

electoral. 

Obligația personalului de pază de a 

asigura distanțarea de minimum 1 

metru între persoane, dacă se 

formează aglomerări la intrarea în 

sediile secțiilor de votare. 

Obligația alegătorului de a păstra 

distanțarea de minimum 1 metru între 

persoane, în localul de vot. 

Obligația membrilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare 

și a personalului de pază ce 

însoțesc urna specială de a nu 

intra în locuințele în care se află 

alegători și de a realiza toate 

formalitățile necesare la intrarea 

în acestea, cu respectarea 

distanței minime de 1 metru față 

de alegători. 

5.  Obligația de a spăla și/sau 

dezinfecta frecvent mâinile. 

Obligația de a-și dezinfecta mâinile la 

intrarea în localul de vot și la ieșirea 

din acesta, evitând atingerea pe cât 

posibil a suprafețelor. 

Obligația alegătorilor de a își 

dezinfecta mâinile înainte de 

preluarea buletinelor de vot și a 

ștampilei cu mențiunea 

„VOTAT”. 
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6.  Obligația de a evita, pe cât posibil, 

contactul direct cu alte persoane. 

 

Instruirea alegătorului cu privire la 

poziționarea actului sau 

documentului de identitate în suportul 

terminalului informatic, în scopul 

preluării datelor de identificare în 

SIMPV. 

Obligația corelativă de realizare a 

procedurii de către operatorul de 

calculator, cu respectarea măsurilor 

sanitare. 

Instruirea alegătorului cu privire la 

operațiunile de votare, cu respectarea 

distanțării fizice și a măsurilor 

sanitare. 

Obligația alegătorului de a evita 

contactul direct cu membrii biroului 

electoral al secției de votare în timpul 

semnării în lista electorală, precum și 

la momentul preluării materialelor 

necesare votării.  

Instruirea alegătorului și 

supravegherea acestuia de membrii 

biroului electoral al secției de votare 

cu privire la aplicarea de către acesta 

a timbrului autocolant ori ștampilei cu 

mențiunea „VOTAT” pe actul ori 

documentul de identitate, după caz. 

Obligația alegătorului de a 

utiliza propriul pix pentru 

semnarea în listele electorale. 

Obligația dezinfectării, după 

votare, de către unul dintre 

membrii echipei ce transportă 

urna specială a ștampilei cu 

mențiunea „VOTAT” și, dacă e 

cazul, a pixului utilizat de 

alegător. 

7.  Posibilitatea de a da jos masca 

pentru asigurarea alimentației și 

hidratării necesare, cu menținerea 

unei distanțe de minimum 1,5 

metri față de alte persoane. 

Posibilitatea de a-și îndepărta pentru 

scurt timp masca, spre a fi identificat, 

la o distanță de minimum 1,5 metri 

față de operatorul de calculator și 

membrii biroului electoral al secției 

de votare; după identificare, 

alegătorul își va repoziționa masca, 

astfel încât să acopere nasul și gura. 

Posibilitatea alegătorilor de a își 

înlătura, pentru scurt timp, 

masca în scopul identificării și 

de a o repoziționa ulterior.  

 

8.  Limitarea numărului persoanelor 

prezente în același timp în localul 

de vot, pe durata numărării 

voturilor, la cel mult 20. 

 

Obligația alegătorilor ca, după 

exprimarea votului, să nu staționeze 

în interiorul localului de vot sau al 

sediului secției de votare, și de a 

părăsi imediat sediul secției de votare, 

cu respectarea traseelor indicate. 

 

9.  Obligația membrilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, a 

operatorilor de calculator și a 

persoanelor acreditate de scoatere 

a mănușilor și de dezinfectare a 

mâinilor ulterior finalizării 

procesului de numărare a voturilor 

și sigilării sacilor cu buletinele de 

vot. 

 Obligația introducerii tuturor 

materialelor de protecție 

utilizate într-un sac dedicat. 
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7.2. VOTAREA LA SECȚIILE DE VOTARE 

 

 Votarea s-a desfășurat duminică, 27 septembrie 2020, între orele 7,00 – 21,00. Au putut 

participa la alegeri toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor 

inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor 

cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească 

definitivă.  

 Potrvit Constituției României, republicată, la alegerile locale au putut vota şi cetățenii Uniunii 

Europene care au domiciliul sau reședința în România şi care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.  

 În urma finalizării procesului Brexit, cetățenii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord nu mai au drept de vot la alegerile locale din România. Prin adresa nr. 20961 din 25.09.2020, 

AEP a  comunicat IGI și STS și, spre știință, MAE, clarificări privind situația cetățenilor britanici în 

urma finalizării procesului Brexit, în contextul alegerilor locale din 27 septembrie 2020. 

 Conform legii, alegătorii puteau vota numai la secția de votare unde sunt înscriși în lista 

electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, cu anumite excepții 

prevăzute de lege. 

 BEC a clarificat prin hotărâri mai multe aspecte privind exercitarea dreptului de vot. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 81/2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia 

exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, 

republicată, BEC a stabilit că alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de 

valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie 2020 și alegătorul european care deține 

un certificat de înregistrare sau o carte de rezidență permanentă ale căror termene de valabilitate ar 

fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie 2020, își pot exercita dreptul de vot în baza acestora. 

În cadrul aceleiași hotărâri, s-au stabilit reguli privind exercitarea dreptului de vot de către alegătorul 

care, cel mai târziu în data de 4 septembrie 2020, și-a stabilit reședința la o altă adresă decât cea de 

domiciliu și de către alegătorul care nu și-a preschimbat actul de identitate după modificarea limitei 

unității administrativ-teritoriale unde își are domiciliul sau reședința. 

 În completarea acestor reguli, BEC a adoptat Hotărârea nr. 86/2020 privind interpretarea 

unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 în ceea ce priveşte exercitarea dreptului 

de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 de către persoana 

care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 2020. 

 Prin Hotărârea nr. 109/2020 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (3) lit. e) din 

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, a fost detaliată procedura pentru situațiile în care SIMPV 

semnala faptul că persoana care s-a prezentat la vot și-a mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi la 

alegerile locale. 

 Votarea s-a desfășurat, în general, fără incidente. În Capitolul 10 al prezentului raport sunt 

prezentate contravențiile constate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne în ziua 

alegerilor.  

  La AEP au fost primite mai multe petiții privind desfășurarea procesului de votare, care au avut 

ca obiect: 

Obiectul petiției Număr petiții 

Solicitare informații privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot  3 

Solicitare informații referitoare la exercitarea dreptului de vot în numele altei 

persoane  

2 

Neregularități privind campania electorală  6 

Sesizări privind încălcarea normelor de distanțare socială/protecție sanitară  2 

Neregularități privind completarea proceselor-verbale 1 

Neregularități privind buletinele de vot  1 

Exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale (solicitări și 

neregularități constatate) 

7 

Sesizări privind protecția datelor cu caracter personal 1 
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 Conform art. 92 din Legea nr. 115/2015, la ora 21,00 președintele biroului electoral al secției 

de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secției de vot. Alegătorii care la 

ora 21,00 se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul de vot. 

 În ședința Biroului Electoral Central din data de 27 septembrie 202086, s-a stabilit că prevederile 

art. 92 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu permit posibilitatea 

prelungirii votării după ora 21,00 pentru alegătorii care așteaptă în proximitatea localului secției de 

vot, așa cum s-a solicitat prin adresa nr. 20435/27.09.2020 înaintată de Ministerul Afacerilor Interne. 

   

 

7.3. VOTAREA CU URNA SPECIALĂ 

 

 Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevede posibilitatea exercitării 

dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de către următoarele categorii de alegători: alegătorii 

care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate (inclusiv alegătorii 

cu drept de vot internați într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice 

ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau private), persoanele reținute, deținute în baza unui 

mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu 

sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile 

electorale, cu condiția ca acestea să aibă domicilul sau reședința în raza teritorială a circumscripției 

electorale comunale, orășenești sau municipale în care au loc alegeri. Conform legii, cererile se 

formulează în scris și se depun la secția de votare la care este arondat imobilul unde alegătorul solicită 

să se deplaseze urna specială, în preziua votului – 26 septembrie 2020, între orele18.00 și 20.00. 

Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare au avut obligația de a asigura în ziua de 26 

septembrie, între orele 18,00 și 20,00, permanența la sediul secției de votare, pentru a putea primi 

cererile de votare prin intermediul urnei speciale ale alegătorilor. 

 În aplicarea dispozițiilor art. 124 din legea menționată, BEC a adoptat Hotărârea nr. 81/2020 

privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile 

pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, republicată, în cadrul căreia a stabilit, 

printre altele, o serie de măsuri menite să faciliteze exercitarea dreptului de vot de către persoanele 

nedeplasabile la sediul secției de votare, respectiv: 

- posibilitatea alegătorului de a depune cererea pentru urna specială inclusiv în ziua votării în 

situația în care cauza de boală sau invaliditate survine ulterior termenului mai sus menționat,  

- cererea putea fi depusă prin intermediul oricărei persoane. 

Măsurile de protecție sanitară pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei 

speciale, inclusiv de către persoanele izolate și carantinate și persoanele internate în unitățile 

sanitare COVID-19, au fost stabilite în cadrul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020. 

Potrivit acestora, echipa care transporta urna specială se deplasa mai întâi la adresele solicitanților 

din alte cauze decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile medico-sociale, azile 

de bătrâni, penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă. Numai după ce a asigurat 

exercitarea dreptului de vot de către categoriile de alegători mai sus menționate, echipa care transporta 

urna specială se deplasa la unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și 

carantinate. Membrii echipei care transporta urna specială aveau obligația să poarte mască și mănuși 

ce trebuiau schimbate sau dezinfectate cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei 

incinte. Echipamentul de protecție pentru echipa biroului electoral și personalul de pază care însoțeau 

urna specială în unități sanitare trebuia asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul 

de echipare corespunzător secției respective. 

 
86 A se vedea ,,Comunicat nr. 2659/BEC/L/27.09.2020” la adresa https://locale2020.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-

biroului-electoral-central/.  

Supraaglomerarea secțiilor de votare 2 

Continuarea campaniei electorale în ziua alegerilor  3 

Sesizări privind frauda electorală  5 

https://locale2020.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
https://locale2020.bec.ro/comunicate/comunicate-ale-biroului-electoral-central/
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 AEP a solicitat Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să faciliteze 

eliberarea cu titlu gratuit a actelor medicale necesare alegătorilor care îndeplinesc condiţiile 

pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile locale din anul 

2020. Demersul AEP a venit în contextul în care, potrivit dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. g) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, contravaloarea eliberării unor acte medicale care atestă starea de sănătate este suportată de 

asigurat. AEP  a apreciat că această prevedere din Legea nr. 95/2006 este de natură să intre în 

contradicție cu principiul universalității dreptului de vot, putând restricționa accesul la vot87. 

     Totodată, AEP a solicitat Ministerului Sănătății, prin adresa nr. 19973/22.09.2020,  

clarificări cu privire la actele medicale necesare alegătorilor care îndeplinesc condițiile pentru 

exercitarea dreptului de vot și care nu se pot deplasa la sediul secției de votare. 

  În cadrul răspunsului Direcției Generale de Asistență Medicală, Medicină de Urgență și 

Programe de Sănătate Publică din data de 25.09.202088, au fost enumerate documentele necesar a 

fi atașate cererii de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, fiind în mod 

detaliat și limitativ menționate cele necesare în cazul persoanelor aflate în carantină sau 

izolare89 . Informația a fost adusă la cunoștință publică în cadrul ,,Comunicatului de presă din 

26.09.2020 privind actele medicale care trebuie să însoțească cererile pentru exercitarea dreptului de 

vot prin intermediul urnei speciale la alegerile locale din anul 2020”, publicat pe site-ul AEP și pe 

pagina de Facebook a instituției. 

  Totuși, un număr mare de persoane aflate în carantină sau izolare la domiciliu au sesizat AEP 

cu privire la imposibilitatea exercitării dreptului de vot, deoarece nu au fost în posesia niciunuia 

dintre documentele justificative necesare pentru a putea vota prin intermediul urnei speciale. Astfel, 

multora dintre persoanele izolate sau carantinate nu le-a fost eliberată până la data alegerilor decizia 

de izolare sau carantinare, de către Direcția de Sănătate Publică. 

  O altă problemă întâmpinată de unii dintre alegătorii aflați în carantină sau izolare a fost 

imposibilitatea de a transmite cererile de votare prin intermediul urnei speciale și documentele care 

le însoțeau către birourile electorale ale secțiilor de votare. Deși BEC a stabilit că cererea putea fi 

depusă prin intermediul oricărei persoane, au existat cazuri în care acești alegători nu au avut cui să 

înmâneze cererile, spre a fi depuse la secția de votare.   

  Aceste aspecte au fost soluționate la alegerile parlamentare din anul 2020, prin  Deciziile BEC 

nr. 40/2020 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, republicată și nr. 

94/2020 privind unele măsuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale, în 

cazul alegătorilor aflaţi în carantină sau izolare90. 

  Alegătorii care nu și-au pierdut drepturile electorale și care execută o pedeapsă privativă de 

libertate într-un loc de detenție situat în altă circumscripție electorală decât cea în care aceștia își au 

domiciliul nu își pot exercita dreptul de vot la alegerile locale. Această situație este generată de 

prevederile art. 3 alin. (3) și art. 124 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. Avînd în vedere aspectele reținute de Curtea Constituțională în cadrul 

 
87 A se vedea ,,Comunicat de presă privind demersurile AEP către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Sănătate 

pentru eliberarea cu titlu gratuit a actelor medicale necesare alegătorilor care solicită urna specială” din data de 

22.09.2020, la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/.    
88 Înregistrat la AEP cu nr. 19973/25.09.2020. 
89 Astfel, ,,pentru persoanele confirmate cu infecția COVID-19, izolate la domiciliu sau într-o locație declarată, este 

necesar cel puțin unul dintre următoarele documente: 

− biletul de externare din unitatea sanitară, care confirmă diagnosticul și indicația de izolare sau 

− decizia de izolare emisă de Direcția de Sănătate Publică sau 

− rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile. 

Pentru persoanele aflate în carantină la domiciliu sau carantină instituționalizată (…) sunt necesare următoarele 

documente: 

− decizia de carantină emisă de Direcția de de Sănătate Publică.” 
90 Accesibile pe site-ul BEC, la adresa https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central-

in-aplicarea-legii/.  

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/
https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central-in-aplicarea-legii/
https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central-in-aplicarea-legii/
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Deciziei nr. 150/202091, respectiv ,,pentru a respecta un sufragiu universal și egal, dreptul la vot al 

cetățeanului nu poate fi exercitat decât în limita circumscripției electorale corespunzătoare unității 

administrativ-teritoriale în care se află domiciliul sau reședința sa”, considerăm că, în viitor, pentru 

această categorie de alegători trebuie identificate alte modalități alternative de exercitare a 

dreptului la vot. 

 

 

7.4. PREZENȚA LA VOT 

 
 Autoritatea Electorală Permanentă a lansat pagina https://prezenta.roaep.ro, în care au putut fi 

vizualizate în timp real datele privind prezența la vot la alegerile locale, pentru fiecare tur de scrutin92. 

Aplicația a afișat în ziua alegerilor date statistice privind prezența la vot la nivelul fiecărui județ, 

precum şi la nivelul fiecărei secții de votare din fiecare localitate din județ. 

 Datele sunt prezentate defalcat pe următoarele categorii: urban; rural; înscriși pe liste 

permanente si complementare; votanți pe liste permanente si complementare; votanți pe liste 

suplimentare; votanți cu urnă mobile; total votanți; prezență la urne. 

 De asemenea, în ziua alegerilor, Biroul Electoral Central a adus la cunoștință publică prezența 

la vot periodic, prin comunicate de presă.  

 Potrivit datelor oficiale comunicate, prezența la vot a fost următoarea: 

 
Ora de 

referință 

Prezența 

în 

procente  
10:00 7,64 % 

13:00 19,84 % 

16:00 30,94 % 

19:00 41,48 % 

21:00 46,62 % 

 

La ora 21,00, cele mai ridicate valori ale prezenței la vot au fost înregistrate în județele: Giurgiu 

– 59,43 %, Olt – 58,48 %,Teleorman – 58,12 %. 

La ora 21,00, cele mai scăzute valori ale prezenței la vot au fost înregistrate în: Municipiul 

București – 36,93 %, județul Iași – 37,28 %, județulVaslui – 37,40 %. 

 Situația prezenței la vot în Municipiul București la ora 21,00, defalcată pe sectoare, se prezintă 

astfel: Sectorul 1 – 42,85 %, Sectorul 2 – 37,95 %, Sectorul 3 – 30,78 %, Sectorul 4 – 37,92 %, 

Sectorul 5 – 38,35 %, Sectorul 6 – 38,54 %.  

 
91  Decizia  Curții Constituționale nr. 150/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative în materia 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 

parlamentare anticipate. 
92  A se vedea ,,Comunicat de presă din 26.09.2020 privind lansarea paginii https://prezenta.roaep.ro”, la adresa 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-lansarea-paginii-httpsprezenta-roaep-

ro/.  

https://prezenta.roaep.ro/
https://prezenta.roaep.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-lansarea-paginii-httpsprezenta-roaep-ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-lansarea-paginii-httpsprezenta-roaep-ro/
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8.  REZULTATUL ALEGERILOR  

  

 Date publicate de institutele de sondare a opiniei publice  

În scopul efectuării de sondaje la ieșirea de la urne la alegerile locale din anul 2020, Biroul 

Electoral Central a acreditat următoarele institute de sondare a opiniei publice: 

1. Societatea Sondaje Marketing Relații Publice S.R.L; 

2. Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS; 

3. Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde; 

4. Fundația „Biroul de Cercetări Sociale”-BCS; 

5. Innovative Vision Production SRL; 

6. Megatronic World Productions SRL; 

7. Întreprinderea Individuală Constantinescu V. Cristian; 

8. Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației din cadrul Universității 

„Constantin Brâncuși”. 

Primele rezultate ale alegerilor locale au fost prezentate la ora 21,00, când a fost publicat exit-

poll-ul CURS-Avangarde. Pe pagina de internet a Centrului de Sociologie Urbană și Regională 

(CURS) au fost publicate tabele comparative cuprinzând datele exit-poll-urilor și datele furnizate de 

BEC, referitoare la primarul general al municipiului București, primarii sectoarelor municipiului 

București, precum și date referitoare la municipiul Constanța și municipiul Craiova93.  

  

Rezultatele alegerilor 

BEC a adoptat mai multe hotărâri privind operațiunile specifice etapei de centralizare a 

rezultatelor alegerilor și de atribuire a mandatelor, respectiv Hotărârea nr. 107/2020 privind 

aplicarea unitară la alegerile locale din anul 2020 a prevederilor art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), 

(20), (29) şi (32) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare și 

Hotărârea nr. 108/2020 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 

115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali.  

Procesele-verbale privind centralizarea pe țară a voturilor şi constatarea rezultatelor 

alegerilor pentru consiliile locale, consiliile județene, președinții consiliilor județene, Consiliul 

General al Municipiului București și pentru Primarul General al Municipiului București, încheiate de 

Biroul Electoral Central, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 

16 octombrie 2020. 

Numărul de voturi obținute și mandatele repartizate în urma alegerilor pentru consiliile locale, 

consiliile județene, președinților consiliilor județene, primarului general al municipiului București și 

consiliului general al municipiului București au fost aduse la cunoștință publică pe site-ul Biroului 

Electoral Central, în secțiunea ,,Rezultate”, la adresa: https://locale2020.bec.ro/rezultate/.  

Date privind rezultatele alegerilor din data de 27 septembrie până la nivelul secțiilor de votare 

au fost publicate pe site-ul BEC și pe pagina prezenta.roaep.ro.  

Potrivit datelor din Procesul-verbal nr. 3680/BEC/L/2020 din 15.10.2020 privind 

centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea CONSILIILOR 

LOCALE din data de 27 septembrie 2020, cele 40.066 de mandate de consilieri locali au fost 

obținute de 207 dintre cei 251 de competitori electorali care au depus candidaturi. 

 
93 Acestea pot fi consultate accesând următorul link: Despre rezultatele EXIT-POLL-urilor efectuate de institutele CURS-

AVANGARDE pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 - CURS. 

https://locale2020.bec.ro/rezultate/
https://curs.ro/ro/despre-rezultatele-exit-poll-urilor-efectuate-de-institutele-curs-avangarde-pentru-alegerile-locale-din-27-septembrie-2020/
https://curs.ro/ro/despre-rezultatele-exit-poll-urilor-efectuate-de-institutele-curs-avangarde-pentru-alegerile-locale-din-27-septembrie-2020/
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Cel mai mare număr de mandate de consilieri locali a fost obținut de către Partidul Național 

Liberal (14.220 de mandate, reprezentând 35,49%), urmat de Partidul Social Democrat (13.866 de 

mandate, reprezentând 34,61%), de Uniunea Democrată Maghiară din România (2.360 de mandate, 

reprezentând 5,89%), Partidul Mișcarea Populară (2.150 de mandate, reprezentând 5,37%), Partidul 

Pro România (1.885 de mandate, reprezentând 4,70%) și Alianța USR PLUS (1.256 de mandate, 

reprezentând 3,13%).186 de candidați independenți au obținut mandate de consilieri locali, 

reprezentând 0,46% din totalul de mandate. 

 Lista completă a competitorilor electorali care au obținut mandate de consilier local la 

alegerile din anul 2020 poate fi consultată în Anexa nr. 14. 

 Prezentăm mai jos un extras din Procesul-verbal nr. 3680/BEC/L/2020 din 15.10.2020. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potrivit datelor din Procesul-verbal nr. 3529/BEC/L/2020 din 9.10.2020 privind 

centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea CONSILIILOR 

JUDEȚENE din data de 27 septembrie 2020, cele 1340 de mandate de consilieri județeni au fost 

obținute de 30 dintre cei 69 de competitori electorali care au depus candidaturi.  

 Cel mai mare număr de mandate de consilieri județeni a fost obținut de către Partidul Național 

Liberal (474 de mandate, reprezentând 35,37%), urmat de Partidul Social Democrat (362 de mandate, 

reprezentând 27,01%), de Uniunea Democrată Maghiară din România (92 de mandate, reprezentând 

6,87%), Partidul Mișcarea Populară (67 de mandate, reprezentând 5%), Alianța USR PLUS (65 de 

mandate, reprezentând 4,85%) și Partidul Pro România (56 de mandate, reprezentând 4,18%). 

 Lista completă a competitorilor electorali care au obținut manadate de consilier județean la 

alegerile din anul 2020 poate fi consultată în Anexa nr. 15. 

 Prezentăm mai jos un extras din Procesul-verbal nr. 3529/BEC/L/2020 din 9.10.2020. 
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Potrivit datelor din Procesul-verbal nr. 3532/BEC/L/2020 din 9.10.2020 privind 

centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea PREȘEDINȚILOR 

CONSILIILOR JUDEȚENE din data de 27 septembrie 2020, cele 41 de mandate de președinți ai 

consiliilor județene au fost obținute de 9 dintre cei 58 de competitori electorali care au depus 

candidaturi. Cel mai mare număr de mandate de președinți ai consiliilor județene a fost obținut de 

către Partidul Social Democrat (16 mandate, reprezentând 39,02%), urmat de Partidul Național 

Liberal (15 mandate, reprezentând 36,59%), de Uniunea Democrată Maghiară din România (4 

mandate, reprezentând 9,76%), de Alianța Partidul Național Liberal – Uniunea Salvați România – 

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PNL-USR-PLUS) (1 mandat, reprezentând 2,44%), de 

Alianța Electorală ,,Alianța pentru Modernizarea Neamțului 2020” (1 mandat, reprezentând 2,44%), 

de Alianța Electorală PSD+ALDE Dolj (1 mandat, reprezentând 2,44%), de Alianța pentru Bistrița-

Năsăud (1 mandat, reprezentând 2,44%), de Alianța PSD-PRO Buzău (1 mandat, reprezentând 

2,44%) și de Alianța PNL-USR-PLUS (1 mandat, reprezentând 2,44%). 

Prezentăm mai jos un extras din Procesul-verbal nr. 3532/BEC/L/2020 din 9.10.2020. 
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Potrivit datelor din Procesul-verbal nr. 3530/BEC/L/2020 din 9.10.2020 privind constatarea 

rezultatului pentru alegerea CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

din data de 27 septembrie 2020 cele 55 de mandate de consilieri generali au fost obținute de către 

4 dintre cei 22 de competitori electorali care au depus candidaturi. 

Cel mai mare număr de mandate de consilieri generali ai municipiului București a fost obținut 

de către Partidul Social Democrat (21 de mandate, reprezentând 38,18%), urmat de Alianța USR-

PLUS (17 mandate, reprezentând 30,91%), de Partidul Național Liberal (12 mandate, reprezentând 

21,82%) și de  Partidul Mișcarea Populară (5 mandate, reprezentând 9,09%) 

Prezentăm mai jos un extras din Procesul-verbal nr. 3530/BEC/L/2020 din 9.10.2020. 
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Potrivit datelor din Procesul-verbal nr. 3531/BEC/L/2020 din 9.10.2020 privind constatarea 

rezultatului pentru alegerea PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

din data de 27 septembrie 2020, cel mai mare număr de voturi valabil exprimate a fost obținut de 

către domnul Dan  Nicușor Daniel, candidat independent, respectiv 282.631 de voturi.  

Prezentăm mai jos un extras din Procesul-verbal nr. 3531/BEC/L/2020 din 9.10.2020. 

 

După primul tur de scrutin, la Biroul Electoral Central au fost înregistrate 62 de cereri de 

anulare a alegerilor în diverse circumscripții electorale, în cadrul cărora s-au invocat: 

- tipărirea greșită a unor buletine de vot; 

- neîndeplinirea atribuțiilor legale de către birourile electorale de circumscripție; 

- posibile nereguli în numărarea voturilor valabil exprimate în secțiile de votare; 

- utilizarea frauduloasă a vizelor de flotant în vederea exercitării votului fără a avea acest drept; 

- folosirea abuzivă a urnei mobile în baza unor documente medicale justificative falsificate; 

- influențarea de către reprezentanții partidelor în secțiile de votare a alegătorilor prezenți la urne; 

- nerespectarea reglementărilor legale în privința afișajului electoral; 

- existența unor neconcordanțe între datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării pentru consiliul județean, președintele consiliului județean, consiliul local şi 

pentru primar;  
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- lipsa din procesele-verbale a mențiunilor privind întâmpinările depuse și modul de soluționare 

a acestora; 

- procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliul județean, 

președintele consiliului județean, consiliul local și pentru primar au fost întocmite cu încălcarea 

prevederilor Legii nr. 115/2015, fiind greșit consemnate elemente precum numărul alegătorilor 

din listele electorale existente în secția de votare, numărul total al voturilor exprimate, numărul 

buletinelor de vot primite; 

- lipsa ștampilei de control de pe unele buletine de vot; 

- existența unor neconcordanțe între procesele-verbale încheiate în secțiile de votare și realitatea 

constatată; 

- existența unui număr mare de buletine de vot nule; 

- existența unei diferențe de voturi între informațiile din baza de date informatică și informațiile 

consemnate în procesul-verbal întocmit în cadrul secției de votare; 

- existența unor nereguli în operațiunile ulterioare închiderii votării, nereguli de natură a modifica 

atribuirea mandatului de primar; 

- un număr foarte mare de alegători înscriși în listele suplimentare; 

- sacii cu voturile exprimate, ștampilele și dosarele cu procesele-verbale au fost transportate 

nesigilate la biroul electoral de circumscripție; 

- existența unor neconcordanțe între datele furnizate de sistemul SIMPV și datele rezultate în 

urma centralizării și numărării voturilor; 

- influențarea alegătorilor prin distribuirea de știri false despre candidați prin intermediul 

rețelelor de socializare sau prin mass-media; 

- existența unor neconcordanțe între numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscriși în listele electorale permanente și numărul total al voturilor valabil exprimate. 

Biroul Electoral Central a respins 61 dintre cererile de anulare a alegerilor pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2020, cele mai multe dintre acestea ca fiind nefondate sau tardiv 

formulate. 

Prin Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 142/30.09.2020 a fost admisă cererea de anulare 

a alegerilor în Circumscripţia electorală nr. 6 Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, formulată 

de Partidul Naţional Liberal - Filiala Caraş-Severin şi Organizaţia Moldova Nouă, a fost anulată 

candidatura la funcția de primar a domnului T.A.C. și s-a dispus repetarea alegerilor, la data de 

11.10.202094. În acest caz, BEC a constatat că domnul T.A.C. a candidat din partea Alianței electorale 

PSD-ProRomânia pentru funcția de primar al orașului Moldova Nouă, deși candidatura sa fusese 

respinsă prin hotărâre judecătorească, pentru neîndeplinirea condițiilor legale. Totodată, s-a constatat 

că Hotărârea nr. 19/28.08.2020 a Biroului electoral de circumscripție nr. 6 Moldova Nouă de admitere 

a  candidaturii domnului T.A.C. nu a fost semnată de către reprezentantul PNL în respectivul birou 

electoral, care a formulat opinie separată alături de președintele biroului electoral și de locțiitorul 

acestuia, precum  și de către reprezentantul USR.  

Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 142/30.09.2020 a fost atacată în instanță, fiind anulată 

prin Sentința civilă nr. 301 din 16.10.2020, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara. Recursul 

formulat de Biroul Electoral Central împotriva sentinței menționate a fost admis de Înalta Curte de 

Casație și Justiție, care, prin Decizia nr. 60/13.01.2021, a casat sentința recurată și a respins ca 

neîntemeiate acțiunile în anulare conexe. Astfel, Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 

142/30.09.2020 a dobândit caracter definitiv sub aspectul constatării fraudei electorale. 

Ca urmare, prin Hotărârea nr. 226/18.01.2021, Biroul Electoral Central a dispus repetarea, 

ca urmare a anulării alegerilor, a scrutinului pentru funcția de primar în circumscripția 

electorală orășenească Moldova Nouă, județul Caraș-Severin, în data de 24.01.2021. 

De asemenea, în urma organizării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 

data de 27.09.2020, s-a înregistrat situația de balotaj în cazul funcțiilor de primar în comuna Rebra, 

 
94 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 142/30.09.2020 poate fi accesată pe site-ul Biroului Electoral Central, în 

secțiunea Documente-Hotărâri ale Biroului Electoral Central sau la adresa: https://locale2020.bec.ro/wp-

content/uploads/2020/10/hot_142.pdf.  

https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/hot_142.pdf
https://locale2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/hot_142.pdf
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județul Bistrița-Năsăud, comuna Balaci, județul Teleorman și comuna Orțișoara, județul Timiș, în 

aceste cazuri fiind necesară, potrivit prevederilor art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, organizarea unui al doilea tur de scrutin, care a avut loc în 

data de 11.10.2020. 

BEC a adoptat Hotărârea nr. 174/2020 privind organizarea celui de-al doilea tur de scrutin în 

circumscripțiile sus menționate, în cadrul căreia a stabilit că alegerile vor avea loc în aceleași secții 

de votare, sub conducerea acelorași birouri electorale de la primul tur și cu utilizarea acelorași 

ștampile electorale, că listele electorale permanente și copiile de pe listele electorale complementare 

care vor fi utilizate în secțiile de votare la al doilea tur de scrutin vor cuprinde și persoanele care 

împlinesc vârsta de 18 ani în perioada 28 septembrie-11 octombrie 2020, precum și faptul că la 

scrutinul din 11.10.2020 se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, hotărârile adoptate și măsurile dispuse de Biroul Electoral 

Central pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020. 

Date privind rezultatele alegerilor din data de 11 octombrie până la nivelul secțiilor de votare 

au fost publicate pe site-ul BEC la adresa: https://prezenta.roaep.ro/locale11102020/romania-pv-

final.  

După finalizarea alegerilor pentru funcția de primar din data de 24.01.2021, prin Hotărârea nr. 

227/27.01.2021, BEC a decis publicarea în Monitorul Oficial al României, a rezultatelor finale ale 

alegerilor pentru primari din 27 septembrie 2020, 11 octombrie 2020 şi 24 ianuarie 2021. 

Procesul-verbal nr. 3840/BEC/L/2020 din 27.01.2020 privind centralizarea pe ţară a voturilor 

şi constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR din data de 27 septembrie 2020 + 11 

octombrie 2020 + 24 ianuarie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 89 din 

27.01.2021. 

Potrivit datelor din Procesul-verbal nr. 3840/BEC/L/2020 din 27.01.2021 privind 

centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARILOR din 

27 septembrie 2020, 11 octombrie 2020 și 24 ianuarie 2021, cele 3.186 de mandate de primar au 

fost obținute de 107 dintre cei 234 de competitori electorali care au depus candidaturi. 

Cel mai mare număr de mandate de primari a fost obținut de către Partidul Social Democrat 

(1.363 de mandate, reprezentând 42,78%), urmat de Partidul Național Liberal (1.235 de mandate, 

reprezentând 38,76%), Uniunea Democrată Maghiară din România (199 de mandate, reprezentând 

6,25%), Partidul Mișcarea Populară (50 de mandate, reprezentând 1,57%), Alianța Electorală Coaliția 

pentru Maramureș CMM (36 de mandate, reprezentând 1,13%), Partidul Pro România (36 de 

mandate, reprezentând 1,13%) și Alianța USR PLUS (30 de mandate, reprezentând 0,94%). 70 de 

candidați independenți au obținut mandate de primari, reprezentând 2,20% din totalul de mandate. 

Prezentăm mai jos un extras din Procesul-verbal nr. 3840/BEC/L/2020: 

https://prezenta.roaep.ro/locale11102020/romania-pv-final
https://prezenta.roaep.ro/locale11102020/romania-pv-final
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9.  OBSERVAREA ALEGERILOR 

 

 Potrivit art. 89 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și art. 5 din Legea nr. 135/2020, la alegerile locale din anul 2020, au putut asista, la toate 

operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare, inclusiv la numărarea voturilor, 

membrii acestora, operatorii de calculator, personalul de pază, candidații, persoanele acreditate95, 

reprezentanții AEP, membrii birourilor electorale de circumscripție, ai oficiilor electorale și ai BEC. 

Competitorii electorali puteau nominaliza pentru o secție de votare câte un singur reprezentant. 

 AEP a adoptat Hotărârea nr. 6/2020 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor 

documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru 

autoritățile administrației publice locale din anul 2020. 

 Totodată, în vederea informării eficiente a asociațiilor și fundațiilor, precum și a presei cu 

privire la procedura de acreditare, AEP a emis mai multe comunicate de presă care au fost făcute 

publice și pe pagina oficială de Facebook a Autorității Electorale Permanente: 

− Comunicatul de presă din 10.08.2020 privind proiectul de hotărâre a Autorității Electorale 

Permanente pentru aprobarea procedurii de acreditare la alegerile locale din anul 2020; 

− Comunicatul de presă din 19.08.2020 privind procedura de acreditare la alegerile locale din 

anul 2020; 

− Comunicatul de presă din 26.09.2020  privind acreditările eliberate de AEP asociațiilor și 

fundațiilor, jurnaliștilor străini și observatorilor internaționali la alegerile locale din anul 2020. 

 Autoritatea Electorală Permanentă a eliberat 84 de acreditări, după cum urmează: 54 de 

acreditări pentru asociații și fundații românești, 15 acreditări pentru instituții mass-media străine și 

15 acreditări pentru observatori internaționali. 

 Concomitent, s-a acordat un interes deosebit transparenței și relației cu mass-media, iar 

jurnaliștii români nu au avut nevoie de acreditare, aceștia având acces în secțiile de votare și 

putând asista la operațiunile birourilor electorale din secțiile de votare în baza actului de identitate și 

a legitimației de jurnalist. 

 BEC a adoptat Hotărârea nr. 94/2020 privind procedura de acreditare a delegaţilor în secţiile 

de votare ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale. 

 

  

9.1. OBSERVATORI INTERNI 

 
 FiecareVot este o iniţiativă civică pentru observarea alegerilor şi referendumurilor care își 

propune observarea alegerilor cu scopul de a identifica şi semnala autorităţilor şi publicului neregulile 

survenite în procesul electoral. Organizaţiile care fac parte din campanie sunt: Geeks for Democracy, 

Expert Forum, Observatorul Electoral, Civica, Centrul pentru Studiul Democraţiei, Centrul pentru 

Resurse Civice, Asociaţia Pro Democraţia Club Craiova, GHEPart.  

 
95 Sunt persoane acreditate, în sensul legii: 

a) observatori interni, desemnați de către asociații sau fundații, care desfășoară activități de apărare a democrației și a 

drepturilor omului, acreditate de AEP; 

b) observatori internaționali, desemnați de către organizații străine sau internaționale pentru observarea alegerilor ori 

invitați de către autoritățile române, acreditați de AEP; 

c) reprezentanți ai instituțiilor mass-media străine, acreditați de AEP; 

d) delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, care participau la alegeri și nu aveau reprezentanți în secțiile de votare, acreditați de birourile 

electorale de circumscripție, conform legii. 
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 Expert Forum este un think tank din Bucureşti înfiinţat de experţi cunoscuţi în politici publice 

şi reforma administraţiei. Domeniile pe care le acoperă includ: reforma administraţiei şi integritate; 

descentralizare şi finanţe publice; reforma justiţiei şi anticorupţie; energie şi transporturi; alegeri şi 

cetăţenie activă. Expert Forum gestionează, din anul 2016, plaforma www.votcorect.ro. 

 Observatorul Electoral este o platformă care oferă resurse, informaţii şi instrucţiuni pentru 

observatori. În cadrul proiectului FiecareVot, Observatorul Electoral participă la sesiunile de training, 

la alocarea în teritoriu a echipelor de observatori, la redactarea formularelor de observare şi a 

raportului final. 

 Organizația Code for Romania are misiunea de a forma o comunitate de experți care să 

rezolve provocări sociale prin utilizarea noilor tehnologii, permiţând acestora să deschidă noi canale 

de implicare în sfera publică pentru cetăţeni. Până în prezent, această organizație a creat deja opt 

aplicații civice menite să acorde sprijin ONG-urilor și instituțiilor publice pentru o Românie mai 

eficientă și digitalizată.  

 Raportul preliminar privind observarea alegerilor locale96 întocmit de platforma Observatorul 

Electoral și organizația Expert Forum descrie principalele deficiențe identificate cu prilejul 

desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020. În acest sens, au 

fost menționate următoarele aspecte: 

- cadrul legislativ complex și neunitar a generat confuzie în rândul administrației electorale și 

alegătorilor; 

- modificările legislative nu au vizat și problema alegătorilor aflați în carantină sau izolare la 

domiciliu, care nu aveau documente medicale care să le ateste condiția medicală și care nu și-

au putut exercita dreptul de vot prin intermediul urnei speciale; 

- a fost reclamată lipsa de transparență a activității Biroului Electoral Central, care a respins 

solicitarea de a transmite online ședințele sale; 

- ședințele de instruire a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora nu au avut un caracter unitar, în anumite locuri instruirea fiind insuficientă sau lipsind 

complet; 

- aproximativ 29% din numărul secțiilor de votare nu au fost accesibile persoanelor cu 

dizabilități; 

- rezultatele finale ale alegerilor au fost publicate de Biroul Electoral Central cu întârziere; 

- referitor la certificarea aplicațiilor și lipsa unui audit independent, principala neregularitate 

semnalată a fost aceea că aplicațiile au fost certificate mai întâi în ziua de vineri imediat 

anterioară zilei alegerilor, după care au fost recertificate de două ori; 

- migrația electorală. 

 În vederea remedierii deficiențelor semnalate, au fost formulate următoarele recomandări: 

- Pentru a asigura stabilitatea legislativă și aplicarea unitară a legislației, a fost propusă 

adoptarea unui Cod electoral care să fie în acord cu bunele practici și standardele 

internaționale; 

- Pentru a asigura funcționarea în condiții tehnice și legale optime a aplicațiilor este necesară 

introducerea în scopul certificării acestora a unui termen care să permită auditarea lor și 

efectuarea eventualelor corecții înaintea datei alegerilor; 

- Documentația privind aceste aplicații ar trebui să fie publică. Ca bună practică, AEP ar putea 

permite și unor entităţi independente să verifice codul sursă și aplicațiile, iar legislația ar putea 

fi modificată pentru a permite acest proces; 

- Legea electorală trebuie să prevadă modalități și termene clare pentru contestarea deciziilor 

tuturor birourilor electorale. Legislaţia trebuie să prevadă că şedinţele birourilor electorale la 

orice nivel sunt publice. Pentru a asigura egalitatea accesului la procesul electoral, legislația 

ar putea permite candidaților independenți să aibă reprezentanți în birourile electorale. Pentru 

a asigura informarea corectă și timpurie a alegătorilor, se recomandă elaborarea unor materiale 

de educație electorală în timp util și diseminarea acestora pe scară largă, inclusiv în limbile 

minorităţilor naţionale şi în format adaptat pentru necesităţile persoanelor cu dizabilităţi 

 
96 Accesibil la https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/09/Alegeri-locale-2020-raport-preliminar-FV.pdf.  

http://www.votcorect.ro/
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/09/Alegeri-locale-2020-raport-preliminar-FV.pdf
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(limbaj mimico-gestual, format easy-to-read, Braille etc.). Capacitatea profesională a 

membrilor Corpului Experților Electorali trebuie consolidată prin formare continuă și 

evaluare constantă; 

- Înainte de fiecare scrutin, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii 

acestora trebuie să beneficieze de sesiuni de instruire interactive, cuprinzătoare și clare; 

- Resticțiile privind drepturile de vot în baza dizabilităților intelectuale sau psihosociale trebuie 

înlăturate; 

- Este necesară introducerea în legislație a posibilității ca alegătorii să își exercite dreptul de 

vot într-o singură circumscripție; 

- Pentru reducerea migrației electorale, autoritățile ar putea lua în calcul introducerea unor 

măsuri suplimentare de verificare, dar și clarificarea legislației cu privire la măsurile recurente 

de control și sancționare; 

- Pentru a încuraja participarea politică, numărul semnăturilor de susţinere prevăzut de lege, 

atât pentru candidaţii propuşi de partide şi alianţe, cât şi pentru candidaturile independente, ar 

trebui redus sub procentul de 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale; 

- Pentru a facilita strângerea semnăturilor în format electronic şi a spori încrederea publică în 

proces, autorităţile ar putea lua în considerare uniformizarea procedurii înaintea alegerilor 

următoare, inclusiv prin punerea la dispoziţia candidaţilor în acest scop a unei pagini web 

funcţionale dedicate;  

- Legislaţia electorală ar trebui să prevadă respingerea listelor de candidaţi care nu respectă 

cerinţa reprezentării ambelor sexe;  

- Pentru a respecta standardele internaționale, autoritățile ar trebui să publice în timp util date 

mai detaliate privind candidaturile înregistrate;  

- Este necesară introducerea în lege a unui mecanism uniform, eficient şi transparent de 

verificare a semnăturilor de susţinere, în conformitate cu recomandările Codului de bune 

practici în materie electorală, elaborat de Comisia de la Veneţia; 

- Pentru a se asigura echitatea finanțării din subvenții, limitele maxime pentru subvențiile de 

stat ar trebui reduse; 

- Pentru a crește transparența veniturilor și cheltuielilor din perioada campaniei electorale, s-a 

formulat o propunere în sensul în care competitorii electorali ar trebui să publice aceste 

informații/date periodic. În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă ar putea pune la 

dispoziție acestora o platformă on-line, unde să fie centralizate toate aceste informații, 

platformă la care să aibă acces și publicul larg; 

- Reglementările de siguranță sanitară trebuie să fie introduse în timp util, iar Guvernul și AEP 

trebuie să realizeze o informare susținută în acest sens; 

- Ar trebui să fie introdusă în legislație posibilitatea solicitării prin mijloace electronice a urnei 

speciale; 

- Este necesară asigurarea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale pentru 

persoanele care nu își pot părăsi locul de muncă în ziua alegerilor;  

- Este necesară introducerea în legislație și în favoarea candidaților independenți a posibilității 

de a desemna delegați în birourile electorale ale secțiilor de votare. 

 

 

9.2. PROGRAMUL DE OBSERVARE A ALEGERILOR ORGANIZAT 

DE AEP 
 

AEP a organizat un Program electoral de observare a alegerilor locale, cu participare 

internațională, care s-a desfășurat exclusiv în data de 27 septembrie 2020. Din cauza restricțiilor 

legate de transportul internațional și ținând cont de lista statelor aflate în zona roșie de infectare cu 

COVID-19, la acest program au fost transmise invitații doar ambasadelor străine în România și 

organizațiilor internaționale care au birouri regionale în țara noastră.   
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Au răspuns invitației Autorității 

ambasadori și oficiali ai diplomației din Franța, 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 

Nord, Regatul Thailandei, Tunisia, Canada, 

Turcia, Ungaria, Georgia, Azerbaidjan, 

Republica Moldova, Armenia, Indonezia, 

precum și un reprezentant din partea 

Organizației Internaționale a Francofoniei 

(OIF).  

Reprezentanții misiunilor diplomatice, 

însoțiți de reprezentanți din cadrul AEP au 

vizitat mai multe secții de votare din București, 

în diverse momente ale zilei, inclusiv la deschiderea și închiderea votării.  

De asemenea, programul a cuprins și o vizită la Biroul Electoral Central. AEP a luat în 

considerare toate riscurile în ceea ce privește posibilitatea infectării participanților cu virusul COVID-

19 și a stabilit o serie de măsuri sanitare de siguranță ce 

au avut caracter obligatoriu în ziua alegerilor atât pentru 

observatori, cât și pentru însoțitori. Programul electoral 

organizat de AEP în această perioadă de pandemie a 

reprezentat un indicator de transparență și o ocazie 

pentru schimbul de bune practici în materie electorală.  

AEP a dat publicității ,,Comunicatul de presă din 

27.09.2020 privind Programul electoral de observare a 

alegerilor locale din 27 septembrie 2020 organizat de 

Autoritatea Electorală Permanentă”. 
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10.  NEAJUNSURI ȘI ABATERI  

 

Această categorie de informații, pe care le prezentăm în cadrul fiecărui raport privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor/referendumurilor, permite identificarea aspectelor de natură 

legală sau organizatorică care au generat dificultăți sau blocaje în desfășurarea procesului electoral, 

precum și a soluțiilor legislative care trebuie implementate în vederea soluționării acestora.   

Informațiile prezentate sunt colectate de la compartimentele de specialitate și structurile 

teritoriale ale AEP, de la instituțiile care au atribuții privind constatarea și sancționarea eventualelor 

contravenții și infracțiuni în materie electorală, precum și de la membrii și operatorii de calculator ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, care au fost implicați direct în procesul de votare. 

 

 

10.1. NEAJUNSURI   

 
În cadrul stabilit de prevederile art. 54 din Legea nr. 54/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 

şi ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020, finanţarea operaţiunilor de pregătire şi organizare a 

scrutinului putea fi realizată numai în baza hotărârii adoptate de Guvern în cel mult 5 zile de la data 

intrării în vigoare a legii privind stabilirea datei alegerilor97. 

Astfel, alegerile locale din 27 septembrie 2020 s-a desfășurat în mod atipic, potrivit unor 

proceduri modificate față de cele utilizate la alegerile locale anterioare, impuse de contextul 

pandemic generat de virusul SARS-CoV-2. Acest context a creat o serie de situații noi, pentru care a 

fost necesară identificarea unor soluții legislative și administrative eficiente într-un timp mai scurt 

decât cel avut de regulă la dispoziție,  precum și unele dificultăți organizatorice, imposibil de 

preîntâmpinat de către instituțiile cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor. 

Una dintre principalele dificultăți a vizat președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare 

și locțiitorii acestora. 

Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile 

locale din anul 2020 și a locțiitorilor acestora s-a realizat prin tragere la sorți computerizată, dintre 

persoanele înscrise în Corpul experților electorali (CEE), în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 

(2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15 alin. (2) și (4) și 

art. 120 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  

Numărul persoanelor înscrise în CEE, disponibile pentru desemnare, a fost de 57.878. Arătăm 

că, la acest scrutin, AEP a trebuit să asigure şi necesarul de experți electorali pentru birourile 

electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală. Concret, 5.290 de persoane cu 

studii juridice înscrise în CEE au fost desemnate în birourile electorale de circumscripție.  

De asemenea, o parte a experților electorali a solicitat retragerea din CEE, exprimând temeri 

cu privire la contextul epidemiologic actual, invocând, în același timp, motive de forță majoră (unul 

dintre cele mai întâlnite a fost teama de îmbolnăvire cu SARS-COV 2). În baza cererilor depuse, AEP 

a constatat încetarea calităţii de expert electoral, prin retragere, a aproximativ 1.330 de persoane.  

Deși numărul persoanelor admise în CEE a crescut semnificativ de la momentul creării acestei 

structuri în anul 2016, pentru alegerile locale din anul 2020 s-a înregistrat cel mai mare procent de 

suspendări pe scrutin și anume 15,28% din totalul persoanelor admise – 10.437 de experți electorali.  

Totodată, după desemnare, 10.602 de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

și locțiitori ai acestora au fost înlocuiți. 

   

 
97 Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a 

alegerilor locale din anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 653 din 23 iulie 2020. 
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În etapa de încheiere a proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor și centralizare a datelor 

înscrise în acestea, au fost identificate erori privind stabilirea rezultatelor alegerilor pentru primari și 

consilii locale cauzate de necunoașterea sau nerespectarea procedurilor. Pe de altă parte, unele dintre 

acestea nu au fost contestate de către participanţii la alegeri şi/sau remediate de birourile electorale 

ierarhic superioare, ceea ce a permis perpetuarea lor. 

În procedura de centralizare a rezultatelor alegerilor pentru primari și consilii locale, au fost 

implicate următoarele categorii de organisme și persoane: 

− Birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală (BECL), ai căror 

președinți au fost instruiți, conform legii, de către birourile electorale de circumscripție județeană 

(BEJ) și de biroul electoral de circumscripție a municipiului București (BECMB); 

− Informaticienii de pe lângă BECL care au fost instruiți, potrivit art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. 

(1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020, de Institutul Național de Statistică (INS) și 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), AEP furnizând materiale de instruire privind utilizarea 

aplicațiilor informatice; 

− Statisticienii de pe lângă BEJ și BECMB care au prelucrat datele privind rezultatele 

alegerilor;   

− Biroul Electoral Central care, prin Hotărârea nr. 98/2020, a stabilit fluxurile de activități 

necesare stabilirii rezultatelor alegerilor de către toate birourile electorale de circumscripție; 

−  STS care a asigurat infrastructura informatică necesară BEC pentru centralizarea 

rezultatelor alegerilor și AEP care a stabilit cerințele tehnice operaționale ale acesteia și a monitorizat 

implementarea. 

 În cadrul procedurii de centralizare a rezultatelor alegerilor au fost întâmpinate trei sincope 

importante cauzate de încheierea și validarea de către unele BECL a proceselor-verbale cu 

nerespectarea Hotărârii BEC nr. 98/2020 şi lipsa unor proceduri mai detaliate privind coordonarea 

tehnică a procesului de centralizare, a căror remediere a impus inclusiv modificarea SICPV: 

 1. Încheierea și validarea de către unele BECL a proceselor-verbale cu nerespectarea Hotărârii 

BEC nr. 98/2020, ceea ce a condus la diferite erori, care în unele cazuri au fost corectate de BEJ, iar 

în alte cazuri, nu. În acest caz, competența BEJ referitoare la soluționarea erorilor comise de BECL 

privind stabilirea rezultatelor alegerilor pentru primari și consilii locale a fost abordată neunitar, 

legislația neprevăzând mecanisme procedurale în acest sens, dimpotrivă, dat fiind faptul că potrivit 

legii, rezultatele alegerilor dintr-o circumscripție sunt stabilite, în mod definitiv, de către biroul 

electoral al acesteia, s-au întâmpinat mai multe situații în care BEJ au refuzat remedierea erorilor 

comise de BECL. BECL au avut la dispoziție atât o aplicație informatică pentru efectuarea repartizării 

mandatelor, cât și informaticieni instruiți de către INS pentru prelucrarea rezultatelor alegerilor. În 

plus, acestea aveau și posibilitatea administrativă de a recurge la suportul tehnic al stațiilor de 

prelucrare de pe lângă BEJ. 

 Situațiile în care stabilirea rezultatelor alegerilor s-a realizat cu încălcarea procedurii adoptate 

de BEC sau cu neluarea în seamă a instrumentelor oferite au avut, în mod evident, un impact asupra 

centralizării acestora, ceea ce a necesitat, în esență, completarea cerințelor operaționale ale SICPV, 

cu o cerință privind posibilitatea statisticienilor de pe lângă BEJ de a corecta, conform hotărârilor 

emise de BEJ sau BECL, după caz, în baza de date deja constituită, erorile săvârșite de BECL. 

Această facilitate a aplicației, care a permis BEJ să corecteze erorile BECL, a fost făcută disponibilă 

de STS la solicitarea AEP în data de 1 octombrie 2020. 

 2. Centralizarea parțială a rezultatelor alegerilor pentru primari și consilii locale, fără 

cuprinderea rezultatelor pentru alegerea primarilor și a consiliilor sectoarelor municipiului București, 

cauzată de o neconcordanță între cerințele operaționale furnizate de AEP și recomandările INS; 

Centralizarea inițială incompletă a fost realizată la data de 9 octombrie, această situație fiind 

soluționată de către BEC în 13 octombrie 2020, prin Hotărârea nr. 213. 

 3. Centralizarea în data de 13 octombrie 2020 a rezultatelor alegerilor pentru primari și consilii 

locale, fără cuprinderea în centralizarea finală a 7 competitori electorali, a voturilor și a mandatelor 

obținute de către aceștia, cauzată de o eroare privind modul de corecție a situației relatate la pct. 2; 
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menționăm că cei 7 competitori electorali participaseră la alegeri numai în municipiul București, 

aceasta fiind sursa erorii de centralizare. Această situație a fost soluționată de către BEC în 15 

octombrie 2020, prin Hotărârea nr. 221, procesele-verbale, cu excepția celui pentru primari, fiind 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Din motive de securitate, pentru al doilea tur de scrutin s-a optat pentru modificarea aplicației 

de centralizare a rezultatelor alegerilor, deoarece regula utilizată la primul tur de scrutin care garanta 

că rezultatele pot fi validate în aplicație numai dacă sunt încărcate toate cele patru tipuri de procese-

verbale, ar fi intrat în conflict cu implementarea unei reguli din care ar fi rezultat că rezultatele dintr-

o secție de votare ar fi putut fi validate pe baza unui singur proces-verbal.  

Apreciem că problema coordonării unitare a procesului de centralizare a rezultatelor alegerilor 

a fost soluționată, din punct de vedere normativ, prin Legea nr. 202/2020. De altfel, în baza cadrului 

legal modificat, AEP a adoptat, pentru alegerile parlamentare din anul 2020, Hotărârea nr. 25/2020 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic 

de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și 

unele măsuri privind funcționarea aplicației informatice de repartizare și atribuire a mandatelor, la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1100 din 

18 noiembrie 2020. 

Pe baza lecțiilor învățate la alegerile locale, Normele metodologice menţionate au stabilit un 

calendar clar al realizării aplicaţiilor informatice privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum 

şi măsuri privind transparenţa şi auditabilitatea acestora. 

 

Totodată, în urma analizei sesizărilor și evaluărilor primite de la alegători și instituțiile publice 

implicate în organizarea proceselor electorale, au fost identificate, în principal, neajunsuri care 

vizează sediile secțiilor de votare, dotarea și accesibilitatea acestora, precum și logistica electorală, 

acestea afectând în mod egal, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare și alegătorii. 

Principalele deficiențe privind materialele de logistică electorală şi dotările specifice secţiilor 

de votare, precum și modul de soluționare a acestora pot fi grupate după cum urmează: 

 
Categorii de deficiențe Număr secții de votare 

pentru care au fost 

semnalate 

Județele în care au fost 

semnalate aceste deficiențe 

Deficiențe referitoare la sediile secțiilor de votare 

(ex: lipsa sursei de căldură, lipsa grupului sanitar, 

condiții insalubre, iluminat insuficient, spațiu redus) 

39 Botoșani, Mehedinți, Prahova, 

Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Buzău, 

Sibiu, Bacău, Caraș-Severin, Timiș, 

Iași, Călărași 

Deficiențe referitoare la logistica electorală (polița 

din cabina de vot, urne improprii) 

7 Sibiu, Teleorman, Prahova, Călărași 

Deficiențe referitoare la accesibilitatea în secția de 

votare 

6 București, Mehedinți, Sibiu 

Alte tipuri de deficiențe (ex: sediul se află într-un 

spațiu neadecvat – bar/magazin alimentar) 

1 Călărași  

   

  Un număr mare de persoane aflate în carantină sau izolare la domiciliu au sesizat AEP cu privire 

la imposibilitatea exercitării dreptului de vot, deoarece nu au fost în posesia niciunuia dintre 

documentele justificative necesare pentru a putea vota prin intermediul urnei speciale, precum și cu 

privire la imposibilitatea de a transmite cererile de votare prin intermediul urnei speciale și 

documentele care le însoțeau către birourile electorale ale secțiilor de votare. Deși BEC a stabilit că 

cererea putea fi depusă prin intermediul oricărei persoane, au existat cazuri în care acești alegători nu 

au avut cui să înmâneze cererile, spre a fi depuse la secția de votare.   

Totodată, persoanele care executau o pedeapsă privativă de libertate, însă aveau domiciliul sau 

reședința în altă circumscripție electorală decât cea în care este situată unitatea de detenție, precum și 

persoanele care din cauza specificului activității pe care o desfăşoară, nu s-au putut prezenta la secția 

de votare, nu și-au putut exercita dreptul de vot. 
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În ceea ce privește activitatea preşedinţilor secţiilor de votare/locțiitorilor, a operatorilor de 

calculator și a celorlalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și procedurile de votare 

au fost semnalate disfuncționalități precum:  

▪ Datele comunicate de către experții electorali şi operatorii de calculator în cererile de înscriere, 

au fost eronate (nr. de telefon şi adresa de e-mail greșite), incomplete (fără mențiunea adresei de e-

mail sau număr de telefon) sau invalide, fiind imposibilă contactarea acestora.  

▪ Unele dintre persoanele desemnate în funcția de președinte al biroului electoral al secției de 

votare, locțiitor al acestuia sau operator de calculator nu s-au prezentat la sesiunile de instruire, deși 

au fost convocate atât telefonic cât și prin mesaje text. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de 

votare și locțiitorii acestora au fost contactați telefonic, fiind invitați la sediul biroului judeţean pentru 

a fi instruiți şi pentru a prelua materialele necesare, iar operatorii de calculator au fost programați la 

alte sesiuni de instruire.  

▪ Au existat numeroase cazuri în care președintele biroului electoral al secției de votare, 

locțiitorul acestuia sau operatorul de calculator, nu s-au prezentat la sediul secției de votare, deși au 

fost contactați înainte de desemnare pentru a confirma disponibilitatea în vederea participării la 

alegerile locale, fiind necesară înlocuirea acestora. În unele cazuri, birourile electorale ale secțiilor de 

votare au funcționat în ziua alegerilor fără președinte sau locțiitor, după caz.  

▪ Deși au participat la acțiunile de instruire și le-au fost puse la dispoziție materialele realizate 

de către AEP, o parte dintre președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare nu și-au însușit 

aceste informații, fapt constatat în ziua votării. Astfel, au fost semnalate cazuri în care alegătorii au 

fost înscrişi de către președinții birourilor electorale, din eroare, în altă listă electorală decât cea 

corespunzătoare situației acestora, prevăzută de lege (ex: alegători care s-au prezentat la secția de 

votare și au fost înscriși în Extrasul din listele electorale, ori alegători care au votat cu urna specială 

și au semnat în Lista electorală suplimentară).  

▪ Deși au participat la acțiunile de instruire și le-au fost puse la dispoziție materiale realizate de 

către STS, o parte dintre operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare nu și-

au însușit aceste informații. Astfel, au fost semnalate mai multe cazuri de operare eronată a aplicației 

ADV de către operatorul de calculator.  

▪ Unii reprezentanți ai competitorilor electorali în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de 

votare au fost slab pregătiți, neavând cunoștințe minime privind regulile generale de desfășurare a 

scrutinului la nivelul birourilor electorale ale secţiilor de votare şi condițiile de exercitare a dreptului 

de vot.  

▪ Au existat situații în care, la scanarea documentelor unor alegători, aplicația ADV nu 

recunoștea datele acestor persoane ca aparţinând unor cetățeni români.  

▪ La unele secții de votare care au avut un număr mic de cabine de vot s-au format cozi de 

așteptare.  

▪ Au existat situații în care membrilor echipei care s-a deplasat cu urna specială nu le-a fost 

asigurat transportul.  

▪ În unele secții de votare au existat probleme ca urmare a tipăririi și ambalării incorecte a 

buletinelor de vot de către tipografii.  

▪ Unele birouri electorale ale secţiilor de votare nu au primit un număr suficient de tipizate (liste 

electorale suplimentare, extrase, formulare SIMPV etc.).  

▪ În multe cazuri, locțiitorii președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare nu i-au 

însoțit pe aceștia la predarea documentelor, deși această obligație a fost reglementată de lege.  

▪ În unele situații, timpul de așteptare pentru autovehiculele ce trebuiau să asigure transportarea 

materialelor rezultate din procesul electoral și a președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare a fost îndelungat.  

▪ La preluarea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării s-au constatat erori 

în completarea rubricilor din procesele-verbale.  

▪ Din cauza aglomerației produse și a perioadei lungi de așteptare la predarea documentelor 

către birourile electorale județene, unele persoane au necesitat îngrijiri medicale de urgență.  
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La nivelul birourilor electorale de circumscripţie locală au fost semnalate disfuncționalități 

precum: 

▪ Unele primării nu au asigurat logistica necesară pentru buna desfăşurare a activităţii birourilor 

electorale de circumscripţie locală până la data de 7 august 2020, astfel că spaţiul în care ar fi 

trebuit să se desfăşoare activitatea biroului electoral nu era amenajat corespunzător, fie nu 

aveau dotările necesare desfăşurării activităţii (calculator, imprimantă, telefon, fax, mese şi 

scaune, materiale de birotică etc.). 

▪ Completarea birourilor electorale de circumscripţie locală s-a efectuat, în unele cazuri izolate, 

eronat, cu încălcarea prevederilor legale, situaţie care a condus la contestarea de către partidele 

politice a hotărârilor acestor birouri.  

▪ Unele birouri electorale de circumscripţie locală nu au utilizat în mod corespunzător aplicaţia 

silc.registrulelectoral.ro/, pusă la dispoziţie de AEP pentru înregistrarea candidaturilor şi 

introducerea ordinii pe buletinul de vot rezultate în urma tragerii la sorţi. 

▪ Nu s-a efectuat tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii candidaţilor pe buletinele de vot cu 

respectarea prevederilor art. 58 alin. (8) din Legea nr. 115/2015 şi ale Hotărârii Biroului 

Electoral Central nr. 48/2020. În urma sesizării formulate de instituţiile prefectului, birourile 

electorale de circumscripţie judeţeană au dispus, prin hotărâre, reluarea procedurii de tragere 

la sorţi cu respectarea Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 48/2020;  

▪ Unele birouri electorale de circumscripţie locală, în soluţionarea unor plângeri sau sesizări 

înregistrate, nu au motivat hotărârile adoptate, astfel că birourile electorale de circumscripţie 

judeţeană au anulat hotărârea nemotivată şi au dispus reanalizarea plângerii şi emiterea unei 

hotărâri cu precizarea în mod expres a motivării soluţiei adoptate. 

 

De asemenea MAI a semnalat următoarele disfuncționalități: 

▪ planificarea forțelor angrenate în misiunile specifice desfășurării în condiții optime a 

alegerilor pentru autoritățile publice locale a fost grevată de numărul semnificativ al 

efectivelor indisponibilizate ca urmare a infectării cu noul coronavirus sau ca urmare a măsurii 

izolării/carantinei; 

▪ asigurarea resursei umane pentru transportul materialelor electorale, la finalul procesului 

electoral, s-a efectuat cu dificultate ca urmare a hotărârii BEC privind însoțirea, cu personal 

MAI, a celor două tipuri de transporturi (al proceselor-verbale, respectiv al sacilor), efectuate 

de comisii diferite, pe trasee diferite (de la fiecare birou electoral de circumscripție la BEJ, 

respectiv la sediile judecătoriilor); 

▪ o provocare, din punctul de vedere al asigurării resursei umane, a fost întâmpinată și din cauza 

procedurii de centralizare a voturilor în cadrul birourilor electorale de circumscripție, care s-

a prelungit, în unele cazuri, la peste 20 de ore, impunând înlocuirea lucrătorilor din structurile 

MAI care au asigurat protecția; 

▪ majoritatea notificărilor primite prin aplicaţia SIMPV au fost emise ca urmare a erorilor 

săvârșite de operatori;  

▪ lipsa de semnal pentru acoperire radio pentru terminalele Tetra/telefonie mobilă în zona 

secţiilor de votare din unele localităţi rurale a determinat îngreunarea/întârzierea comunicării 

dintre elementele de dispozitiv;  

▪ deficiențele logistice/de infrastructură incidente în cazul unora din spaţiile afectate secțiilor 

de votare, care le făceau improprii pentru derularea procesului electoral, au fost remediate 

parțial în urma relaționării cu autoritățile locale (lipsă spațiu, încălzire, grupuri sanitare etc.). 

 

 

Sancțiuni aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă 

Filiala București-Ilfov a comunicat aplicarea unei sancțiuni contravenționale în județul Ilfov, în 

urma verificărilor efectuate în ziua votării (27.09.2020) la două secții de votare. Sancțiunea (amendă 

în cuantum de 4500 lei) a fost aplicată primarului comunei 1 Decembrie, pentru mutarea, fără avizul 

https://silc.registrulelectoral.ro/
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AEP, a secțiilor de votare nr. 115 și nr.116 în încăperi de dimensiuni mult mai mici decât cele din 

vechiul sediu. 

Raportat la prevederile art. 98 lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, conform cărora „neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la 

termenele stabilite potrivit prezentei legii”, constituie contravenție, Biroul Județean Ialomița al AEP 

a aplicat două sancțiuni contravenționale (avertisment) persoanelor desemnate de către primarul 

comunei Vlădeni să efectueze operațiuni în Registrul electoral. 

Prin Procesul-verbal seria AEP nr. 0007801 din 30.09.2020 a fost sancționat primarul comunei 

Ștefan cel Mare, județul Bacău, cu amendă în sumă de 2200 lei pentru fapta prevăzută de art. 108 

alin. (1) lit. y) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare și sancționată de                   

art. 109 din același act normativ, pentru nerespectarea Hotărârii nr. 14 din 04.09.2020 a Biroului 

electoral de circumscripție nr. 54 Ștefan cel Mare, jud. Bacău. 

Situația centralizată privind numărul de sancțiuni aplicate experților electorali de către 

birourile electorale/inspectoratele județene de poliție/alte autorități, care se regăsește în Anexa nr. 

16. 

 Ulterior desfășurării alegerilor locale, AEP a fost sesizată cu privire la diverse nereguli în 

activitatea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare/locțiitorilor acestora sau a 

operatorilor de calculator și a aplicat 5 sancțiuni după cum urmează:  

 

 

10.2. ABATERI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

În data de 28 august 2020, Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) a publicat, pe website-ul propriu98  un Comunicat de presă referitor 

la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale. 

ANSPDCP a primit 13 plângeri care au avut ca obiect transmiterea de mesaje electorale prin 

SMS sau telefonic, pentru candidați, din partea diverselor partide politice la alegerile locale, iar una 

 
98 https://www.dataprotection.ro/?page=comunicat_de_presa_alegeri_locale_2020&lang=ro  

Nr. 

crt. 

Nr. 

înregistrare 

sesizare 

Calitate Încadrarea legală 

a faptei 

Temei aplicare sancțiune Data 

constatării 

Sancțiune 

aplicată 

Cuantum 

amendă 

1 22272/ 
02.10.2020 

Expert Încălcarea prevederilor art. 16 alin. 
(5) din Normele metodologice 

aprobate prin Hotărârea AEP nr. 

36/2019, cu modificările și 
completările ulterioare 

Art. 108 lit. y) din Legea 
nr. 115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

25.11.2020 Avertisment 0 

2 22266/ 
02.10.2020 

Expert Încălcarea prevederilor art. 4 din 
Hotărârea BEC nr.98/15.09.2020 

Art. 108 lit. y) din Legea 
nr. 115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

26.11.2020 Avertisment 0 

3 25961/ 

04.11.2020 

Expert Încălcarea prevederilor art. 1 din 

Hotărârea BECJ nr. 5  - Bihor nr. 

81/01.10.2020 

Art. 108 lit. y) din Legea 

nr. 115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

26.11.2020 Amendă 3.000 lei 

4 22421/ 
05.10.2020 

Expert Încălcarea prevederilor art. 16 alin. 
(5) din Normele metodologice 

aprobate prin Hotărârea AEP nr. 

36/2019, cu modificările și 
completările ulterioare 

Art. 108 lit. y) din Legea 
nr. 115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

30.11.2020 Avertisment 0 

5 22272/ 
02.10.2020 

Operator Încălcarea prevederilor art. 16 alin. 
(3) din Normele metodologice 

aprobate prin Hotărârea AEP nr. 

36/2019, cu modificările și 
completările ulterioare 

Art. 108 lit. y) din Legea 
nr. 115/2015, cu 

modificările și 

completările ulterioare 

03.12.2020 Avertisment 0 

https://www.dataprotection.ro/?page=comunicat_de_presa_alegeri_locale_2020&lang=ro
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dintre acestea a fost considerată admisibilă, în prezent fiind în curs de desfășurare o investigație la un 

partid politic99. 

În data de 15 septembrie 2020, Oficiul protecția datelor cu caracter personal din cadrul AEP 

(OPDCP)  a fost înștiințat, prin e-mail, cu privire la o petiție100 transmisă de doamna H.A., din 

comuna Balcani, județul Bacău, desemnată locțiitor al președintelui biroului electoral al unei secții 

de votare, referitoare la publicarea pe o pagină privată de Facebook a datelor sale personale. OPDCP 

a cerut detalii reprezentanților Biroului județean Bacău al AEP cu privire la desfășurarea procedurii 

de desemnare a președinților și locțiitorilor acestora pentru birourile electorale ale secțiilor de votare 

din Circumscripția electorală nr. 4 Bacău și transmiterea datelor de identificare ale persoanelor 

desemnate către alte instituții sau persoane fizice. Din analiza evenimentului, pe baza documentelor 

primite, a reieșit că angajații AEP nu au fost implicați în transmiterea datelor cu caracter personal 

către persoane neautorizate. De asemenea, verificând pagina de Facebook în cauză, la scurt timp de 

la eveniment, s-a observat că informațiile cu caracter personal au fost șterse. Evenimentul nu a fost 

înscris în Registrul AEP privind incidentele de securitate. 

În data de 18 septembrie 2020, OPDCP a fost înștiințat cu privire la primirea unei sesizări din 

partea doamnei R.P. Persoana în cauză reclama faptul că numele său a fost expus online pe un site 

administrat de AEP, pe un specimen de buletin de vot publicat ca model pentru cele ce urmau să fie 

folosite la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. Din discuțiile avute cu reprezentanții 

DGSIEN a reieșit că intervalul în care informațiile au fost vizibile pe internet a fost scurt, de căteva 

ore. Analizând situația, s-a observat că pe specimenele respective s-au tipărit unele nume și prenume 

luate cu titlu de exemplu pentru listele de candidați ale formațiunilor politice participante la alegeri. 

S-a concluzionat că nu s-au întrunit suficiente elemente pentru a identifica cu precizie persoanele în 

cauză, astfel că evenimentul nu a fost catalogat drept un incident privind securitatea datelor cu 

caracter personal. 

 

 

10.3. CONTRAVENȚII ȘI INFRACȚIUNI101 

 

Pe durata campaniei electorale (28.08 – 26.09.2020, ora 07.00), la nivel național au fost 

sesizate 1.003 evenimente electorale102. În urma sesizărilor primite și a activităților desfășurate de 

structurile MAI, au fost constituite 341 de dosare penale privind săvârșirea a 382 de infracțiuni, 

dintre care: 

− 151 de infracţiuni de corupere a alegătorilor; 

− 7 infracţiuni de împiedicare, prin orice mijloace, a liberului 

exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales; 

− 2 infracţiuni de falsificare a înscrisurilor de la birourile 

electorale; 

− 2 infracţiuni de fraudă la vot constând în fapta de a vota 

fără drept; 

− 1 infracţiune de fraudă la vot constând în utilizarea unei cărţi de alegător 

sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals;    

− 1 infracţiune de fals privind identitatea; 

− 1 infracţiune de falsificare a listei susținătorilor/declaraţiei pe propria 

răspundere, prin care se atestă veridicitatea semnăturilor susţinătorilor; 

− 217 „alte infracţiuni”103 circumscrise contextului electoral. 

 
99 Adresa ANSPDCP nr. 0001290 din 22.01.2021. 
100 Înregistrată cu nr. 18548/15.09.2020 la Registratura generală a AEP. 
101 Date comunicate de MAI în cadrul Adresei nr…  Datele incluse au fost actualizate până la data de 05.11.2020, potrivit 

informațiilor transmise de IGPR și IGJR. 
102 Potrivit datelor implementate în SIMIEOP și prelucrate la data de 26.09.2020, ora 07.00. 
103 Indicatorul „alte infracţiuni” cuprinde infracţiuni de drept comun (furt, distrugere, ameninţare, lovirea şi alte 

violenţe etc.) comise în context electoral. 
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De asemenea, în urma verificărilor efectuate, au fost aplicate, potrivit legislației electorale,  

474 sancţiuni contravenţionale, dintre care 291 amenzi, în valoare totală de 219.500 lei şi 183 

avertismente. 

 

În preziua alegerilor (26.09.2020, ora 07.00 - 27.09.2020, ora 07.00) au fost sesizate, la 

nivel naţional, 187 evenimente electorale 104 .  Au fost constituite 52 dosare penale privind 

săvârșirea a 62 de infracțiuni, dintre care: 

− 29 infracţiuni de corupere a alegătorilor; 

− 2 infracţiuni de împiedicare, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al 

dreptului de a alege sau de a fi ales; 

− 1 infracţiune de fraudă la vot constând în fapta de a vota fără drept; 

− 1 infracţiune de împiedicare a desfăşurării unei adunări publice; 

− 29 „alte infracţiuni” 105 circumscrise contextului electoral. 

 

De asemenea, au fost aplicate, potrivit legislației electorale, 68 de sancţiuni 

contravenţionale, dintre care 38 de amenzi, în valoare totală de 54.800 de lei şi 30 de 

avertismente. 

În ziua alegerilor (27.09.2020, orele 07.00 - 21.00) au fost sesizate 1.128 de evenimente 

electorale106. Au fost constituite 302 dosare penale privind săvârșirea a 319 infracțiuni, dintre care: 

− 111 infracţiuni de fraudă la vot constând în: 

− fapta de a vota fără drept (40); 

− fapta de a vota de două sau mai multe ori (24); 

− fapta de a vota prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot 

(36); 

− utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals 

sau  a unui buletin de vot fals (11); 

− 63 de infracţiuni de corupere a alegătorilor; 

− 13 infracţiuni de nerespectare a regimului urnei de vot - încredinţarea 

urnei speciale altor persoane ori transportarea acesteia de către alte 

persoane sau în alte condiţii; 

− 12 infracţiuni de împiedicare, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al 

dreptului de a alege sau de a fi ales; 

− 10 infracţiuni de falsificare a înscrisurilor de la birourile electorale; 

− 7 infracţiuni de violare a confidenţialităţii votului; 

− 6 infracţiuni de fals privind identitatea; 

− 1 infracţiune de nerespectare a obligaţiei de a înregistra (filma) procesul 

de numărare a voturilor; 

− 96 „alte infracţiuni”107 circumscrise contextului electoral. 

 

De asemenea, au fost aplicate, potrivit legislației electorale, 413 sancţiuni contravenţionale, 

dintre care 231 de amenzi în valoare de 287.000 lei şi 182 de avertismente. 

 
104 Potrivit datelor implementate în SIMIEOP și prelucrate la data de 27.09.2020, ora 07.00. 
105 Indicatorul „alte infracţiuni” cuprinde infracţiuni de drept comun (furt, distrugere, ameninţare, lovirea şi alte 

violenţe etc.) comise în context electoral. 
106 Potrivit datelor implementate în SIMIEOP și prelucrate la data de 27.09.2020, ora 21.00 (aferente intervalului orar 

07.00 - 21.00). 
107 Indicatorul „alte infracţiuni” cuprinde infracţiuni de drept comun (furt, distrugere, ameninţare, lovirea şi alte 

violenţe etc.) comise în context electoral. 
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În concluzie, în baza legislației electorale, structurile MAI, au aplicat, în total, 955 de 

sancțiuni contravenționale (560 de amenzi în valoare de 561.300 lei şi 395 de avertismente scrise) 

și au constituit 695 de dosare penale privind săvârșirea a 763 de infracțiuni. 

În ceea ce privește respectarea normelor prevăzute de Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

782/2020, de Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 

1484/130/2020, precum şi de Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor 

interne nr. 1594/140/2020, situaţia faptelor contravenţionale constatate şi a sancţiunilor aplicate se 

prezintă astfel: 

 

  

− pe durata campaniei electorale (28.08-26.09.2020, ora 07.00), au fost aplicate 

119 sancţiuni contravenţionale, dintre care 61 pentru nerespectarea 

prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 şi 58 pentru 

nerespectarea prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului afacerilor interne nr. 1484/130/2020, în valoare totală de 61.500 

lei;    

− în preziua alegerilor (26.09.2020, ora 07.00 - 27.09.2020, ora 07.00), au fost 

aplicate 47 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 41 pentru nerespectarea 

prevederilor Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 şi 6 pentru 

nerespectarea prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului afacerilor interne nr. 1484/130/2020, în valoare totală de 4.000 

lei; 

− în ziua alegerilor (27.09.2020, orele 07.00 - 21.00) au fost aplicate 24 de 

sancţiuni contravenţionale, dintre care 17 pentru nerespectarea prevederilor 

Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 şi 7 pentru nerespectarea 

prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 

afacerilor interne nr. 1594/140/2020, în valoare totală de 14.700 lei.    
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11.  COSTUL ALEGERILOR 

 
11.1. FONDURI ALOCATE 

 

Alocarea fondurilor necesare organizării și desfășurării procesului electoral s-a realizat potrivit 

Hotărârii Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării 

în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare. 

La alegerile locale din anul 2020, au fost alocate pentru prima dată fonduri Agenției Naționale 

de Integritate și Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Tot pentru prima dată, în 

contextul pandemiei de COVID-19, au fost alocate Ministerului Sănătății fonduri pentru asigurarea 

igienei și dezinfecției sediilor secțiilor de vot, precum și a materialelor de protecție sanitară necesare 

desfășurării procesului electoral. 

În tabelul de mai jos sunt prezentate Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind 

pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020108: 
- mii lei -  

 INSTITUȚIA Cap Cheltuieli Total 

Personal Bunuri 

și 

servicii 

Active 

Nefinanciare 

I. Ministerul Afacerilor Interne  634.720 226.816 3.308 864.844 

1.Instituțiile prefectului 51.01 625..992 149.580 1.192 776.764 

      

TOTAL CAP. 51.01 51.01 625..992 149.580 1.192 776.764 

      

TOTAL CAP.61.01 61.01 8.728 77.236 2.116 88.080 

      

II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 135 2.800 - 2.935 

Institutul Național de Statistică 51.01 135 2.800 - 2.935 

1.Aparat propriu 51.01 25 130 - 155 

2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 110 2.670 - 2.780 

      

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 8.235 4.955 1.045 14.235 

1.Aparat propriu 51.01 3.712 4.158 785 8.655 

2.Biroul Electoral Central 51.01 4.523 797 260 5.580 

      

IV. Ministerul Sănătății 51.01 - 19.076 - 19.076 

      

V. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61.01 6.206 13.627 40.560 60.393 

      

VI. Agenția Națională de Integritate 51.01 - 4.620 - 4.620 

      

VII. Consiliul Național pentru Studierea 

Arhivelor Securității 

51.01 - 60 100 160 

      

TOTAL GENERAL  649.296 271.954 45.013 966.263 

 

Pe lângă instituțiile și autoritățile administrației publice centrale mai sus-menționate, în 

organizarea și desfășurarea procesului electoral au fost implicate și autoritățile administrației publice 

locale, respectiv primăriile municipiilor, orașelor, comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului 

București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, care au suportat din 

 
108 Conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 „Bugetul și structura cheltuielilor necesare pentru pregătirea, 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020”. 
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bugetul propriu cheltuielile necesare organizării și desfășurării activităților prevăzute la art. 12 alin. 

(1) și art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020, prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 
Nr.  

crt. 

Cheltuieli necesare pentru : Cheltuieli 

suportate din: 

Temei legal  

1. întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;  

 

Bugetul propriu al 

municipiilor, 

orașelor, 

comunelor și 

sectoarelor 

municipiului 

București 

 

 

 

Art. 12 alin. (1)  

din Hotărârea 

Guvernului  

 nr. 578/2020 

2. întocmirea și tipărirea listelor electorale complementare și a copiilor 

de pe listele electorale complementare; 

3. imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare și a extraselor 

de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală 

complementară și lista suplimentară; 

4. urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot; 

5. confecționarea și distribuția ecusoanelor membrilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare; 

6. informarea alegătorilor privind delimitarea secțiilor de votare și 

sediile acestora; 

7. asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral și amplasarea de 

panouri electorale; 

8. dotarea și funcționarea sediilor birourilor electorale de circumscripție 

municipală, orășenească și comunală, precum și pentru materialele de 

protecție sanitară necesare desfășurării activității acestora; 

9. dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare; 

10. achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale necesare votării; 

11. deplasarea urnei speciale; 

12. decontarea transportului președinților birourilor electorale de 

circumscripție și al locțiitorilor acestora din localitatea de domiciliu 

sau reședință, după caz, în exercitarea atribuțiilor ce le revin; 

13. decontarea transportului președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de 

calculator la și de la ședințele de instruire din localitatea de domiciliu 

sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le 

revin; 

14. spațiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecție și examene, 

potrivit legislației electorale; 

15. suportul necesar dezinfectării sediilor secțiilor de votare și pentru 

dotarea grupurilor sanitare ale sediilor secțiilor de votate cu materiale 

de igienă personală; 

16. plata indemnizațiilor personalului tehnic al birourilor electorale ale 

secțiilor de votare; 

17. întreținerea, dotarea și funcționarea sediilor birourilor electorale de 

circumscripție județeană și a sediului biroului electoral de 

circumscripție a municipiului București, precum și pentru materialele 

de protecție sanitară necesare desfășurării activității acestora. 

Bugetul propriu al 

consiliilor 

județene și 

Consiliului 

General al 

Municipiului 

București 

Art. 13 din 

Hotărârea 

Guvernului  nr. 

578/2020 

 

AEP a realizat o analiză privind Evoluția fondurilor alocate instituțiilor implicate în 

organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale în perioada 2012-

2020, pe capitole bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli materiale (bunuri și servicii) și 

cheltuieli de capital (active nefinanciare) și  Evoluția fondurilor alocate pe categorii de cheltuieli, 

care pot fi consultate în Anexa nr. 17. 
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11.2. CHELTUIELI EFECTUATE  

 
AEP și BEC 

 Conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 a fost aprobat bugetul Autorităţii 

Electorale Permanente necesar pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 

autorirățile administrației publice locale din anul 2020, respectiv 14.235 mii lei.  
  

- mii lei - 

Instituția Capitol Cheltuieli Total 

Personal Bunuri și servicii Active nefinanciare 

III. Autoritatea Electorală 

Permanentă 

51.01 8.235 4.955 1.045 14.235 

1. Aparat propriu 51.01 3.712 4.158 785 8.655 

2. Biroul Electoral Central 51.01 4.523 797 260 5.580 
  

 Suma prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 578/2020, respectiv 14.235 mii lei, a fost alocată 

prin Ordonanța de urgență nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare. Conform art. 32 din ordonanța 

menționată, AEP a propus Ministerului Finanțelor Publice, în cadrul adresei cu nr. 25595/02.11.2020, 

anularea sumei de 5.356 mii lei din bugetul Autorităţii Electorale Permanente, de la Capitolul 51.01 

„Autorități publice și acțiuni externe”.  

 Situaţia pe capitole şi titluri este următoarea: 
- mii lei - 

Indicatori Cod Buget alocat Cheltuieli efective Sume 

disponibilizate la 

fondul de 

rezervă 

Autorităţi publice şi acţiuni 

externe 

51.01 14.235 8.879 -5.356 

Cheltuieli curente 01 13.190 7.929 -5.261 

Cheltuieli de personal 10 8.235 5.402 -2.833 

Bunuri şi servicii 20 4.955 2.527 -2.428 

Active nefinanciare 71 1.045 950 -95 
 

 Defalcat, pe cele două activități, situația se prezintă după cum urmează: 

 

Activitatea AEP 
- mii lei - 

Indicatori  Cod Buget alocat Cheltuieli efective Sume 

disponibilizate la 

fondul de rezervă 

Autorităţi publice şi acţiuni 

externe 

51.01 8.655 3.385 -5.270 

Cheltuieli curente 01 7.870 2.609 -5.261 

Cheltuieli de personal 10 3.712 879 -2.833 

Bunuri şi servicii 20 4.158 1.730 -2.428 

Active nefinanciare 71 785 776 -9 

 

Activitatea BEC 
- mii lei – 

Indicatori Cod Buget alocat Cheltuieli efective Sume 

disponibilizate la 

fondul de 

rezervă 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 51.01 5.580 5.494 -86 

Cheltuieli curente 01 5.320 5.320 0 

Cheltuieli de personal 10 4.523 4.523  

Bunuri şi servicii 20 797 797  

Active nefinanciare 71 260 174 -86 
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Ministerul Sănătății  

Aceasta a achiziționat, a plătit și a distribuit, prin intermediul instituțiilor prefectului (către 

primari, etc.) materiale dezinfectante în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de 

COVID-19 pentru sediile secțiilor de votare. De asemenea, a coordonat, prin direcțiile de sănătate 

publică, acțiunile de dezinfecție a sediilor secțiilor de votare în vederea prevenirii și combaterii 

efectelor pandemiei de COVID-19, care au fost efectuate cu sprijinul instituțiilor prefectului și al 

primarilor, înaintea începerii activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și după finalizarea 

acesteia. 

 Prin Hotărârea Guvernului nr. 578/2020, cu modificările și completările ulterioare au fost 

alocate Ministerului Sănătății fonduri necesare pentru achiziționarea materialele de protecție sanitară 

pentru desfășurarea în condiții de siguranță a alegerilor locale (dezinfectant, mănuși, măști, etc) în 

sumă totală de 19.076 mii lei. 

Plățile efectuate pentru asigurarea materialelor necesare bunei organizării şi desfășurării a 

alegerilor administrației publice locale din anul 2020 au fost în sumă 7.633 mii lei, astfel cum este 

prezentat în tabelul de mai jos: 
- mii lei - 

 

 

Serviciul de Telecomunicații Speciale  

Cheltuielile pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor informatice destinate procesului 

electoral, achiziționarea terminalelor și asigurarea serviciilor de telefonie specială și de comunicații 

de voce și date aferente birourilor electorale, pentru implementarea sistemelor informatice și de 

comunicații necesare birourilor electorale, precum și pentru intervențiile necesare remedierii 

disfuncționalităților acestora au fost suportate din  bugetul STS. Prin urmare, în baza Hotărârii 

Guvernului nr. 578/2020, a fost alocată suma de 60.393 mii lei, iar cheltuielile au fost de 62.056 mii 

lei, mai mult decât cele prevăzute. Astfel, la cheltuieli de personal au fost realizate cheltuieli cu 736 

mii lei față de suma prevăzută în hotărârea mai sus menționată, la bunuri și servicii a fost depășit 

bugetul alocat cu 87 mii lei, iar la activele nefinanciare au fost efectuate cheltuieli în valoare de 840 

mii lei față de cele stabilite prin prezenta hotărâre. Așadar, fondurile alocate STS,  în valoare de 

60.393 mii lei, au fost depășite cu suma de 1663 mii lei, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos: 

 

- mii lei - 
Denumire indicator Capitol Titlul Fonduri alocate conform 

HG 578/2020 

Cheltuieli 

efectuate 

Cheltuieli de personal  

61.01 

10 6.206 6.942 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 20 13.627 13.714 

Active nefinanciare 70 40.560 41.400 

TOTAL 60.393 62.056 

          

         

Ministerul Afacerilor Interne  

Situația cheltuielilor efectuate din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Interne, după 

transferarea fondurilor bugetare către instituțiile prefectului, achiziționarea materialelor electorale 

necesare desfășurării alegerilor locale din anul 2020 și asigurarea ordinii publice în perioada 

electorală, respectiv a sumelor neutilizate este prezentată în tabelul de mai jos: 

Indicatori Titlul Buget alocat Cheltuieli efectuate 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 20 19.076 7.633 

TOTAL 19.076 7.633 
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INSTITUŢIA   

CAP 

FONDURI BUGETARE ALOCATE  TOTAL 

  

 

FONDURI UTILIZATE  

TOTAL 

  

FONDURI NEUTILIZATE TOTAL  

Personal Bunuri si 

servicii 

Active 

nefinanciare 

Personal Bunuri si 

servicii 

Active 

nefinanciare 

Personal Bunuri si 

servicii 

Active 

nefinanciare 

  

  

                          

 1. Ministerul Afacerilor 

Interne 

  634.720 226.816 3.308 864.844 436.328 159.541 2.845 598.714 198.392 67.275 463 266.130 

                  

  1) Instituțiile 

Prefectului  

51.01 625.992 149.580 1.192 776.764 427.727 91.171 1.043 519.941 198.265 58.409 149 256.823 

                  

  TOTAL CAP 51.01 625.992 149.580 1.192 776.764 427.727 91.171 1.043 519.941 198.265 58.409 149 256.823 

                  

 2)Ordine Publică 61.01 8.728 77.236 2.116 88.080 8.601 68.370 1.802 78.773 127 8.866 314 9.307 

               

  TOTAL CAP 61.01   8.728 77.236 2.116 88.080 8.601 68.370 1.802 78.773 127 8.866 314 9.307 

               

 TOTAL LEI  634.720 226.816 3.308 864.844 436.328 159.541 2.845 598.714 198.392 67.275 463 266.130 

 TOTAL € 109  131.137.786 46.861.842 683.457 178.683.085 90.148.551 

 

32.962.335 

 

587.798 

 

123.698.684 

 

40.989.236 

 

13.899.506 

 

95.659 

 

54.984.401 

 

 TOTAL $110  151.332.793 54.078.489 788.708 206.199.990 104.031.281 38.038.482 678.318 142.748.081 47.301.512 16.040.008 110.391 63.451.910 

 

Din tabelul de mai sus111, rezultă faptul că MAI a repartizat instituțiilor prefectului sumele de bani necesare pentru activitățile acestora legate de 

pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2020, în valoare de 776.764 mii lei, transferând pe bază de dispoziție bugetară suma de 

521.050 mii lei, din care 519.941 mii lei au fost utilizați, iar 256.823 mii lei au fost restituiți. 

 
109 Cursul BNR din ziua de 22 iulie 2020, 1 € = 4,8401 lei. 
110 Cursul BNR din ziua de 22 iulie 2020, 1 $ = 4,1942 lei. 
111 Tabelul nu include cheltuielile suplimentare generate de alegerile pentru funcția de primar din Moldova Nouă din data de 24 ianuarie 2021. 
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Deschiderile de credite de către Ministerul Afacerilor Interne prin capitolul 51.01 – 

Autorități publice și acțiuni externe – către bugetele instituțiilor prefectului pentru efectuarea 

cheltuielilor necesare organizării și desfășurării alegerilor administrației publice locale din anul 2020 

se prezintă astfel: 
- mii lei - 

Nr. 

Crt. 

Instituția Prefectului Cheltuieli 

de personal 

Bunuri si 

servicii 

Cheltuieli de 

capital 

Total        sume 

repartizate 

1 Alba 10.615 1.945 0,000 12.560 

2 Arad 10.681 2.154 39,980 12.875 

3 Argeș 13.032 2.771 19,862 15.823 

4 Bacău 12.907 2.805 8,980 15.721 

5 Bihor 13.747 2.757 23,991 16.528 

6 Bistrița-Năsăud 8.040 1.616 24,974 9.681 

7 Botoșani 10.568 2.156 20,956 12.745 

8 Brașov 9.550 2.373 4,288 11.927 

9 Brăila 6.720 1.517 17,589 8.255 

10 Buzău 9.823 1.968 69,860 11.861 

11 Caraș-Severin 10.536 2.120 10,700 12.667 

12 Călărași 6.714 1.286 0,000 8.000 

13 Cluj 12.488 2.861 61,204 15.410 

14 Constanța 11.328 2.748 0,000 14.076 

15 Covasna 5.668 1.049 37,983 6.755 

16 Dâmbovița 9.961 1.881 28,000 11.870 

17 Dolj 14.034 3.214 33,722 17.282 

18 Galați 9.442 2.348 29,891 11.820 

19 Giurgiu 6.079 1.165 20,238 7.264 

20 Gorj 9.241 1.877 69,978 11.188 

21 Harghita 7.374 1.365 5,077 8.744 

22 Hunedoara 11.515 2.386 36,983 13.938 

23 Ialomița 6.842 1.435 0,000 8.277 

24 Iași 15.347 3.570 31,870 18.949 

25 Ilfov 5.446 1.228 0,000 6.674 

26 Maramureș 9.042 1.987 39,983 11.069 

27 Mehedinți 7.936 1.465 23,517 9.425 

28 Mureș 13.412 2.693 0,000 16.105 

29 Neamț 10.574 2.062 24,990 12.661 

30 Olt 11.714 2.243 21,141 13.978 

31 Prahova 13.380 2.590 24,577 15.995 

32 Satu Mare 8.267 1.571 0,000 9.838 

33 Sălaj 6.945 1.217 0,000 8.162 

34 Sibiu 8.351 1.899 0,000 10.250 

35 Suceava 13.952 2.810 22,153 16.784 

36 Teleorman 10.733 1.994 44,578 12.772 
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37 Timiș 13.267 3.309 35,867 16.612 

38 Tulcea 5.870 1.233 28,550 7.132 

39 Vaslui 11.389 2.134 32,237 13.555 

40 Vâlcea 11.562 2.302 49,957 13.914 

41 Vrancea 8.213 1.545 29,996 9.788 

42 Municipiul București 16.198 5.855 69,160 22.122 

Total 428.503 91.504 1.042,832 521.050 

 

Detalierea cheltuielilor de personal de la capitolul 51.01 „Autorităţii publice şi acţiuni externe”, 

pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare, cheltuieli care 

reprezintă cel mai mare procent din totalul cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale din anul 2020 este prezentată în Anexa nr. 18.   

Detalierea cheltuielilor cu bunuri şi servicii de la capitolul 51.01 ,,Autorităţii publice şi acţiuni 

externe”, pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare, pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor autorităților administrației publice din anul 2020, este 

prezentată în Anexa nr. 19.  

Detalierea cheltuielilor de capital de la capitolul 51.01 ,,Autorităţii publice şi acţiuni externe”, 

pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare, pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor autorităților administrației publice din anul 2020 este prezentată 

în Anexa nr. 20.  

 

 

Institutul Național de Statistică  

Cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, pentru 

dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile și servicii necesare pentru organizarea și 

funcționarea stațiilor de prelucrare, pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor 

tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale din anul 2020 au fost suportate de la bugetul 

de stat pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică, prin bugetul 

Secretariatului General al Guvernului, așa cum rezultă din tabelul de mai jos: 

 
- mii lei - 

 

Denumire indicatori 

 

Cod 

 

Fonduri 

alocate 

 

Cheltuieli 

efectuate 

din care: 

Aparat 

propriu 

Direcții 

teritoriale de 

statistică 

CHELTUIELI – BUGETUL DE STAT 51.01 2.935 2.370 111 2.259 

CHELTUIELI CURENTE 01 2.935 2.370 111 2.259 

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

10 135 5 5 - 

Cheltuieli salariale în bani 10.01 135 5 5 - 

Indemnizații de delegare 10.01.13 135 5 5 - 

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 2.800 2.365 106 2.259 

Bunuri și servicii, din care: 20.01 2.444 2.098 65 2.033 

➢ Furnituri de birouri 20.01.01 118 103 12 91 

➢ Piese de schimb 20.01.06 32 31 26 5 

➢ Materiale și prestări de 

servicii cu caracter 

funcțional 

20.01.09 2.294 1.964 27 1.937 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 356 267 41 226 

➢ Alte obiecte de inventar 20.05.30 356 267 41 226 
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          Agenția Națională de Integritate  

         Aceasta a suportat cheltuielile pentru primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și 

de interese, completate, depuse și transmise de către candidații la alegerile locale din anul 2020, astfel: 

- mii lei – 
Indicatori Titlul Buget alocat Cheltuieli efectuate 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 20 4.620 4.620 

TOTAL 4.620 4.620 

 

 

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității  

Aceasta a efectuat cheltuieli pentru primirea și verificarea declarațiilor candidaților, date 

conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și 

deconspirarea Securității, aprobată prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările 

ulterioare, pe capitole bugetare, respectiv, cheltuieli material (bunuri şi servicii) şi de capital (active 

nefinanciare) cu ocazia organizării şi desfășurării alegerilor administrației publice locale din anul 

2020, astfel: 

- mii lei - 
Indicatori Titlul Buget alocat  Cheltuieli efectuate 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 20 60 52 

Active nefinanciare 71 100 98 

TOTAL 160 150 

    

Situaţia detaliată a fondurilor alocate, a celor utilizate, respectiv a celor restituite, pe capitole 

bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli material (bunuri şi servicii) şi cele de capital 

(active nefinanciare) cu ocazia organizării şi desfăşurării alegerilor locale din anul 2020 este 

prezentată în Anexa nr. 21.   

 

În Anexa nr. 22 pot fi consultate informații privind: 

▪ Situația buletinelor de vot tipărite la alegerile locale din anul 2020 

▪ Situația privind cantitatea de hârtie utilizată la alegerile locale din anul 2020 

▪ Situaţia cantitativ-valorică a ştampilelor birourilor electorale de circumscripție judeţene, 

municipale, orășenești, comunale și ștampilele de control ale birourilor electorale ale secțiilor 

de  votare din ţară 

▪ Situația privind numarul de ștampile de vot cu mențiunea ,,VOTAT” utilizate la alegerile locale 

din anul 2020 

 

După încheierea alegerilor autorităților administrației publice locale din anul 2020, situația 

fondurilor alocate, cheltuielilor efectuate și fondurilor restituite în lei, euro și dolari pe capitole 

bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli material (bunuri şi servicii) şi cele de capital 

(active nefinanciare) s-a prezentat astfel: 

   

http://lege5.ro/App/Document/geytsnrsga/ordonanta-de-urgenta-nr-24-2008-privind-accesul-la-propriul-dosar-si-deconspirarea-securitatii?d=2020-09-14
http://lege5.ro/App/Document/geytomrzgy/legea-nr-293-2008-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-24-2008-privind-accesul-la-propriul-dosar-si-deconspirarea-securitatii?d=2020-09-14
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Fonduri alocate -  Cheltuieli efectuate -  Fonduri restituite  

Cheltuieli 

de personal cu bunuri şi servicii cu active nefinanciare Total 

Lei Euro Usd Lei Euro Usd Lei Euro Usd Lei Euro Usd 

Alocat 649.296.000 134.149.294 154.808.068 271.954.000 56.187.682 64.840.494 45.013.000 9.300.014 10.732.202 966.263.000 199.636.991 230.380.764 

Utilizat 447.941.000 92.547.881 106.800.105 190.365.000 39.330.799 45.387.678 44.453.000 9.184.314 10.598.684 682.759.000 141.062.995 162.786.467 

Restituit 201.355.000 41.601.413 48.007.963 81.589.000 16.856.883 19.452.816 560.000 115.700 133.518 283.504.000 58.573.996 67.594.297 

 

 

În continuare vom prezenta calculul costului pe alegător din listele electorale, precum şi costul pe alegător prezent la vot la alegerile 

autorităților administrației publice locale din anul 2020. 

 

 

 
112 Conform comunicării Direcției evidențe electorale informatizate din cadrul Departamentului informatizarea proceselor electorale: “în Registrul Electoral sunt înscrise 18.268.600 

persoane din care 19.498 persoane au drepturile de vot radiate la data de 27.09.2020 ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și 

a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, referitor la radierea din Registrul 

electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puți sub interdicție. Fără aceste personae, numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale 

permanente a fost de 18.249.102 pentru alegerile locale din anul 2020. Totodată,  mai sunt și 46.383 cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot, care se află în evidențele Inspectoratului 

General pentru Imigrări, și care au fost înscriși în listele electorale complementare.” 
113 Numărul mediu al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale din circumscripțiile electorale din țară la alegerile autorităților administrației publice locale 

din anul 2020 conform Proceselor-verbale privind centralizarea pe țară a voturilor și constatarea rezultatului pentru alegerea Consiliilor locale, Consiliilor județene, Președinților 

Consiliilor Județene și a Primarilor din anul 2020 și Proceselor-verbale privind constatarea rezultatului pentru alegerea Consiliului general al municipiului București și Primarului 

general al municipiului București din anul 2020. 

 

Tip alegeri și 

data 

Desfășurării 

Total 

Fonduri 

Alocate 

Lei 

Total 

Cheltuieli 

Lei 

Total 

cheltuieli 

  Nr.  

persoane 

înscrise în 

listele 

electorale112 

  Nr. mediu 

persoane 

care au 

Participat la 

vot113 

Cost/ alegător 

Înregistrat în 

Listele electorale 

Cost/ 

Alegător 

Prezent la 

Vot 

Curs 

Valutar 

Bnr. 

€ $ LEI € $ LEI € $ € $ DATA 

Alegerile 

autorităților 

administrației 

publice locale 

din 27 

septembrie 

2020 

9
6

6
.2

6
3

.0
0
0
 

6
8

2
.7

5
9

.0
0
0
 

1
4

1
.0

6
2

.9
9
5
 

1
6

2
.7

8
6

.4
6
7
 

1
8

.2
9
5

.4
8

5
 

8
.4

2
9

.8
6
6
 

37,32  7,71 €  8,90 $ 80,99 16,73 € 19,31$ 1 €    

4,8401 

 

 

 

 

1$ 

4,1942 

22 iulie 

2020 
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12.  CONCLUZII  

 

Evoluția legislației electorale românești reflectă lipsa unei politici legislative unitare în 

domeniu, generată în mare parte de absența unui cod electoral care să reglementeze organizarea și 

desfășurarea tuturor tipurilor de alegeri, în acord cu recomandările formulate în anii anteriori de AEP, 

OSCE/ODIHR și Curtea Constituțională. Pe de altă parte beneficiile aduse alegătorilor și 

competitorilor electorali de modificările legislative ale ultimilor ani nu pot fi negate, acestea 

consolidând integritatea și reziliența proceselor electorale în România.  

Contextul pandemic a reliefat cu mai multă evidență nevoia legitimă a alegătorilor și a 

competitorilor electorali pentru creșterea accesibilității procesului electoral. Anumiți pași în această 

direcție au fost făcuți prin instituirea unor reguli mai stricte privind obligația primarilor de a asigura 

accesibilitatea localurilor de vot, colectarea electronică a semnăturilor de susținere concomitent cu 

reducerea numărului acestora și creșterea accesului la informație privind alegerile prin mecanismele 

implementate de AEP. Pe de altă parte, pentru a creşte accesibilitatea procesului electoral, 

concomitent cu integritatea şi rezilienţa acestuia, se impune o reformă comprehensivă care ar trebui 

să aibă următoarele direcții de acțiune principale:  

▪ Identificarea și implementarea unei metode alternative de vot pentru alegătorii români din țară 

care, din motive obiective, nu se pot deplasa la sediul secției de votare, precum şi identificarea şi 

implementarea unor proceduri de vot pentru alegătorii cu dizabilităţi;  

▪ Unificarea statutului de expert electoral cu cel de operator de calculator și consolidarea 

acestuia prin stabilirea unor drepturi și obligații exterioare perioadelor electorale;  

▪ Înregistrarea electronică centralizată a candidaturilor și a semnăturilor de susținere, 

concomitent cu includerea unor date suplimentare privind candidații cum ar fi fotografia și chiar o 

scurtă biografie;  

▪ Reglementarea campaniei electorale on-line, utilizând principiile aplicate în mediul off-line;  

▪ Implementarea buletinului de vot alcătuit dintr-o singură foaie de hârtie, corelativ cu creșterea 

calității hârtiei și eliminarea ștampilelor electorale;  

▪ Facilitarea consemnării prezenței la vot la secțiile de votare din țară, în mod similar cu practica 

utilizată în străinătate la alegerile prezidențiale din anul 2019 și la alegerile parlamentare din anul 

2020;  

▪ Clarificarea și detalierea competenței birourilor electorale cu privire la stabilirea și 

centralizarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor, precum și instituirea prin lege a 

competenței birourilor electorale de circumscripție județeană, a biroului electoral de circumscripție a 

municipiului București și a Biroului Electoral Central de a verifica repartizarea mandatelor de 

consilier local; 

▪ Modernizarea logisticii electorale conform unor standarde unice;  

▪ Clarificarea reglementărilor privind contenciosul electoral. 

 

 

 

 

  



 

125 
 

 

 

ANEXE 
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Anexa nr. 1 

 

Situația persoanelor disponibile pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al biroului 

electoral al secției de votare/înlocuiri la alegerile locale din anul 2020 

 

 

Anexa nr. 2 

 

Situația statistică, pe județe, privind numărul preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare și a locțiitorilor acestora desemnați, precum și înlocuirile efectuate  

 

Nr. crt. Filiala 

Nr. 

structuri 

arondate 

Biroul Județean 

Număr experți 

electorali 

desemnați 

Număr 

înlocuiri 

experți 

electorali 

1 
Filiala București-

Ilfov          

1 Biroul Judeţean Ilfov 526 164 

2 Biroul Judeţean Călăraşi 470 70 

3 Biroul Judeţean Giurgiu 490 82 

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin

Între 18 și 24 

ani 813 372 1.185 308 96 404 72 31 103 1.692

Rural 535 196 731 211 61 272 26 11 37 1.040

Urban 278 176 454 97 35 132 46 20 66 652

Între 25 și 34 

ani 1.285 680 1.965 3.377 1.263 4.640 978 353 1.331 7.936

Rural 827 372 1.199 1.790 606 2.396 288 104 392 3.987

Urban 458 308 766 1.587 657 2.244 690 249 939 3.949

Între 35 și 44 

ani 1.957 636 2.593 6.355 2.031 8.386 1.471 628 2.099 13.078

Rural 1.322 374 1.696 2.690 754 3.444 287 121 408 5.548

Urban 635 262 897 3.665 1.277 4.942 1.184 507 1.691 7.530

Între 45 și 54 

ani 3.564 1.442 5.006 8.049 2.090 10.139 1.383 696 2.079 17.224

Rural 2.478 999 3.477 3.642 817 4.459 339 151 490 8.426

Urban 1.086 443 1.529 4.407 1.273 5.680 1.044 545 1.589 8.798

Între 55 și 64 

ani 2.453 1.158 3.611 3.255 1.433 4.688 393 362 755 9.054

Rural 1.562 748 2.310 1.378 594 1.972 82 97 179 4.461

Urban 891 410 1.301 1.877 839 2.716 311 265 576 4.593

Între 65 și 74 

ani 1.087 862 1.949 453 708 1.161 72 171 243 3.353

Rural 588 455 1.043 170 289 459 10 35 45 1.547

Urban 499 407 906 283 419 702 62 136 198 1.806

Peste 75 ani 38 84 122 12 100 112 1 16 17 251

Rural 11 49 60 3 40 43 2 2 105

Urban 27 35 62 9 60 69 1 14 15 146

Total 11.197 5.234 16.431 21.809 7.721 29.530 4.370 2.257 6.627 52.588

Studii 

universitare 

juridice 

Total

TotalVârstă/mediu

Învățământ 

Obligatoriu

Studii universitare 

alte domenii

Studii universitare 

juridice

Învățământ 

Obligatoriu 

Total

Studii 

universitare 

alte domenii 

Total
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4 Biroul Judeţean Ialomiţa 440 156 

5 Biroul municipal București 2550 1005 

TOTAL Filiala București-Ilfov 
4476 1477 

2 

Filiala Sud-

Muntenia                      

1 Biroul Județean Argeș 
1044 383 

2 Biroul județean Dâmbovița 
866 439 

3 Biroul Județean Prahova 1248 378 

4 Biroul Județean Teleorman 
668 239 

TOTAL Filiala Sud-Muntenia 
3826 1439 

3 

Filiala Centru                        

1 Biroul Județean Alba 878 199 

2 Biroul județean Brașov 914 179 

3 Biroul Județean Covasna 428 57 

4 Biroul Județean Harghita 582 56 

5 Biroul județean Mureș 1140 78 

6 Biroul Județean Sibiu 752 122 

TOTAL Filiala Centru 
4694 691 

4 
Filiala Nord-Vest               

1 Biroul Județean Bihor 1310 170 

2 
Biroul Județean Bistriţa-

Năsăud 626 254 

3 Biroul Județean Cluj 
1330 288 

4 Biroul Județean Maramureş 
880 169 

5 Biroul Județean Satu Mare 
674 197 

6 Biroul Județean Sălaj 626 101 

TOTAL Filiala Nord-Vest 
5446 1179 

5 
Filiala Nord-Est             

1 Biroul Județean Bacău 1274 641 

2 Biroul Județean Botoşani 
854 240 

3 Biroul Județean Iaşi 
1518 659 

4 Biroul Județean Neamţ 980 263 

5 Biroul Județean Suceava 
1120 425 

6 Biroul Județean Vaslui 1084 286 

TOTAL Filiala Nord-Est 6830 2514 

6 Filiala Vest                                                 

1 Biroul Județean Arad 874 133 

2 
Biroul Județean Caraș-

Severin 
730 189 
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3 Biroul Județean Hunedoara 1048 398 

4 Biroul Județean Timiș 1202 399 

TOTAL Filiala Vest 3854 1119 

7 

Filiala Sud-Est                     

1 Biroul Județean Brăila 
564 131 

2 Biroul Județean Buzău 
852 148 

3 Biroul Județean Constanța 1116 200 

4 Biroul Județean Galați 
872 267 

5 Biroul Județean Tulcea 
408 79 

6 Biroul Județean Vrancea 
718 135 

TOTAL Filiala Sud-Est 
4530 960 

8 

Filiala Sud-Vest 

Oltenia                      

1 Biroul Județean Dolj 
1062 494 

2 Biroul Județean Gorj 662 160 

3 Biroul Județean Mehedinți 
580 123 

4 Biroul Județean Olt 
760 153 

5 Biroul Județean Vâlcea 
868 293 

Total Filiala Sud-Vest 
3932 1223 

TOTAL GENERAL 
37588 10602 

 

 

Anexa nr. 3 

 

Situaţia statistică, pe judeţe, privind numărul înlocuirilor preşedinţilor birourilor electorale 

ale secţiilor de votare/locțiitorilor acestora,  

efectuate în perioada 20.09.2020-27.09.2020 

 

Nr. crt. Filială Biroul Județean 

Număr înlocuiri experți 

electorali în                                          

perioada                                       

20.09.2020 - 27.09.2020 

1 
Filiala București-Ilfov          

Biroul Judeţean Ilfov 164 

Biroul Judeţean Călăraşi 15 

Biroul Judeţean Giurgiu 17 

Biroul Judeţean Ialomiţa 49 

Biroul municipal București 317 

TOTAL Filiala București-Ilfov 562 

2 Filiala Sud-Muntenia                      

Biroul Județean Argeș 76 

Biroul județean Dâmbovița 15 

Biroul Județean Prahova 100 
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Biroul Județean Teleorman 69 

TOTAL Filiala Sud-Muntenia 260 

3 
Filiala Centru                        

Biroul Județean Alba 24 

Biroul județean Brașov 41 

Biroul Județean Covasna 2 

Biroul Județean Harghita 6 

Biroul județean Mureș 27 

Biroul Județean Sibiu 28 

TOTAL Filiala Centru 128 

4 
Filiala Nord-Vest               

Biroul Județean Bihor 25 

Biroul Județean Bistrița-Năsăud 15 

Biroul Județean Cluj 79 

Biroul Județean Maramureş 5 

Biroul Județean Satu Mare 55 

Biroul Județean Sălaj 12 

TOTAL Filiala Nord-Vest 191 

5 
Filiala Nord-Est             

Biroul Județean Bacău 229 

Biroul Județean Botoşani 38 

Biroul Județean Iaşi 131 

Biroul Județean Neamţ 59 

Biroul Județean Suceava 170 

Biroul Județean Vaslui 112 

TOTAL Filiala Nord-Est 739 

6 
Filiala Vest                                                 

Biroul Județean Arad 39 

Biroul Județean Caraș-Severin 32 

Biroul Județean Hunedoara 33 

Biroul Județean Timiș 79 

TOTAL Filiala Vest 183 

7 
Filiala Sud-Est                     

Biroul Județean Brăila 16 

Biroul Județean Buzău 33 

Biroul Județean Constanța 63 

Biroul Județean Galați 31 

Biroul Județean Tulcea 14 

Biroul Județean Vrancea 51 

TOTAL Filiala Sud-Est 208 

8 
Filiala Sud-Vest Oltenia                      

Biroul Județean Dolj 164 

Biroul Județean Gorj 20 

Biroul Județean Mehedinți 27 

Biroul Județean Olt 34 

Biroul Județean Vâlcea 18 

Total Filiala Sud-Vest 263 

TOTAL GENERAL 2534 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 
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Situația, pe județe, privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și 

locțiitorii acestora, în funcție de studii 

 

Județ/Funcție 

Învățământ 

general 

obligatoriu 

Studii universitare de 

licență - altele domenii 

Studii universitare 

de licență juridice 
 TOTAL 

JUDEŢUL ALBA 184 543 151 878 

Locțiitor 132 282 25 439 

Președinte 52 261 126 439 

JUDEŢUL ARAD 171 617 86 874 

Locțiitor 128 307 2 437 

Președinte 43 310 84 437 

JUDEŢUL ARGEŞ 209 667 168 1.044 

Locțiitor 132 347 43 522 

Președinte 77 320 125 522 

JUDEŢUL BACĂU 336 814 124 1.274 

Locțiitor 223 414   637 

Președinte 113 400 124 637 

JUDEŢUL BIHOR 332 841 137 1.310 

Locțiitor 270 384 1 655 

Președinte 62 457 136 655 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 157 400 69 626 

Locțiitor 115 185 13 313 

Președinte 42 215 56 313 

JUDEŢUL BOTOŞANI 214 533 107 854 

Locțiitor 155 265 7 427 

Președinte 59 268 100 427 

JUDEŢUL BRAŞOV 122 618 174 914 

Locțiitor 101 355 1 457 

Președinte 21 263 173 457 

JUDEŢUL BRĂILA 85 397 82 564 

Locțiitor 72 210   282 

Președinte 13 187 82 282 

JUDEŢUL BUZĂU 274 470 108 852 

Locțiitor 214 207 5 426 

Președinte 60 263 103 426 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 164 473 93 730 

Locțiitor 119 243 3 365 

Președinte 45 230 90 365 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 134 275 61 470 

Locțiitor 103 131 1 235 

Președinte 31 144 60 235 

JUDEŢUL CLUJ 419 820 91 1.330 

Locțiitor 302 361 2 665 

Președinte 117 459 89 665 

JUDEŢUL CONSTANŢA 403 643 70 1.116 

Locțiitor 316 242   558 

Președinte 87 401 70 558 

JUDEŢUL COVASNA 111 283 34 428 

Locțiitor 91 122 1 214 

Președinte 20 161 33 214 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 100 593 173 866 

Locțiitor 60 327 46 433 

Președinte 40 266 127 433 

JUDEŢUL DOLJ 244 494 324 1.062 

Locțiitor 165 249 117 531 

Președinte 79 245 207 531 
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JUDEŢUL GALAŢI 127 615 130 872 

Locțiitor 96 340   436 

Președinte 31 275 130 436 

JUDEŢUL GIURGIU 196 251 43 490 

Locțiitor 144 100 1 245 

Președinte 52 151 42 245 

JUDEŢUL GORJ 40 293 329 662 

Locțiitor 25 180 126 331 

Președinte 15 113 203 331 

JUDEŢUL HARGHITA 194 354 34 582 

Locțiitor 157 134   291 

Președinte 37 220 34 291 

JUDEŢUL HUNEDOARA 198 666 184 1.048 

Locțiitor 139 353 32 524 

Președinte 59 313 152 524 

JUDEŢUL IALOMIŢA 116 251 73 440 

Locțiitor 89 113 18 220 

Președinte 27 138 55 220 

JUDEŢUL IAŞI 376 998 144 1.518 

Locțiitor 275 480 4 759 

Președinte 101 518 140 759 

JUDEŢUL ILFOV 189 283 54 526 

Locțiitor 140 116 7 263 

Președinte 49 167 47 263 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 155 648 77 880 

Locțiitor 124 316   440 

Președinte 31 332 77 440 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 164 300 116 580 

Locțiitor 123 141 26 290 

Președinte 41 159 90 290 

JUDEŢUL MUREŞ 378 697 65 1.140 

Locțiitor 306 261 3 570 

Președinte 72 436 62 570 

JUDEŢUL NEAMŢ 256 594 130 980 

Locțiitor 189 293 8 490 

Președinte 67 301 122 490 

JUDEŢUL OLT 209 425 126 760 

Locțiitor 152 209 19 380 

Președinte 57 216 107 380 

JUDEŢUL PRAHOVA 364 774 110 1.248 

Locțiitor 250 374   624 

Președinte 114 400 110 624 

JUDEŢUL SATU MARE 206 432 36 674 

Locțiitor 148 188 1 337 

Președinte 58 244 35 337 

JUDEŢUL SĂLAJ 212 386 28 626 

Locțiitor 163 150   313 

Președinte 49 236 28 313 

JUDEŢUL SIBIU 177 523 52 752 

Locțiitor 136 240   376 

Președinte 41 283 52 376 

JUDEŢUL SUCEAVA 318 725 77 1.120 

Locțiitor 210 350   560 

Președinte 108 375 77 560 

JUDEŢUL TELEORMAN 224 368 76 668 

Locțiitor 161 171 2 334 

Președinte 63 197 74 334 

JUDEŢUL TIMIŞ 278 793 131 1.202 

Locțiitor 204 389 8 601 

Președinte 74 404 123 601 
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JUDEŢUL TULCEA 113 244 51 408 

Locțiitor 82 121 1 204 

Președinte 31 123 50 204 

JUDEŢUL VASLUI 362 666 56 1.084 

Locțiitor 271 270 1 542 

Președinte 91 396 55 542 

JUDEŢUL VÂLCEA 213 449 206 868 

Locțiitor 159 209 66 434 

Președinte 54 240 140 434 

JUDEŢUL VRANCEA 193 484 41 718 

Locțiitor 154 205   359 

Președinte 39 279 41 359 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 878 1.385 287 2.550 

Locțiitor 558 711 6 1.275 

Președinte 320 674 281 1.275 

TOTAL 9.795 23.085 4.708 37.588 

 

 

Situația privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora, 

în funcție de studii, vârstă și mediu 

 

 

 

Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare 

alte domenii

Studii 

universitare 

juridice

Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare 

alte domenii

Studii 

universitare 

juridice

Între 18 și 24 

ani
528 141 10 679 216 200 84 500 1.179

Rural 339 88 2 429 121 148 31 300 729

Urban 189 53 8 250 95 52 53 200 450

Între 25 și 34 

ani
792 1.658 105 2.555 338 1.905 820 3.063 5.618

Rural 526 772 12 1.310 197 1.178 291 1.666 2.976

Urban 266 886 93 1.245 141 727 529 1.397 2.642

Între 35 și 44 

ani
1.144 3.232 221 4.597 418 3.262 1.220 4.900 9.497

Rural 841 1.149 16 2.006 259 1.713 289 2.261 4.267

Urban 303 2.083 205 2.591 159 1.549 931 2.639 5.230

Între 45 și 54 

ani
2.306 3.868 179 6.353 815 4.327 1.362 6.504 12.857

Rural 1.768 1.401 13 3.182 541 2.389 368 3.298 6.480

Urban 538 2.467 166 3.171 274 1.938 994 3.206 6.377

Între 55 și 64 

ani
1.590 1.725 61 3.376 578 1.884 477 2.939 6.315

Rural 1.161 624 5 1.790 353 1.031 136 1.520 3.310

Urban 429 1.101 56 1.586 225 853 341 1.419 3.005

Între 65 și 74 

ani
755 387 18 1.160 263 436 143 842 2.002

Rural 508 131 1 640 144 241 33 418 1.058

Urban 247 256 17 520 119 195 110 424 944

Peste 75 ani 38 34 2 74 14 26 6 46 120

Rural 26 10 36 8 15 2 25 61

Urban 12 24 2 38 6 11 4 21 59

Total 7.153 11.045 596 18.794 2.642 12.040 4.112 18.794 37.588

Total

Interval 

vârstă / mediu 

conform 

domiciliului

Locțiitor

Locțiitor 

Total

Președinte

  
Președinte 

Total
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Statistică privind experiența electorală anterioară a persoanelor desemnate 2016 – 2020 

(alegerea administrației publice locale) 

Număr desemnări la scrutine 

anterioare / Tip studii 

 Nr. persoane din 

CEE pe funcții de 

președinți/locțiitori 

la Locale 2020 

Nr. persoane 

care au fost 

președinți 

/locțiitori la 

Locale 2016 

Nr. persoane 

care au fost 

președinți 

/locțiitori la 

Parlamentare 

2016 

Nr. persoane care 

au fost președinți 

/locțiitori la 

Europarlamentare 

2019 

Nr. persoane 

care au fost 

președinți 

/locțiitori la 

Prezidențiale 

2019 

0 - scrutine anterioare 7.991 0 0 0 0 

Învățământ general 

obligatoriu 2.319 0 0 0 0 

Studii universitare alte 

domenii 4.566 0 0 0 0 

Studii universitare juridice 1.106 0 0 0 0 

1 - scrutin anterior 5.802 2.232 515 846 2.209 

Învățământ general 

obligatoriu 2.031 1.177 132 325 397 

Studii universitare alte 

domenii 3.172 1.001 307 454 1.410 

Studii universitare juridice 599 54 76 67 402 

2 - scrutine anterioare 6.470 2.711 2.082 4.231 3.916 

Învățământ general 

obligatoriu 1.910 1.127 611 1.109 973 

Studii universitare alte 

domenii 3.759 1.436 1.247 2.516 2.319 

Studii universitare juridice 801 148 224 606 624 

3 - scrutine anterioare 6.831 4.197 5.293 5.609 5.394 

Învățământ general 

obligatoriu 1.694 1.380 1.059 1.364 1.279 

Studii universitare alte 

domenii 4.062 2.516 3.257 3.284 3.129 

Studii universitare juridice 1.075 301 977 961 986 

4 - scrutine anterioare 10.494 10.494 10.494 10.494 10.494 

Învățământ general 

obligatoriu 1.841 1.841 1.841 1.841 1.841 

Studii universitare alte 

domenii 7.526 7.526 7.526 7.526 7.526 

Studii universitare juridice 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 

 Total 37.588 19.634 18.384 21.180 22.013 
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Anexa nr. 5 

 

Graficul sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora  

(instruiri la care au participat inclusiv operatorii de calculator desemnați - în unele cazuri) 

 

Nr. crt. Filiala Județul/mun. București Data instruirii Formatul instruirii                        

fizic/video/audio 

Număr total de 

sesiuni instruire 

per județ  

1 Filiala Nord-Vest Cluj Cluj 18.09.2020 1 sesiune videoconferință 7 

22.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

23.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

25.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

Bihor 22.09.2020 2 sesiuni videoconferință   4 

23.09.2020 2 sesiuni videoconferință   

Bistrița-Năsăud 22.09.2020 1 sesiune videoconferință 3 

23.09.2020 1 sesiune videoconferință 

09.10.2020  Fizic - 1 sesiune (turul II) 

Maramureș 21.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 9 

22.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

23.09.2022 Fizic - 3 sesiuni 

Satu-Mare 21.09.2020  Fizic - 1 sesiune 3 

22.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

23.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

Sălaj 22.09.2020 1 sesiune videoconferință 1 

2 Filiala Sud-Est Galați Brăila 17.09.2020  Fizic - 1 sesiune 5 

19.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 

21.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

22.09.2020 1 sesiune videoconferință 

Buzău 18.09.2020 1 sesiune videoconferință 1 
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Constanța 16.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 7 

18.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 

21.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

24.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

25.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

Galați 17.09.2020  1 sesiune videoconferință 3 

22.09.2020 1 sesiune videoconferință 

23.09.2020 1 sesiune videoconferință 

Tulcea 17.09.2020 2 sesiuni videoconferință   2 

Vrancea 26.09.2020 1 sesiune videoconferință 2 

26.09.2020    Audio (telefonic) 

3 Filiala Vest Reșița Arad 22.09.2020 1 sesiune videoconferință 2 

23.09.2020 1 sesiune videoconferință 

Caraș-Severin 16.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 13 

17.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

18.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

19.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 

21.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 

22.09.2020  Fizic - 3 sesiuni 

Hunedoara 15.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 11 

16.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

17.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

18.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 

Timiș 18.09.2020 2 sesiuni videoconferință   4 

19.09.2020  1 sesiune videoconferință 

21.09.2020  1 sesiune videoconferință 

4 Filiala Centru Brașov Alba     
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A fost transmis un material de instruire, 

electronic tuturor birourilor electorale de 

circumscripție locală 

Brașov  

 
A fost transmis un material de instruire, 

electronic tuturor birourilor electorale de 

circumscripție locală  

 

Covasna 15.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 4 

16.09.2020  1 sesiune Videoconferință 

Harghita 22.09.2020 4 sesiuni Videoconferință 4 

23.09.2020 

Mureș 23.09.2020  1 sesiune Videoconferință 2 

25.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

Sibiu 17.09.2020 16 sesiuni Videoconferință 16 

18.09.2020 

19.09.2020 

21.09.2020 

22.09.2020 

23.09.2020 

5 Filiala București-Ilfov Municipiul București Sector 1-16.09.2020-2 sesiuni  Fizic - 2 sesiuni 11 

Sector 1-17.09.2020-2 sesiuni  Fizic - 2 sesiuni 

Sector 4-21.09.2020-1 sesiune  Fizic - 1 sesiune 

Sector 4-22.09.2020-1 sesiune  Fizic - 1 sesiune 



137 
 

Sector 5-21.09.2020-1 sesiune  Fizic - 1 sesiune 

Sector 5-22.09.2020-1 sesiune  Fizic - 1 sesiune 

Sector 6-22.09.2020-1 sesiune  Fizic - 1 sesiune 

Sector 6-23.09.2020-1 sesiune  Fizic - 1 sesiune 

Sector 6-24.09.2020-1 sesiune  Fizic - 1 sesiune 

Sector 2  Tuturor persoanelor desemnate le-au 

fost transmise prin e-mail materiale de 

instruire 

  

Sector 3  Tuturor persoanelor desemnate le-au 

fost transmise prin e-mail materiale de 

instruire 

  

Județul Călărași 21.09.2020  Fizic - 6 sesiuni 6 

Județul Giurgiu 21.09.2020  Fizic - 3 sesiuni 5 

22.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 

Județul Ialomița   Au fost transmise materiale-suport către 

birourile electorale de circumscripție 

locale. 

  

Județul Ilfov 16.09.2020  Fizic - 1 sesiune 5 

17.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

18.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

22.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

23.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

6 Filiala Sud-Vest Oltenia Dolj 13.09.2020    Fizic - 11 sesiuni 11 

14.09.2020 

15.09.2020 

Gorj 23.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 3 

24.09.2020  1 sesiune videoconferință 

Mehedinți 21.09.2020  1 sesiune videoconferință 3 

Olt 17.09.2020 Fizic - 112 sesiuni s-a efectuat de către 

birourile de  circumscripție 

comunală/orășenească/municipală   

112 

18.09.2020 

19.09.2020 
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20.09.2020 

21.09.2020 

22.09.2020 

23.09.2020 

Vâlcea 21.09.2020 3 sesiuni audioconferință 3 

7 Filiala Nord-Est Bacău Bacău 23.09.2020 1 sesiune videoconferință 1 

Botoșani 19.09.2020  Fizic - 3 sesiuni 7 

20.09.2020  Fizic - 4 sesiuni 

Iași 14.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 8 

15.09.2020  Fizic - 3 sesiuni 

16.09.2020  3 sesiuni videoconferință 

Neamț 22.09.2020  1 sesiune videoconferință 1 

Suceava 22.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 4 

23.09.2020   2 sesiuni videoconferință 

Vaslui 21.09.2020        1 sesiune audioconferință 2 

22.09.2020        1 sesiune audioconferință 

8 Filiala Sud- Muntenia Teleorman 22.09.2020  Fizic  23 

23.09.2020 

24.09.2020 

Argeș 23.09.2020  2 sesiuni audioconferință 2 

Dâmbovița 22.09.2020  Fizic - 1 sesiune 1 

Prahova 23.09.2020  3 sesiuni audioconferință 3 

                                                  TOTAL GENERAL 314 
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Anexa nr. 6 

 

Situaţia statistică, pe judeţe, privind numărul operatorilor de calculator desemnați,  

precum și numărul înlocuirilor efectuate 

 

Nr. crt. Filială 

Nr. 

structuri 

arondate 

Biroul Județean 

Număr 

operatori 

desemnați 

Număr 

înlocuiri 

operatori 

(total) 

1 

Filiala București-

Ilfov          

1 Biroul Judeţean Ilfov 304 64 

2 Biroul Judeţean Călăraşi 294 87 

3 Biroul Judeţean Giurgiu 302 53 

4 Biroul Judeţean Ialomiţa 289 94 

5 Biroul municipal București 1399 507 

TOTAL Filiala București-Ilfov 2588 805 

2 

Filiala Sud-

Muntenia                      

1 Biroul Județean Argeș 634 210 

2 Biroul județean Dâmbovița 528 115 

3 Biroul Județean Prahova 744 152 

4 Biroul Județean Teleorman 425 110 

TOTAL Filiala Sud-Muntenia 2331 587 

3 
Filiala Centru                        

1 Biroul Județean Alba 524 27 

2 Biroul județean Brașov 534 60 

3 Biroul Județean Covasna 263 28 

4 Biroul Județean Harghita 360 41 

5 Biroul județean Mureș 682 77 

6 Biroul Județean Sibiu 452 82 

TOTAL Filiala Centru 2815 315 

4 
Filiala Nord-Vest               

1 Biroul Județean Bihor 769 244 

2 
Biroul Județean Bistriţa-

Năsăud 379 47 

3 Biroul Județean Cluj 767 118 

4 Biroul Județean Maramureş 526 74 

5 Biroul Județean Satu Mare 408 33 

6 Biroul Județean Sălaj 376 46 

TOTAL Filiala Nord-Vest 3225 562 

5 
Filiala Nord-Est             

1 Biroul Județean Bacău 744 165 

2 Biroul Județean Botoşani 513 138 

3 Biroul Județean Iaşi 882 194 

4 Biroul Județean Neamţ 582 105 

5 Biroul Județean Suceava 680 200 

6 Biroul Județean Vaslui 638 150 

TOTAL Filiala Nord-Est 4039 952 

6 
Filiala Vest                                                 

1 Biroul Județean Arad 525 103 

2 
Biroul Județean Caraș-

Severin 
449 121 

3 Biroul Județean Hunedoara 600 112 

4 Biroul Județean Timiș 730 169 

TOTAL Filiala Vest 2304 505 
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7 
Filiala Sud-Est                     

1 Biroul Județean Brăila 339 107 

2 Biroul Județean Buzău 521 166 

3 Biroul Județean Constanța 652 225 

4 Biroul Județean Galați 519 148 

5 Biroul Județean Tulcea 259 115 

6 Biroul Județean Vrancea 436 53 

TOTAL Filiala Sud-Est 2726 814 

8 

Filiala Sud-Vest 

Oltenia                      

1 Biroul Județean Dolj 658 171 

2 Biroul Județean Gorj 405 99 

3 Biroul Județean Mehedinți 361 75 

4 Biroul Județean Olt 495 92 

5 Biroul Județean Vâlcea 531 99 

Total Filiala Sud-Vest 2450 536 

TOTAL GENERAL 22478 5076 

 

 

 

Anexa nr. 7 

 

Situaţia statistică, pe judeţe, privind numărul numărul operatorilor de calculator 

înlocuiți în perioada 20.09.2020 - 27.09.2020 

 

Nr. crt. Filială Birou județean al AEP 

Număr înlocuiri 

operatori  în perioada                                  

20.09.2020 - 27.09.2020 

1 
Filiala București-Ilfov          

Biroul Judeţean Ilfov 7 

Biroul Judeţean Călăraşi 8 

Biroul Judeţean Giurgiu 4 

Biroul Judeţean Ialomiţa 9 

Biroul municipal București 83 

TOTAL Filiala București-Ilfov 111 

2 
Filiala Sud-Muntenia                      

Biroul Județean Argeș 40 

Biroul județean Dâmbovița 5 

Biroul Județean Prahova 6 

Biroul Județean Teleorman 40 

TOTAL Filiala Sud-Muntenia 91 

3 
Filiala Centru                        

Biroul Județean Alba 3 

Biroul județean Brașov 5 

Biroul Județean Covasna 3 

Biroul Județean Harghita 1 

Biroul județean Mureș 8 

Biroul Județean Sibiu 6 

TOTAL Filiala Centru 26 

4 Filiala Nord-Vest               

Biroul Județean Bihor 12 

Biroul Județean Bistrița-Năsăud 0 

Biroul Județean Cluj 3 

Biroul Județean Maramureş 4 

Biroul Județean Satu Mare 5 



141 
 

Biroul Județean Sălaj 5 

TOTAL Filiala Nord-Vest 29 

5 
Filiala Nord-Est             

Biroul Județean Bacău 17 

Biroul Județean Botoşani 4 

Biroul Județean Iaşi 6 

Biroul Județean Neamţ 6 

Biroul Județean Suceava 33 

Biroul Județean Vaslui 13 

TOTAL Filiala Nord-Est 79 

6 
Filiala Vest                                                 

Biroul Județean Arad 4 

Biroul Județean Caraș-Severin 15 

Biroul Județean Hunedoara 2 

Biroul Județean Timiș 15 

TOTAL Filiala Vest 36 

7 
Filiala Sud-Est                     

Biroul Județean Brăila 6 

Biroul Județean Buzău 4 

Biroul Județean Constanța 117 

Biroul Județean Galați 13 

Biroul Județean Tulcea 7 

Biroul Județean Vrancea 6 

TOTAL Filiala Sud-Est 153 

8 
Filiala Sud-Vest Oltenia                      

Biroul Județean Dolj 7 

Biroul Județean Gorj 2 

Biroul Județean Mehedinți 7 

Biroul Județean Olt 4 

Biroul Județean Vâlcea 5 

Total Filiala Sud-Vest 25 

TOTAL GENERAL 550 

 

 

 

Anexa nr. 8 

 

Graficul sesiunilor de instruire a operatorilor de calculator desemnați 

 

Nr. 

crt. 
Filiala 

Județul/mun. 

București 
Data instruirii 

Formatul instruirii 

fizic/video/audio 

Număr total de 

instruiri per județ  

1 
Filiala Nord-

Vest  

Cluj 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

12 10.09.2020 Fizic - 2 sesiuni  

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni  

Bihor 

10.09.2020 
2 sesiuni 

Videoconferință 

12 

11.09.2020 
2 sesiuni 

Videoconferință 

12.09.2020 
2  sesiuni 

Videoconferință 

13.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferință                        
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14.09.2020 
2 sesiuni 

Videoconferintă 

15.09.2020 
2 sesiuni 

Videoconferință 

24.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferința 

Bistrița-

Năsăud 

11.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

9 
12.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

13.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

14.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

Maramureș 

08.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 

14 

09.09.2020  Fizic - 4 sesiuni 

10.09.2020  Fizic - 2 sesiuni 

11.09.2020   Fizic - 5 sesiuni 

25.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferință                        

Satu-Mare 

12.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

11 

13.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

17.09.2020 Fizic 

18.09.2020 Fizic 

20.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

Sălaj 

08.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

11 

09.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

13.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

2 
Filiala Sud-

Est 

Brăila 

07.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

15 

08.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

09.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

15.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

17.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

19.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

21.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

Buzău 

07.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

27 

08.09.2020 Fizic - 6 sesiuni 

09.09.2020 Fizic - 6 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

18.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferință                        

Constanța 

08.09.2020  Fizic - 3 sesiune 

31 09.09.2020  Fizic - 3 sesiune 

10.09.2020  Fizic - 3 sesiune 
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11.09.2020  Fizic - 3 sesiune 

14.09.2020  Fizic - 3 sesiune 

15.09.2020  Fizic - 3 sesiune 

16.09.2020  Fizic - 3 sesiune 

17.09.2020  Fizic - 3 sesiune 

18.09.2020  Fizic - 5 sesiune 

21.09.2020  Fizic - 2 sesiune 

Galați 

07.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

25 

08.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

09.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

10.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

11.09.2020  Fizic - 2 sesiune 

12.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

14.09.2020  Fizic - 2 sesiune 

15.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

17.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

20.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferință                        

22.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

23.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

25.09.2020  Fizic - 2 sesiune 

Tulcea 

08.09.2020  Fizic - 2 sesiune 

9 

09.09.2020  Fizic - 2 sesiune 

10.09.2020  Fizic - 2 sesiune 

14.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

16.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

17.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

Vrancea 

07.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

27 

08.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

14.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

15.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

16.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

17.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

18.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

21.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

21.09.2020 
 1 sesiune 

videoconferință 

23.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

25.09.2020 Fizic - 2 sesiuni  

3 Filiala Vest  Arad 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni  

17 10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni  

11.09.2020 Fizic - 3 sesiuni  
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12.09.2020 Fizic - 3 sesiuni  

15.09.2020 Fizic - 3 sesiuni  

16.09.2020 Fizic - 2 sesiuni  

Caraș-Severin 

09.09.2020 Fizic - 5 sesiuni 

14 
10.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

14.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

Hunedoara 

08.09.2020 Fizic - 4 sesiuni  

14 

09.09.2020 Fizic - 4 sesiuni  

10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni  

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni  

15.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

Timiș 

07.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

21 

08.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

09.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

Timiș 

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

13.09.2020 Fizic - 1 sesiuni 

14.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

4 
Filiala 

Centru  

Alba 

08.09.2020 Fizic 

22 

09.09.2020 Fizic 

10.09.2020 Fizic 

11.09.2020 Fizic 

12.09.2020 Fizic 

13.09.2020 Fizic 

14.09.2020 Fizic 

16.09.2020 Fizic 

17.09.2020 Fizic 

19.09.2020 Fizic 

Brașov 

10.09.2020 Fizic 

16 

11.09.2020 Fizic 

12.09.2020 Fizic 

14.09.2020 Fizic 

15.09.2020 Fizic 

16.09.2020 Fizic 

Covasna 

08.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

13 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

11.09.2020 Fizic 

17.09.2020 Fizic 

22.09.2020 Fizic 

25.09.2020 Fizic 

Harghita 10.09.2020 Videoconferință 7 
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11.09.2020 Videoconferință 

12.09.2020 
2 sesiuni 

Videoconferință 

13.09.2020 
3 sesiuni 

Videoconferință 

15.09.2020 Videoconferință 

Mureș 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

18 

10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

13.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

14.09.2020 Fizic 

23.09.2020 Videoconferință 

25.09.2020 Fizic 

Sibiu 

08.09.2020 Fizic 

17 

09.09.2020 Fizic 

10.09.2020 Fizic 

11.09.2020 Fizic 

16.09.2020 Fizic 

17.09.2020 Fizic 

23.09.2020 Fizic 

5 

Filiala 

București-

Ilfov 

Municipiul 

București 

08.09.2020 
1 sesiune  

Videoconferință 

25 

09.09.2020 
 3 sesiuni 

Videoconferință 

10.09.2020 
3 sesiuni 

Videoconferință 

11.09.2020 
4 sesiuni 

Videoconferință 

12.09.2020 
3 sesiuni 

Videoconferință 

13.09.2020 
3 sesiuni 

Videoconferință 

14.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferință 

16.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță 

17.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță 

19.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță 

22.09.2020 
2 sesiuni 

Videoconferiță 

23.09.2020 
2 sesiuni 

Videoconferiță 

Județul 

Călărași 

07.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

15 

08.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

08.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță  

09.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

09.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță  

10.09.2020 Fizic - 1 sesiune 
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10.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță  

13.09.2020 
2 sesiuni 

Videoconferiță  

14.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță  

18.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță  

19.09.2020 
1 sesiune 

Videoconferiță  

Județul 

Giurgiu 
  

Instruirile au fost făcute 

on-line de Filiala 

București-Ilfov și 

Biroul Municipal 

București; acestea au 

fost incluse la 

București. 

0 

Județul 

Ialomița 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

9 
10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

15.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

Județul Ilfov   

Instruirile au fost făcute 

on-line de Filiala 

București-Ilfov și 

Biroul Municipal 

București; acestea au 

fost incluse la 

București. 

0 

6 
Filiala Sud-

Vest Oltenia 

Dolj 

08.09.2020 

Fizic  19 
09.09.2020 

11.09.2020 

14.09.2020 

Gorj 

10.09.2020 

Fizic  18 

11.09.2020 

12.09.2020 

13.09.2020 

14.09.2020 

Mehedinți 

08.09.2020 

Fizic  13 

09.09.2020 

10.09.2020 

11.09.2020 

12.09.2020 

15.09.2020 

Olt 

08.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

12 

09.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

14.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

15.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

Vâlcea 08.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 15 
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09.09.2020 Fizic - 2 sesiune 

10.09.2020 Fizic - 2 sesiune 

11.09.2020 Fizic - 3 sesiune 

12.09.2020 Fizic - 2 sesiune 

14.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

15.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

7 
Filiala Nord-

Est 

Bacău 

08.09.2020 Fizic - 6 sesiuni 

36 

09.09.2020 Fizic - 6 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 6 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 5 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 6 sesiuni 

13.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

14.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

Botoșani 

08.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

13 

09.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

13.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

Iași 

08.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

38 

09.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

13.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

14.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

15.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

16.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

17.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

21.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

Neamț 

08.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

14 

09.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

14.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

15.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

16.09.2020 Fizic - 2 sesiuni 

Suceava 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

17 

10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

13.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

15.09.2020 Fizic - 1 sesiune 

Vaslui 07.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 19 
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08.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

12.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

13.09.2020  Fizic - 1 sesiune 

8 
Filiala Sud-

Muntenia  

Teleorman 

09.09.2020 Fizic  

15 
10.09.2020 Fizic  

11.09.2020 Fizic  

12.09.2020 Fizic  

Argeș 

09.09.2020 Fizic 

20 

10.09.2020 Fizic 

11.09.2020 Fizic 

12.09.2020 Fizic 

13.09.2020 Fizic 

20.09.2020 Fizic 

Dâmbovița 

08.09.2020 Fizic - 9 sesiuni 

22 09.09.2020 Fizic - 9 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 4 sesiuni 

Prahova 

07.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

15 

08.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

09.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

10.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

11.09.2020 Fizic - 3 sesiuni 

TOTAL GENERAL 697 
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Anexa nr. 9 

 

Situația privind activităţile de instruire a prefecţilor 

 

Nr. crt. Filiala Județul/Municipiul București Data instruirii 

1 Filiala Sud-Est 

Brăila 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP  

Buzău 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Constanța 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Galați 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Tulcea 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Vrancea 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

2 Filiala Nord-Vest 

Cluj 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Bihor 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Bistrița-Năsăud 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

2 Filiala Nord-Vest 

Maramureș 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Satu- Mare 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Sălaj 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

3 Filiala Vest 

Arad 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Caraş-Severin 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Hunedoara 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Timiş 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

4 Filiala Centru Brașov 

Alba 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Brașov 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Covasna 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

4 Filiala Centru Brașov 

Harghita 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Mureș 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 
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Sibiu 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

5 Filiala București-Ilfov 

Municipiul București 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Călărași 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Giurgiu 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Ialomița 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

 Ilfov 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

6 
Filiala Sud-Vest 

Oltenia 

Dolj 31.07.2020 

Gorj 27.07.2020 

Mehedinți 30.07.2020 

Olt 07.08.2020 

Vâlcea 28.07.2020 

7 Filiala Nord-Est Bacău 

Bacău 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Botoșani 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Iași 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Neamț 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Suceava 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

Vaslui 
S-a realizat la nivel central  

de MAI și AEP 

8 
Filiala Sud-Muntenia 

Târgoviște 

Teleorman 05.08.2020 

Argeș 05.08.2020 

Dâmbovița 05.08.2020 

Prahova 05.08.2020 

 

 

 

Anexa nr. 10 

 

Situația privind activităţile de instruire a primarilor şi secretarilor generali  

din unităţile administrativ-teritoriale 

 

Nr. crt. Filiala 
Județul/Municipiul 

București 

Data 

instruirii 

Formatul 

instruirii  

fizic/video/audio 

Număr total de instruiri 

per județ 

1 
Filiala 

Sud-Est 

Brăila 07.08.2020 Videoconferință 1 

Buzău 10.08.2020 Videoconferință 1 
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Constanța 11.08.2020 Videoconferință 1 

Galați 11.08.2020 Videoconferință 1 

Tulcea 11.08.2020 Videoconferință 1 

Vrancea 

10.08.2020 Fizic 2 

11.08.2020 Fizic 3 

12.08.2020 Fizic 3 

2 
Filiala 

Nord-Vest 

Cluj 11.08.2020 Videoconferință 1 

Bihor 11.08.2020 Videoconferință 3 

Bistrița-Năsăud 

10.08.2020 Videoconferință 

3 11.08.2020 Videoconferință 

14.08.2020 Videoconferință 

Maramureș 04.08.2020 Videoconferință 1 

Satu- Mare 06.08.2020 Videoconferință 1 

Sălaj 11.08.2020 Videoconferință 2 

3 
Filiala 

Vest 

Arad 07.08.2020 Videoconferință 1 

Caraş-Severin 
04.08.2020 Fizic 

7 

05.08.2020 Fizic 

Hunedoara 07.08.2020 Fizic 3 

Timiş 
05.08.2020 Videoconferință 

2 
06.08.2020 Videoconferință 

4 
Filiala 

Centru 

Alba 
06.08.2020 Videoconferință 1 

Brașov 
07.08.2020 Videoconferință 2 

Covasna 07.08.2020 Videoconferință 1 

Harghita 
11.08.2020 Videoconferință 1 

Mureș 11.08.2020 Videoconferință 1 

Sibiu 06.08.2020 
Videoconferință 1 

5 

Filiala 

București-

Ilfov 

Municipiul 

București 
11.09.2020 Videoconferință 1 

Călărași 

11.08.2020 Videoconferință 

3 
12.08.2020 Videoconferință 

Giurgiu 
10.08.2020 Fizic 

6 
11.08.2020 Fizic 

Ialomița 
12.08.2020 Videoconferință 1 

 Ilfov 
24.08.2020 Videoconferință 1 

6 

Filiala 

Sud-Vest 

Oltennia 

Dolj 
04.08.2020 Fizic 

13 
05.08.2020 Fizic 
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06.08.2020 Fizic 

Gorj 12.08.2020 Videoconferință 1 

Mehedinți 
06.08.2020 Fizic 

6 
08.08.2020 Fizic 

Olt 

10.08.2020 Fizic 

13 

11.08.2020 Fizic 

12.08.2020 Fizic 

 

13.08.2020 
Fizic 

 

14.08.2020  
Fizic 

Vâlcea 13.08.2020  Audioconferință  1 

7 
Filiala 

Nord-Est 

Bacău 11.08.2020  Audioconferință  1 

Botoșani 12.08.2020 Fizic 1 

Iași 12.08.2020 Videoconferință 3 

Neamț 14.08.2020 Videoconferință 1 

Suceava 06.08.2020 Videoconferință 2 

Vaslui 13.08.2020  Audioconferință  2 

8 

Filiala 

Sud-

Muntenia 

Teleorman 
12.08.2020 Videoconferință 2 

Argeș 13.08.2020 Videoconferință 3 

Dâmbovița 
06.08.2020 Videoconferință 1 

Prahova 
07.08.2020 Videoconferință 1 

TOTAL GENERAL 107 

 

 

 

Anexa nr. 11 

 

Lista comunicatelor de presă emise de AEP cu ocazia alegerilor locale din anul 2020 
 

1. 11.10.2020 - Comunicat de presӑ privind deplasarea președintelui Autoritӑții Electorale Permanente la 

secțiile de votare din comuna Balaci, județul Teleorman, unde se desfășoarӑ al doilea tur de alegeri pentru 

funcția de primar; 

2. 05.10.2020 - Comunicat de presă privind demararea procedurii de publicare a listei competitorilor electorali 

care au depus la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia 

alegerilor locale din anul 2020; 

3. 01.10.2020 - Comunicat de presă privind documentele pe care trebuie să le depună la AEP competitorii 

electorali participanți la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

4. 27.09.2020 - Comunicat de presă privind mesajul președintelui AEP pentru fluidizarea accesului în secțiile 

de votare și respectarea măsurilor de protecție sanitară; 

5. 27.09.2020 - Comunicat de presă privind Programul electoral de observare a alegerilor locale din 27 

septembrie 2020 organizat de Autoritatea Electorală Permanentă; 

6. 26.09.2020 - Comunicat de presă privind actele medicale care trebuie să însoțească cererile pentru 

exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile locale din anul 2020; 
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7. 26.09.2020 - Comunicat de presă privind acreditările eliberate de AEP asociațiilor și fundațiilor, jurnaliștilor 

străini și observatorilor internaționali la alegerile locale din anul 2020; 

8. 25.09.2020 - Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020; 

9. 22.09.2020 - Comunicat de presă privind demersurile AEP către Ministerul Sănătății și Casa Națională de 

Sănătate pentru eliberarea cu titlu gratuit a actelor medicale necesare alegătorilor care solicită urna specială; 

10. 16.09.2020 - Comunicat de presă referitor la adoptarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 

10/2020 privind numerotarea secțiilor de votare organizate pe teritoriul României; 

11. 12.09.2020 - Comunicat de presă privind desemnarea prin tragere la sorți computerizată a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale din 27 septembrie 

2020; 

12. 11.09.2020 - Comunicat de presă privind delimitarea, numerotarea și sediile secțiilor de votare din țară 

organizate cu ocazia alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020; 

13. 10.09.2020 - Comunicat de presă privind programarea ședințelor publice din data de 12 septembrie 2020 

pentru tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a 

locțiitorilor acestora; 

14. 05.09.2020 - Comunicat de presă privind desemnarea de către AEP a operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare și a rezervelor acestora, cu ocazia alegerilor locale din anul 2020; 

15. 04.09.2020 - Comunicat de presă privind numerotarea și sediile secțiilor de votare din țară organizate cu 

ocazia scrutinului pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020; 

16. 03.09.2020 - Comunicat de presă privind desemnarea prin tragere la sorți computerizată a operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară cu ocazia alegerilor locale din anul 2020; 

17. 01.09.2020 - Comunicat de presă referitor la clipul de informare realizat de AEP privind măsurile de 

sănătatea publică ce trebuie respectate în timpul activităților de campanie electorală; 

18. 28.08.2020 - Comunicat de presă privind reprogramarea tragerii la sorți computerizate a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale din 27 septembrie 

2020; 

19. 27.08.2020 - Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale 

ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale din 27 septembrie 2020; 

20. 27.08.2020 - Comunicat de presă privind demararea campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020; 

21. 26.08.2020 - Comunicat de presă privind demersurile AEP legate de evaluarea secțiilor de votare de la 

alegerile locale și măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS -COV2; 

22. 26.08.2020 - Comunicat de presă privind apelul președintelui AEP către cetățeni pentru implicarea lor în 

alegerile locale ca experți electorali și operatori de calculator în secțiile de votare; 

23. 25.08.2020 - Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 

25 august 2020; 

24. 19.08.2020 - Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile locale din anul 2020; 

25. 14.08.2020 - Comunicat de presă privind proiectul de hotărâre a Gvernului pentru completarea alin. (1) al 

art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020; 

26. 12.08.2020 - Comunicat de presă referitor la clarificarea unor aspecte privind înregistrarea candidaturilor la 

alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

27. 10.08.2020 - Comunicat de presă privind proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru 

aprobarea procedurii de acreditare la alegerile locale din anul 2020; 

28. 06.08.2020 - Comunicat de presă privind începerea perioadei de depunere a candidaturilor la alegerile locale 

din 2020; 

29. 01.08.2020 - Comunicat de presă privind constituirea Biroului Electoral Central pentru alegerile locale din 

anul 2020; 

30. 30.07.2020 - Comunicat de presă privind metodologia depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de 

susținători la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

31. 27.07.2020 - Comunicat de presă privind demararea perioadei electorale pentru alegerile locale din data de 

27 septembrie 2020; 

32. 24.07.2020 - Comunicat de presă privind dezbaterea publică online organizată de AEP pe tema finanțării 

campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

33. 23.07.2020 - Comunicat de presă privind demersurile AEP legate de evaluarea secțiilor de votare de la 

alegerile locale și măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii virusului SARS -COV2; 

34. 22.07.2020  - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind aprobarea 

Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020; 

35. 20.07.2020 - Comunicat de presă privind participarea Autorității Electorale Permanente la o reuniune cu 

reprezentanți ai instituțiilor publice implicate în organizarea alegerilor locale din anul 2020; 
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36. 17.07.2020 - Comunicat de presă referitor la hotărârea Autorității Electorale Permanente privind aprobarea 

metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020; 

37. 16.07.2020 - Comunicat de presă privind reperele calendaristice ale perioadei electorale pentru alegerile 

locale din anul 2020; 

38. 14.07.2020 - Comunicat de presă privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare 

din țară cu ocazia alegerilor locale din anul 2020; 

39. 07.07.2020 - Comunicat de presă privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2020; 

40. 06.07.2020 - Comunicat de presă referitor la organizarea unei dezbateri publice online pe tema proiectului 

de hotărâre a AEP privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de 

susținători la alegerile locale din anul 2020; 

41. 03.07.2020 - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020; 

42. 19.06.2020 - Comunicat de presă referitor la intrarea în vigoare la data de 20.06.2020 a Legii nr. 84/2020 

privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 

(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

43. 19.06.2020 - Comunicat de presă privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice 

locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora; 

44. 12.06.2020 - Comunicat de presă referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a AEP privind modelele 

proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile locale.  

 

 

 

Anexa nr. 12  

 

Lista conferințelor internaționale care au avut vizat schimbul de experiență și bune practici în 

organizarea proceselor electorale în contextul pandemiei de COVID-19  

la care au participat reprezentanții AEP 

 

1. Simpozionul online privind Alegerile în pandemie, organizat de Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni (ACEEEO)  

5 mai 2020 

2. Conferința online Alegeri locale în timpul pandemiei. Câteva scenarii, organizată de Expert 

Forum și Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) 

13 mai 2020 

3. Reuniunea de lucru online între AEP și CEC Moldova, privind Administrarea proceselor 

electorale în perioadă de pandemie 

14 mai 2020 

4. Reuniunea online cu tema Planificarea și organizarea alegerilor în timpul pandemiei, 

organizată de IFES 

20 mai 2020 

5. Cel de-al doilea simpozion online Alegeri în timpul pandemiei, organizat de ACEEEO 4 iunie 2020 

6. Dezbaterea online cu tema Alegeri locale în timpul pandemiei. Scenariile partidelor politice, 

organizată de Expert Forum, IFES și Central and Eastern European Law Initiative (CEELI 

Institute) 

4 iunie 2020 

7. Masa rotundă online referitoare la COVID-19 și modalități speciale de vot, organizată de 

International IDEA și AEP 

10 iunie 2020 

8. Dezbaterile online cu tema Votul pe internet, o soluție pentru cetățenii ce trăiesc în 

străinătate, organizată de Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate, în colaborare cu 

European Liberal Forum, E-Civis România și LID Moldova 

18 iunie și  

9 iulie 2020 

9. Al treilea simpozion online cu tema Alegeri în perioada pandemiei, organizat de ACEEEO 2 iulie 2020 

10. Masa rotundă online cu tema Gestionarea prezenței la vot în timpul pandemiei, organizată 

de Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS) 

15 iulie 2020 
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11. Sesiunea online referitoare la votul prin corespondență, organizată de Rezist Zurich și The 

Diaspora Initiative 

 20 iulie 2020 

12. Seminarul online organizat de International IDEA referitor la Dificultățile provocate de 

pandemie și activitățile organismelor de administrare a alegerilor 

20 iulie 2020 

13. Conferința online cu tema Utilizarea de noi tehnologii în procesele electorale, organizată de 

AEP și Comisia de la Veneția 

21 iulie 2020 

14. Conferință online cu tema Observarea alegerilor în contextul pandemiei de COVID-19, 

organizată de Asociația Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB) 

29 iulie 2020 

15. Sesiunea online referitoare la votul prin corespondență, organizată de Rezist Zurich și The 

Diaspora Initiative 

6 august 2020 

16. Conferința online cu tema Managementul secțiilor de votare în contextul pandemiei de 

COVID-19, organizat de Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS) 

12 august 2020 

17. Conferința online cu tema Probleme, provocări și protocoale în domeniul organizării 

alegerilor în contextul pandemiei de COVID-19, organizată de Comisia Electorală a Indiei 

21 septembrie 

2020 

18. Conferința anuală a ACEEEO cu tema Alegerile și comunicarea – Rolul organismelor de 

management electoral în desfășurarea și facilitarea unei comunicări eficiente 

9-10 septembrie 

2020 

19. Conferința online Modalități de depășire a provocărilor COVID-19 în managementul 

electoral: perspective tehnologice și de politici publice, organizat de Asociația Mondială a 

Organismelor Electorale (A-WEB) și Centrul Internațional pentru Studii Parlamentare  

16 septembrie 

2020 

20. Conferința online Pandemics and resilience planning and electoral assurance for EMBs, 

organizat de Asociația Mondială a Organismelor Electorale (A-WEB) și Centrul 

Internațional pentru Studii Parlamentare (ICPS) 

23 septembrie 

2020 

21. Conferința online cu tema Pandemia și alegerile în contextul situației create de COVID-19, 

organizată de Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF) 

8 octombrie 

2020 

22. Conferința cu tema Desfășurarea alegerilor pe timp de pandemie, organizată de Comisia 

Electorală Centrală a Republicii Moldova și Comisia de la Veneția a Consiliului Europei 

15 octombrie 

2020 

 

 

 

Anexa nr. 13 

 

Statistici privind candidații la alegerile locale din anul 2020,  

defalcate pe funcții și gen, la nivelul fiecărui județ 

 

1. Județul ALBA 

La nivelul județului ALBA, dintr-un număr total de 6269 candidați, 5611 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 305 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 8 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 345 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

ALBA 

CONSILIERI LOCALI 23,97% 1.345 76,03% 4.266 

CONSILIU JUDEŢEAN 19,67% 60 80,33% 245 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 8 

PRIMARI 11,30% 39 88,70% 306 
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2. Județul ARAD 

La nivelul județului ARAD, dintr-un număr total de 6373 candidați, 5690 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 335 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 10 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 338 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

 

3. Județul ARGEȘ 

La nivelul județului ARGEŞ, dintr-un număr total de 8578 candidați, 7742 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 347 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 11 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 478 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

 

4. Județul BACĂU 

La nivelul județului BACĂU, dintr-un număr total de 8310 candidați, 7559 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 285 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 9 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 457 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

 

5. Județul BIHOR 

La nivelul județului BIHOR, dintr-un număr total de 7689 candidați, 6932 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 343 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 8 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 406 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

6. Județul BISTRIŢA-NĂSĂUD 

La nivelul județului BISTRIŢA-NĂSĂUD, dintr-un număr total de 4309 candidați, 3817 au candidat pentru funcția 

de Consilier Local, 278 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 5 au candidat pentru funcția de Președinte 

Consiliu Județean, iar 209 au candidat pentru funcția de Primar. 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

ARAD 

CONSILIERI LOCALI 25,66% 1.460 74,34% 4.230 

CONSILIU JUDEŢEAN 26,27% 88 73,73% 247 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 10 

PRIMARI 15,38% 52 84,62% 286 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

ARGEŞ 

CONSILIERI LOCALI 24,13% 1.868 75,87% 5.874 

CONSILIU JUDEŢEAN 26,51% 92 73,49% 255 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 27,27% 3 72,73% 8 

PRIMARI 8,16% 39 91,84% 439 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

BACĂU 

CONSILIERI LOCALI 25,36% 1.917 74,64% 5.642 

CONSILIU JUDEŢEAN 25,96% 74 74,04% 211 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 33,33% 3 66,67% 6 

PRIMARI 12,91% 59 87,09% 398 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

BIHOR 

CONSILIERI LOCALI 23,96% 1.661 76,04% 5.271 

CONSILIU JUDEŢEAN 19,53% 67 80,47% 276 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 12,50% 1 87,50% 7 

PRIMARI 9,85% 40 90,15% 366 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

BISTRIŢA CONSILIERI LOCALI 19,44% 742 80,56% 3.075 
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7. Județul BOTOȘANI 

La nivelul județului BOTOŞANI, dintr-un număr total de 7005 candidați, 6252 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 369 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 9 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 375 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

8. Județul BRAȘOV 

La nivelul județului BRAŞOV, dintr-un număr total de 5960 candidați, 5252 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 398 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 11 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 299 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

9. Județul BRĂILA 

La nivelul județului BRĂILA, dintr-un număr total de 3561 candidați, 3017 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 341 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 12 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 191 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

10. Județul BUZĂU 

La nivelul județului BUZĂU, dintr-un număr total de 6320 candidați, 5765 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 181 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 5 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 369 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

11. Județul CARAŞ-SEVERIN 

La nivelul județului CARAŞ-SEVERIN, dintr-un număr total de 5727 candidați, 5155 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 257 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 7 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 308 au candidat pentru funcția de Primar. 

- 

NĂSĂUD 
CONSILIU JUDEŢEAN 19,78% 55 80,22% 223 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 20,00% 1 80,00% 4 

PRIMARI 5,26% 11 94,74% 198 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

BOTOŞANI 

CONSILIERI LOCALI 25,80% 1.613 74,20% 4.639 

CONSILIU JUDEŢEAN 24,66% 91 75,34% 278 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 22,22% 2 77,78% 7 

PRIMARI 10,67% 40 89,33% 335 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

BRAŞOV 

CONSILIERI LOCALI 23,71% 1.245 76,29% 4.007 

CONSILIU JUDEŢEAN 21,86% 87 78,14% 311 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 27,27% 3 72,73% 8 

PRIMARI 8,03% 24 91,97% 275 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

BRĂILA 

CONSILIERI LOCALI 24,03% 725 75,97% 2.292 

CONSILIU JUDEŢEAN 32,26% 110 67,74% 231 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 12 

PRIMARI 13,09% 25 86,91% 166 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

BUZĂU 

CONSILIERI LOCALI 21,49% 1.239 78,51% 4.526 

CONSILIU JUDEŢEAN 18,78% 34 81,22% 147 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 5 

PRIMARI 8,67% 32 91,33% 337 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 
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12. Județul CĂLĂRAȘI 

La nivelul județului CĂLĂRAŞI, dintr-un număr total de 3839 candidați, 3358 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 256 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 8 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 217 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

13. Județul CLUJ 

La nivelul județului CLUJ, dintr-un număr total de 7042 candidați, 6239 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 414 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 10 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 379 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

14. Județul CONSTANȚA 

La nivelul județului CONSTANŢA, dintr-un număr total de 5808 candidați, 5032 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 440 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 10 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 326 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

15. Județul COVASNA 

La nivelul județului COVASNA, dintr-un număr total de 2370 candidați, 1973 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 269 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 7 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 121 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

16. Județul DÂMBOVIȚA 

La nivelul județului DÂMBOVIŢA, dintr-un număr total de 6447 candidați, 5737 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 347 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 8 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 355 au candidat pentru funcția de Primar. 

CARAŞ 

- 

SEVERIN 

CONSILIERI LOCALI 23,45% 1.209 76,55% 3.946 

CONSILIU JUDEŢEAN 21,01% 54 78,99% 203 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 7 

PRIMARI 8,44% 26 91,56% 282 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

CĂLĂRAŞI 

CONSILIERI LOCALI 22,10% 742 77,90% 2.616 

CONSILIU JUDEŢEAN 24,61% 63 75,39% 193 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 12,50% 1 87,50% 7 

PRIMARI 7,83% 17 92,17% 200 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

CLUJ 

CONSILIERI LOCALI 24,96% 1.557 75,04% 4.682 

CONSILIU JUDEŢEAN 27,54% 114 72,46% 300 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 10 

PRIMARI 11,87% 45 88,13% 334 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

CONSTANŢA 

CONSILIERI LOCALI 27,66% 1.392 72,34% 3.640 

CONSILIU JUDEŢEAN 29,77% 131 70,23% 309 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 10,00% 1 90,00% 9 

PRIMARI 15,95% 52 84,05% 274 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

COVASNA 

CONSILIERI LOCALI 19,67% 388 80,33% 1.585 

CONSILIU JUDEŢEAN 15,24% 41 84,76% 228 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 7 

PRIMARI 9,09% 11 90,91% 110 
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17. Județul DOLJ 

La nivelul județului DOLJ, dintr-un număr total de 8530 candidați, 7715 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 350 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 11 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 454 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

18. Județul GALAȚI 

La nivelul județului GALAŢI, dintr-un număr total de 6840 candidați, 6050 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 393 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 10 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 387 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

19. Județul GIURGIU 

La nivelul județului GIURGIU, dintr-un număr total de 3513 candidați, 3087 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 225 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 7 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 194 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

20. Județul GORJ 

La nivelul județului GORJ, dintr-un număr total de 7266 candidați, 6456 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 396 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 9 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 405 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

21. Județul HARGHITA 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

DÂMBOVIŢA 

CONSILIERI LOCALI 24,39% 1.399 75,61% 4.338 

CONSILIU JUDEŢEAN 29,39% 102 70,61% 245 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 8 

PRIMARI 9,86% 35 90,14% 320 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

DOLJ 

CONSILIERI LOCALI 20,57% 1.587 79,43% 6.128 

CONSILIU JUDEŢEAN 25,43% 89 74,57% 261 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 9,09% 1 90,91% 10 

PRIMARI 9,03% 41 90,97% 413 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

GALAŢI 

CONSILIERI LOCALI 22,46% 1.359 77,54% 4.691 

CONSILIU JUDEŢEAN 28,24% 111 71,76% 282 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 10,00% 1 90,00% 9 

PRIMARI 10,59% 41 89,41% 346 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

GIURGIU 

CONSILIERI LOCALI 20,15% 622 79,85% 2.465 

CONSILIU JUDEŢEAN 24,00% 54 76,00% 171 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 14,29% 1 85,71% 6 

PRIMARI 9,28% 18 90,72% 176 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

GORJ 

CONSILIERI LOCALI 22,61% 1.460 77,39% 4.996 

CONSILIU JUDEŢEAN 20,96% 83 79,04% 313 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 9 

PRIMARI 6,17% 25 93,83% 380 
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La nivelul județului HARGHITA, dintr-un număr total de 2548 candidați, 2190 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 202 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 8 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 148 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

22. Județul HUNEDOARA 

La nivelul județului HUNEDOARA, dintr-un număr total de 5643 candidați, 4914 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 412 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 9 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 308 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

23. Județul CONSTANȚA 

La nivelul județului IALOMIŢA, dintr-un număr total de 4722 candidați, 4145 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 274 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 11 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 292 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

24. Județul CONSTANȚA 

La nivelul județului IAŞI, dintr-un număr total de 9369 candidați, 8483 au candidat pentru funcția de Consilier Local, 

391 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 11 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, iar 

484 au candidat pentru funcția de Primar. 

25. Județul ILFOV 

La nivelul județului ILFOV, dintr-un număr total de 3476 candidați, 3065 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 208 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 6 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 197 au candidat pentru funcția de Primar.. 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

HARGHITA 

CONSILIERI LOCALI 21,28% 466 78,72% 1.724 

CONSILIU JUDEŢEAN 24,75% 50 75,25% 152 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 8 

PRIMARI 4,73% 7 95,27% 141 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

HUNEDOARA 

CONSILIERI LOCALI 27,07% 1.330 72,93% 3.584 

CONSILIU JUDEŢEAN 29,13% 120 70,87% 292 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 9 

PRIMARI 9,42% 29 90,58% 279 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

IALOMIŢA 

CONSILIERI LOCALI 25,02% 1.037 74,98% 3.108 

CONSILIU JUDEŢEAN 22,63% 62 77,37% 212 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 9,09% 1 90,91% 10 

PRIMARI 14,04% 41 85,96% 251 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

IAŞI 

CONSILIERI LOCALI 23,13% 1.962 76,87% 6.521 

CONSILIU JUDEŢEAN 23,02% 90 76,98% 301 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 9,09% 1 90,91% 10 

PRIMARI 8,47% 41 91,53% 443 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

ILFOV 

CONSILIERI LOCALI 24,21% 742 75,79% 2.323 

CONSILIU JUDEŢEAN 19,23% 40 80,77% 168 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 6 

PRIMARI 10,66% 21 89,34% 176 
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26. Județul MARAMUREȘ 

La nivelul județului MARAMUREŞ, dintr-un număr total de 7233 candidați, 6426 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 495 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 10 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 302 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

27. Județul MEHEDINȚI 

La nivelul județului MEHEDINŢI, dintr-un număr total de 4873 candidați, 4348 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 234 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 7 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 284 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

28. Județul MUREȘ 

La nivelul județului MUREŞ, dintr-un număr total de 7437 candidați, 6712 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 400 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 8 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 317 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

29. Județul NEAMȚ 

La nivelul județului NEAMŢ, dintr-un număr total de 6718 candidați, 6107 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 226 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 6 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 379 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

30. Județul OLT 

La nivelul județului OLT, dintr-un număr total de 8264 candidați, 7478 au candidat pentru funcția de Consilier Local, 

301 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 8 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, iar 

477 au candidat pentru funcția de Primar. 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

MARAMUREŞ 

CONSILIERI LOCALI 22,88% 1.470 77,12% 4.956 

CONSILIU JUDEŢEAN 25,45% 126 74,55% 369 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 20,00% 2 80,00% 8 

PRIMARI 9,93% 30 90,07% 272 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

MEHEDINŢI 

CONSILIERI LOCALI 24,38% 1.060 75,62% 3.288 

CONSILIU JUDEŢEAN 16,67% 39 83,33% 195 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 7 

PRIMARI 9,15% 26 90,85% 258 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

MUREŞ 

CONSILIERI LOCALI 24,31% 1.632 75,69% 5.080 

CONSILIU JUDEŢEAN 19,25% 77 80,75% 323 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 25,00% 2 75,00% 6 

PRIMARI 9,46% 30 90,54% 287 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

NEAMŢ 

CONSILIERI LOCALI 23,12% 1.412 76,88% 4.695 

CONSILIU JUDEŢEAN 19,03% 43 80,97% 183 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 33,33% 2 66,67% 4 

PRIMARI 9,23% 35 90,77% 344 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

OLT 

CONSILIERI LOCALI 20,11% 1.504 79,89% 5.974 

CONSILIU JUDEŢEAN 17,94% 54 82,06% 247 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 25,00% 2 75,00% 6 
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31. Județul PRAHOVA 

La nivelul județului PRAHOVA, dintr-un număr total de 8098 candidați, 7385 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 223 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 5 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 485 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

32. Județul SATU MARE 

La nivelul județului SATU MARE, dintr-un număr total de 5666 candidați, 5110 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 321 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 7 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 228 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

33. Județul SĂLAJ 

La nivelul județului SĂLAJ, dintr-un număr total de 4262 candidați, 3682 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 335 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 6 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 239 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

34. Județul SIBIU 

La nivelul județului SIBIU, dintr-un număr total de 4988 candidați, 4322 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 384 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 12 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 270 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

35. Județul SUCEAVA 

La nivelul județului SUCEAVA, dintr-un număr total de 9190 candidați, 8346 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 368 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 10 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 466 au candidat pentru funcția de Primar. 

PRIMARI 5,24% 25 94,76% 452 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

PRAHOVA 

CONSILIERI LOCALI 24,56% 1.814 75,44% 5.571 

CONSILIU JUDEŢEAN 20,18% 45 79,82% 178 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 20,00% 1 80,00% 4 

PRIMARI 10,10% 49 89,90% 436 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

SATU MARE 

CONSILIERI LOCALI 23,31% 1.191 76,69% 3.919 

CONSILIU JUDEŢEAN 17,13% 55 82,87% 266 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 7 

PRIMARI 6,14% 14 93,86% 214 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

SĂLAJ 

CONSILIERI LOCALI 21,75% 801 78,25% 2.881 

CONSILIU JUDEŢEAN 17,31% 58 82,69% 277 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 6 

PRIMARI 5,44% 13 94,56% 226 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

SIBIU 

CONSILIERI LOCALI 19,39% 838 80,61% 3.484 

CONSILIU JUDEŢEAN 29,17% 112 70,83% 272 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 16,67% 2 83,33% 10 

PRIMARI 10,74% 29 89,26% 241 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

SUCEAVA 
CONSILIERI LOCALI 21,23% 1.772 78,77% 6.574 

CONSILIU JUDEŢEAN 22,83% 84 77,17% 284 
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36. Județul TELEORMAN 

La nivelul județului TELEORMAN, dintr-un număr total de 6324 candidați, 5607 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 313 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 8 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu 

Județean, iar 396 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

37. Județul TIMIȘ 

La nivelul județului TIMIŞ, dintr-un număr total de 9010 candidați, 8066 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 467 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 11 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 466 au candidat pentru funcția de Primar. 

38. Județul TULCEA 

La nivelul județului TULCEA, dintr-un număr total de 4241 candidați, 3698 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 255 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 10 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 278 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

39. Județul VASLUI 

La nivelul județului VASLUI, dintr-un număr total de 6684 candidați, 6037 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 247 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 6 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 394 au candidat pentru funcția de Primar. 

 

40. Județul VÂLCEA 

La nivelul județului VÂLCEA, dintr-un număr total de 7641 candidați, 6855 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 374 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 9 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 403 au candidat pentru funcția de Primar. 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 30,00% 3 70,00% 7 

PRIMARI 6,44% 30 93,56% 436 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

TELEORMAN 

CONSILIERI LOCALI 21,06% 1.181 78,94% 4.426 

CONSILIU JUDEŢEAN 24,60% 77 75,40% 236 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 12,50% 1 87,50% 7 

PRIMARI 10,35% 41 89,65% 355 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

TIMIŞ 

CONSILIERI LOCALI 25,85% 2.085 74,15% 5.981 

CONSILIU JUDEŢEAN 21,63% 101 78,37% 366 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 11 

PRIMARI 11,37% 53 88,63% 413 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

TULCEA 

CONSILIERI LOCALI 27,66% 1.023 72,34% 2.675 

CONSILIU JUDEŢEAN 24,31% 62 75,69% 193 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 10,00% 1 90,00% 9 

PRIMARI 14,75% 41 85,25% 237 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

VASLUI 

CONSILIERI LOCALI 21,14% 1.276 78,86% 4.761 

CONSILIU JUDEŢEAN 12,15% 30 87,85% 217 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 6 

PRIMARI 10,15% 40 89,85% 354 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

VÂLCEA CONSILIERI LOCALI 23,82% 1.633 76,18% 5.222 
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41. Județul VRANCEA 

La nivelul județului VRANCEA, dintr-un număr total de 4669 candidați, 4185 au candidat pentru funcția de Consilier 

Local, 207 au candidat pentru funcția de Consilier Județean, 5 au candidat pentru funcția de Președinte Consiliu Județean, 

iar 272 au candidat pentru funcția de Primar. 

42. Municipiul BUCUREȘTI 

La nivelul Municipiului BUCUREŞTI, dintr-un număr total de 3235 candidați, 2229 au candidat pentru funcția de 

Consilier Local, 903 au candidat pentru funcția de Consilier General, 18 au candidat pentru funcția de Primar General, 

iar 85 au candidat pentru funcția de Primar de Sector. 

 

CONSILIU JUDEŢEAN 23,80% 89 76,20% 285 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 0,00% 0 100,00% 9 

PRIMARI 7,20% 29 92,80% 374 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

VRANCEA 

CONSILIERI LOCALI 21,34% 893 78,66% 3.292 

CONSILIU JUDEŢEAN 23,67% 49 76,33% 158 

PRESEDINTE CONSILIU JUDEŢEAN 20,00% 1 80,00% 4 

PRIMARI 8,46% 23 91,54% 249 

Județ Funcția Femei % Femei Bărbați % Bărbați 

MUNICIPIUL  

BUCUREŞTI 

CONSILIERI LOCALI 35,67% 795 64,33% 1.434 

CONSILIU GENERAL 33,44% 302 66,56% 601 

PRIMAR GENERAL 16,67% 3 83,33% 15 

PRIMARI SECTOR 24,71% 21 75,29% 64 
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Anexa nr. 14 

Repartiția mandatelor de consilier local 
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Anexa nr. 15 

Repartiția mandatelor de consilier județean  
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Anexa nr. 16 

 

Situație centralizată privind numărul de sancțiuni aplicate experților electorali de către birourile electorale/inspectoratele județene de 

poliție/alte autorități 

 

 

Instituția care a constatat 

sancțiunea și a aplicat 

sancțiunea 

contravențională 

Numărul 

de 

persoane 

sancționate 

Calitate Încadrarea 

legală a 

faptei 

Temei 

aplicare 

sancțiune 

Sancțiune 

aplicată 

Cuantum 

amendă 

Observații 

Inspectoratul de Jandarmi 

Județean „Ștefan cel Mare” 

Bacău 

1 1 Președinte 

birou 

circumscripție 

comunală - 

expert electoral  

art. 2 pct 25 

și art. 2 pct. 

34 din Legea 

nr. 61/1991 

republicată 

art. 3 alin. (1) 

lit b) și c) din 

Legea nr. 

61/1991 

republicată 

●Amendă 2.500 Punct de vedere Departamentul 

legislativ, având în vedere încadrarea 

leagă a faptei „nu a fost constatată 

săvârșirea unei contravenții privind 

alegerile și referendumurile”. Persoana 

nu a fost exclusă din CEE. 

Inspectoratul de Poliție 

Județen Bacău 

1 ●1 expert 

electoral  

●Art. 98 lit. 

t) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare  

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din CEE 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Iași 

2 ●1 președinte 

BESV- expert 

electoral  

●1 locțiitor 

BESV- expert 

electoral  

●Art.108 lit. 

a) din Legea 

nr. 115/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare, 

respectiv, 

 ●Art. 98 lit. 

t) din Legea 

nr. 208/2015, 

 ●Art. 109 din 

Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

 ●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

●Amendă 

●Amendă 

●2.200 lei 

●4.500 lei 

Persoanele au fost excluse din CEE 
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cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

raportat la 

art. 16 alin. 

(16) din 

același act 

normativ 

completările 

ulterioare  

Inspectoratul de Poliție 

Județean Vaslui 

2 ●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali 

 ●Art. 98 lit. 

t) teza I din 

Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

raportat la 

art. 16 alin. 

(16) din 

același act 

normativ 

 ● Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoanele au fost excluse din CEE 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Arad 

3 ●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali  

●1 președinte 

BESV- expert 

electoral  

 ●Art. 98 lit. 

t) teza I din 

Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

raportat la 

art. 16 alin. 

(16) din 

același act 

normativ 

 ●Art. 98 lit. 

t) teza I din 

Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările 

 ● Art. 99 alin. 

(1) teza a II-a 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

 ●Art. 99 alin. 

(1) teza a II-a 

din Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare  

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse din CEE 
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și 

completările 

ulterioare 

raportat la 

art. 16 alin. 

(16) din 

același act 

normativ 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Argeș 

1 ●1 președinte 

BESV- expert 

electoral  

 ●Art. 108 

lit. a) din 

Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

●Art. 109 din 

Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din CEE 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Călărași 

16 ● 2 președinți 

BESV- experți 

electorali 

●1 locțiitor 

BESV- expert 

electoral 

●13 experți 

electorali 

 ●Art. 98 lit. 

t) teza I din 

Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

raportat la 

art. 16 alin. 

(16) din 

același act 

normativ 

 ●Art. 98 lit. 

t) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

raportat la 

art. 16 alin. 

(1) lit. e) din 

același act 

 ● Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare  

 ●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare  

 ●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare  

●Avertisment 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse din CEE, 

respectiv încetate prin Decizia AEP nr. 

58/2020 (cei identificați candidați la 

alegerile locale) 
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normativ 

 ●Art. 98 lit. 

t) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

raportat la 

art. 16 alin. 

(1) lit. e) din 

același act 

normativ 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Galați 

1 ● expert 

electoral  

●Art. 98 lit. 

t) teza I din 

Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

 ●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 0 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Giurgiu 

1 ●președinte 

BESV- expert 

electoral  

 ●Art. 108 

alin. (1) lit. 

n) din Legea 

nr. 115/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

●Art. 109 din 

Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din CEE 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Ialomița 

2 ●2 președinți 

BESV- experți 

electorali 

 ●Art. 108 

alin. (1) lit. 

n) din Legea 

nr. 115/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare                         

●Art. 98 lit. 

●Art. 109 din 

Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare         

●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse din CEE 
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t) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

modificările și 

completările 

ulterioare 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Olt 

            Prin adresa IPJ Olt nr. 

9101/SICE/CBF/27.11.2020 se 

comunică faptul că experții electorali 

identificați ca fiind candidați la alegerile 

locale din anul 2020 și încetați prin 

Decizia AEP nr. 58/2020 au fost 

sancționați contravențional, însă nu 

deținem la acest moment PVCC-urile. 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Vâlcea 

1 ●1 locțiitor 

BESV- expert 

electoral  

 ●Art. 98 lit. 

t) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

raportat la 

art. 16 alin. 

(16) din 

același act 

normativ 

 ● Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din CEE 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Vrancea 

16 ●16 experți 

electorali 

●Art. 98 lit. 

t) teza I din 

Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

 ●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

  0 Persoanele au fost încetate anterior prin 

Decizia AEP nr. 58/2020. Nu deținem la 

acest moment PVCC-urile. 
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Inspectoratul de Poliție 

Județean Dolj 

5 ●2 președinți 

BESV- experți 

electorali         

●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali            

●1 expert 

electoral      

●Art. 98 lit. 

t) teza I din 

Legea nr. 

208/2015, cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

 ●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse din CEE 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Caraș-Severin 

3 ●1 expert 

electoral                                              

●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali  

●Art. 98 lit. 

t) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

 ●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoana a fost exclusă din CEE 

Biroul Electoral de 

Circumscripție nr. 1 al 

Municipiului Reșița 

8 ●6 președinți 

BESV- experți 

electorali 

●2 locțiitori 

BESV- experți 

electorali 

●Art. 108 lit. 

r) din Legea 

nr. 115/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

 ●Art. 109 din 

Legea nr. 

115/2015, cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 

●Avertisment 

0 Persoanele au fost excluse din CEE 

Biroul Județean Satu Mare al 

Autorității Electorale 

Permanente 

1 ●1 locțiitor 

BESV- expert 

electoral  

●Art. 98 lit. 

t) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din CEE 

Inspectoratul de Poliție 

Județean Teleorman 

1 ●1 expert 

electoral  

●Art. 98 lit. 

t) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

●Art. 99 alin. 

(1) din Legea 

nr. 208/2015, 

cu 

modificările și 

completările 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a fost exclusă din CEE 
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Anexa nr. 17  

 

Evoluția fondurilor alocate instituțiilor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor locale în perioada 2012 -2020 
          

   - mii lei - 

INSTITUȚIA Capitol 

Fonduri alocate pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor autorităților 

administrației publice locale din anul 2012 

conform Hotărârii Guvernului nr. 142/2012  

Fonduri alocate pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor autorităților 

administrației publice locale din anul 2016 

conform Hotărârii Guvernului nr. 53/2016  

Fonduri alocate pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor autorităților 

administrației publice locale din anul 2020 

conform Hotărârii Guvernului nr. 578/2020 

- mii lei - - mii lei - - mii lei - 

Cheltuieli 

TOTAL 

Cheltuieli 

TOTAL 

Cheltuieli 

TOTAL 
Personal 

Bunuri 
și 

servicii 

Active 

nefinanciare 
Personal 

Bunuri 
și 

servicii 

Active 

nefinanciare 
Personal 

Bunuri 
și 

servicii 

Active 

nefinanciare 

I. Ministerul Afacerilor Interne    1.656 77.369 2.709 81.734 196.259 95.216 1.506 292.981 634.720 226.816 3.308 864.844 

  1) Instituțiile prefectului și aparatul central 51.01 0 49.200 0 49.200 192.052 49.042 642 241.736 625.992 149.580 1.192 776.764 

2) Biroul Electoral Central 51.01 920 2.000 500 3.420                 

TOTAL CAP. 51.01: 51.01 920 51.200 500 52.620 192.052 49.042 642 241.736 625.992 149.580 1.192 776.764 

  1) Inspectoratul General al Poliției Române 61.01 533 15.946 0 16.479                 

2) Inspectoratul General al Jandarmeriei 

Române 
61.01 137 6.476 550 7.163                 

3) Direcția pentru Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date 

61.01 0 1.238 1.659 2.897                 

4) Oficiul Român pentru Imigrări 61.01 0 35 0 35                 

5) Direcția generală logistică 61.01 0 181 0 181                 

6) Inspectoratul General pentru Situații de 

Urgență 
61.01 66 1.333 0 1.399                 

7) Inspectoratul General al Poliției de 

Frontieră 
61.01 0 900 0 900                 

8) Aparatul central 61.01 0 60 0 60                 

TOTAL CAP. 61.01: 61.01 736 26.169 2.209 29.114 4.207 46.174 864 51.245 8.728 77.236 2.116 88.080 

II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 12 4.104 3.981 8.097 13 2.803 1.044  3.860 135 2.800 0 2.935 

- Institutul Național de Statistică 51.01 12 4.104 3.981 8.097 13 2.803 1.044 3.860 135 2.800 0 2.935 

1. Aparat propriu 51.01         2 138 - 140 25 130 0 155 

2. Direcțiile teritoriale de statistică 51.01         11 2665 1044 3720 110 2.670 0 2.780 

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 31 1.007 6.583 7.621 900 2.190 8.128 11.218 8.235 4.955 1.045 14.235 

1. Aparat propriu 51.01         50 1710 8000 9760 3.712 4.158 785 8.655 

2. Biroul Electoral Central 51.01         850 480 128 1458 4.523 797 260 5.580 

IV. Ministerul Sănătății 51.01                 0 19.076 0 19.076 

V. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61.01 0 2.141 271 2.412 0 36.980 5.624 42.604 6.206 13.627 40.560 60.393 

VI. Agenția Națională de Integritate 51.01                 0 4.620 0 4.620 

VII. Consiliul Național pentru Studierea 

Arhivelor Securității 
51.01                 0 60 100 160 

TOTAL GENERAL:   1.699 84.621 13.544 99.864 197.172 137.189 16.302 350.663 649.296 271.954 45.013 966.263 
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Cheltuieli Personal Cheltuieli  materiale                    

(bunuri și servicii)

Cheltuieli de capital

(active nefinanciare)

2012 1.699 84.621 13.544

2016 197.172 137.189 16.302

2020 649.296 271.954 45.013

1.699

84.621

13.544

197.172

137.189

16.302

649.296

271.954

45.013

Evoluția fondurilor alocate pe categorii ale cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea 

alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale în perioada 2012-2020 
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Anexa nr. 18 

 

Detalierea cheltuielilor de personal de la capitolul 51.01 „Autorităţii publice şi acţiuni externe”, pentru Ministerul Afacerilor Interne,  

pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare1 

 

NR.CR

T 

Instituția 

Prefectului 

Art. 10 0112 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 

TOTAL din care: 

Membrii birourilor electorale Operator

i de 

calculato

r 

Membri

i comisii 

tehnice 

județen

e 

Personal tehnic auxiliar birouri de circumscripție 

Total  

din care: 

Total din care: 

BECJ BECC BECO BECM BECS SV BECJ BECC BECO BECM BECS 

total din care: 

președinţi

i şi 

locţiitorii 

secţiilor 

de votare 

din ţară 

membrii 

propuşi de 

formaţiunil

e politice 

care 

participă la 

alegeri 

0 1 2=3+12+13+1

4 

3=4+...+9 4 5 6 7 8 9=10+11 10 11 12 13 14=15+16+17+18+1

9 

15 16 17 18 19 

1 Alba 10.615,00 8.537,00 162,00 3.634,00 424,00 217,00   4.100,00 1.097,00 3.003,00 613,00 32,00 1.433,00 237,00 945,00 170,00 81,00   

2 Arad 10.680,00 8.950,00 240,00 4.019,00 540,00 65,00   4.086,00 1.093,00 2.993,00 609,00 22,00 1.099,00 138,00 721,00 186,00 54,00   

3 Argeș 13.032,00 10.536,00 183,00 5.246,00 239,00 194,00   4.674,00 1.303,00 3.371,00 739,00 91,00 1.666,00 125,00 1.389,00 84,00 68,00   

4 Bacău 12.907,00 10.384,00 205,00 4.548,00 285,00 188,00   5.158,00 1.593,00 3.565,00 877,00 95,00 1.551,00 225,00 1.145,00 110,00 71,00   

5 Bihor 13.746,00 11.054,00 196,00 4.367,00 264,00 194,00   6.033,00 1.639,00 4.394,00 905,00 35,00 1.752,00 177,00 1.327,00 145,00 103,00   

6 Bistrița-

Năsăud 

8.038,05 6.511,40 223,25 3.151,30 177,60 64,00   2.895,25 782,50 2.112,75 440,75 14,50 1.071,40 175,00 817,30 75,00 4,10   

7 Botoșani 10.568,00 8.436,00 200,00 4.022,00 297,00 136,00   3.781,00 1.068,00 2.713,00 598,00 14,00 1.520,00 225,00 1.120,00 120,00 55,00   

8 Brașov 9.550,00 7.768,00 194,00 2.627,00 377,00 263,00   4.307,00 1.143,00 3.164,00 637,00 89,00 1.056,00 125,00 694,00 135,00 102,00   

9 Brăila 6.720,00 5.434,25 228,75 2.258,70 190,90 68,20   2.687,70 704,75 1.982,95 411,25 30,40 844,10 172,00 550,00 69,60 52,50   

10 Buzău 9.822,65 7.722,35 127,25 3.969,90 159,70 110,30   3.355,20 1.065,00 2.290,20 645,50 45,80 1.409,00 195,00 1.096,10 63,40 54,50   

11 Caraș-

Severin 

9.766,00 7.807,00 182,00 3.894,00 372,00 133,00   3.226,00 1.014,00 2.212,00 523,00 98,00 1.338,00 311,00 891,00 95,00 41,00   

12 Călărași 6.711,00 5.231,00 198,00 2.632,00 170,00 130,00   2.101,00 584,00 1.517,00 340,00 79,00 1.061,00 175,00 765,00 69,00 52,00   

13 Cluj 12.486,00 10.191,00 213,00 3.547,00 63,00 263,00   6.105,00 1.663,00 4.442,00 909,00 102,00 1.284,00 270,00 841,00 24,00 149,00   

14 Constanța 11.328,00 9.366,00 238,00 3.316,00 525,00 190,00   5.097,00 1.395,00 3.702,00 779,00 34,00 1.149,00 250,00 670,00 159,00 70,00   

ÎS Covasna 5.668,00 4.635,00 156,00 2.219,00 176,00 116,00   1.968,00 535,00 1.433,00 305,00 47,00 681,00 118,00 445,00 69,00 49,00   

16 Dâmbovița 9.961,00 7.974,00 164,00 4.085,00 242,00 111,00   3.372,00 1.083,00 2.289,00 664,00 14,00 1.309,00 184,00 999,00 81,00 45,00   

17 Dolj 14.034,00 11.326,00 220,00 5.658,00 218,00 179,00   5.051,00 1.327,00 3.724,00 761,00 62,00 1.885,00 247,00 1.491,00 79,00 68,00   

18 Galați 9.442,00 8.083,00 167,00 3.314,00 112,00 137,00   4.353,00 1.090,00 3.263,00 233,00 50,00 1.076,00 220,00 775,00 40,00 41,00   

19 Giurgiu 6.078,70 4.830,20 150,75 2.602,80 109,70 62,20   1.904,75 612,50 1.292,25 348,50 35,80 864,20 178,60 612,20 46,40 27,00   

20 Gorj 9.241,00 7.266,00 214,00 3.446,00 434,00 131,00   3.041,00 827,00 2.214,00 470,00 83,00 1.422,00 249,00 956,00 171,00 46,00   

21 Harghita 7.372,65 5.806,15 156,25 2.827,80 282,50 251,70   2.287,90 727,50 1.560,40 391,50 35,10 1.139,90 125,00 813,60 97,50 103,80   

22 Hunedoara 11.514,00 9.263,00 184,00 3.120,00 452,00 461,00   5.046,00 1.310,00 3.736,00 750,00 83,00 1.418,00 250,00 842,00 160,00 166,00   

23 Ialomița 6.842,00 5.298,00 164,00 2.899,00 215,00 174,00   1.846,00 550,00 1.296,00 324,00 1,00 1.219,00 157,00 914,00 80,00 68,00   

24 Iași 15.346,90 12.521,20 192,50 4.885,90 160,50 130,00   7.152,30 1.897,50 5.254,80 1.038,00 110,40 1.677,30 250,00 1.316,50 54,50 56,30   

25 Ilfov 5.446,00 4.184,00 139,00 1.591,00 416,00     2.038,00 129,00 1.909,00 384,00 60,00 818,00 211,00 427,00 180,00     

26 Maramure

ș 

9.041,00 7.144,00 187,00 2.301,00 548,00 125,00   3.983,00 1.200,00 2.783,00 617,00 62,00 1.218,00 179,00 763,00 215,00 61,00   

27 Mehedinți 7.936,00 6.378,00 165,00 3.427,00 184,00 133,00   2.469,00 723,00 1.746,00 417,00 61,00 1.080,00 171,00 813,00 63,00 33,00   

28 Mureș 13.412,00 10.910,00 163,00 4.950,00 418,00 268,00   5.111,00 1.425,00 3.686,00 845,00 40,00 1.617,00 205,00 1.184,00 99,00 129,00   

29 Neamț 10.573,00 8.417,00 154,00 4.013,00 169,00 125,00   3.956,00 1.224,00 2.732,00 684,00 45,00 1.427,00 250,00 1.045,00 71,00 61,00   

30 Olt 11.714,00 9.149,00 154,00 5.460,00 343,00 123,00   3.069,00 950,00 2.119,00 615,00 76,00 1.874,00 250,00 1.430,00 141,00 53,00   

 
1 Tabelele nu includ cheltuielile suplimentare generate de alegerile pentru funcția de primar din Moldova Nouă din data de 24 ianuarie 2021. 
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31 Prahova 13.379,00 11.047,00 190,00 4.374,00 717,00 135,00   5.631,00 1.560,00 4.071,00 819,00 52,00 1.461,00 189,00 968,00 254,00 50,00   

32 Satu Mare 8.264,95 6.686,75 180,50 3.153,20 236,30 126,00   2.990,75 842,50 2.148,25 475,50 98,40 1.004,30 150,00 722,00 81,50 50,80   

33 Sălaj 6.944,75 5.591,00 164,75 2.278,20 134,30 66,00   2.947,75 782,50 2.165,25 440,25 101,20 812,30 212,10 508,30 64,40 27,50   

34 Sibiu 8.350,25 6.698,75 174,50 2.497,60 513,40 132,30   3.380,95 938,75 2.442,20 564,50 88,70 998,30 221,00 557,70 172,80 46,80   

35 Suceava 13.952,00 11.238,00 184,00 5.428,00 616,00 294,00   4.716,00 1.400,00 3.316,00 770,00 35,00 1.909,00 249,00 1.274,00 240,00 146,00   

36 Teleorman 10.733,00 8.596,00 201,00 5.097,00 120,00 191,00   2.987,00 835,00 2.152,00 484,00 78,00 1.575,00 198,00 1.248,00 52,00 77,00   

37 Timiș 13.266,00 10.719,00 206,00 4.863,00 432,00 135,00   5.083,00 1.503,00 3.580,00 911,00 131,00 1.505,00 200,00 1.074,00 153,00 78,00   

38 Tulcea 5.869,00 4.459,00 171,00 2.451,00 215,00 64,00   1.558,00 510,00 1.048,00 324,00 72,00 1.014,00 200,00 676,00 95,00 43,00   

39 Vaslui 11.388,00 8.897,00 147,00 4.778,00 126,00 191,00   3.655,00 1.355,00 2.300,00 817,00 3,00 1.671,00 250,00 1.296,00 50,00 75,00   

40 Vâlcea 11.562,00 9.145,00 190,00 4.207,00 545,00 127,00   4.076,00 1.085,00 2.991,00 663,00 35,00 1.719,00 292,00 1.156,00 209,00 62,00   

41 Vrancea 8.213,00 6.449,00 126,00 3.318,00 160,00 84,00   2.761,00 897,00 1.864,00 509,00 28,00 1.227,00 140,00 966,00 68,00 53,00   

42 Municipiul 

București 

16.029,30 12.628,30       240,25 513,5

0 

11.874,55 3.187,55 8.687,00 1.617,00 1,80 1.782,20       260,00 1.522,2

0 

  TOTAL  427.543,20 343.267,3

5 

7.455,5

0 

150.476,4

0 

12.378,9

0 

6.527,9

5 

513,5

0 

165.915,1

0 

46.651,05 119.264,05 26.267,75 2.371,10 55.637,00 8.345,7

0 

38.243,7

0 

4.592,1

0 

2.933,3

0 

1.522,2

0 

 

 

 

 

NR.CRT INSTITUȚIA 

PREFECTULUI 

Art. 10.01.13 Indemnizaţii de delegare TOTAL 

GENERAL 

ART.100112 

ART 100113 

TOTAL din care: 

Membrii birourilor electorale Operator 

calculate 

Membrii 

comisii 

tehnice 

județene 

Personal tehnic auxiliar birouri de circumscripție 

Total   

din care: 

  

Total   din care:   

BECJ BECC BECO BECM BECS SV BECJ BECC BECO BECM BECS 

total din care: 

președinţii 

şi 

locţiitorii 

secţiilor 

de votare 

din ţară 

membrii 

propuşi de 

formaţiunile 

politice care 

participă la 

alegeri 

0 1 20=21+30+31+32 21=22+...+ 22 23 24 25 26 27=28+29 28 29 30 31 32=33+...+ 33 34 35 36 37 38=2+20 

1 ALBA                         0,00           10.615,00 

2 ARAD 1 1 1                   0,00           10.681,00 

3 ARGEȘ                         0,00           13.032,00 

4 BACĂU                         0,00           12.907,00 

5 BIHOR 1 1 1                   0,00           13.747,00 

6 BISTRIȚA-

NĂSĂUD 

0,28 0,28 0,28                   0,00           8.038,33 

7 BOTOȘANI                         0,00           10.568,00 

8 BRAȘOV                         0,00           9.550,00 

9 BRĂILA                         0,00           6.720,00 

10 BUZĂU                         0,00           9.822,65 

11 CARAȘ-

SEVERIN 

1                       1,00 1         9.767,00 

12 CĂLĂRAȘI 3 3   3                 0,00           6.714,00 

13 CLUJ 2 2 2                   0,00           12.488,00 

14 CONSTANȚA                         0,00           11.328,00 

ÎS COVASNA                         0,00           5.668,00 

16 DÂMBOVIȚA                         0,00           9.961,00 

17 DOLJ                         0,00           14.034,00 

18 GALAȚI                         0,00           9.442,00 

19 GIURGIU                         0,00           6.078,70 

20 GORJ                         0,00           9.241,00 
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21 HARGHITA 0,06                       0,06 0,06         7.372,71 

22 HUNEDOARA 1                       1,00 1         11.515,00 

23 IALOMIȚA                         0,00           6.842,00 

24 IAȘI                         0,00           15.346,90 

25 ILFOV                         0,00           5.446,00 

26 MARAMUREȘ 1                       1,00 1         9.042,00 

27 MEHEDINȚI                         0,00           7.936,00 

28 MUREȘ                         0,00           13.412,00 

29 NEAMȚ 1                       1,00 1         10.574,00 

30 OLT                         0,00           11.714,00 

31 PRAHOVA                         0,00           13.379,00 

32 SATU MARE 1,75                       1,75 1,75         8.266,70 

33 SĂLAJ                         0,00           6.944,75 

34 SIBIU                         0,00           8.350,25 

35 SUCEAVA                         0,00           13.952,00 

36 TELEORMAN                         0,00           10.733,00 

37 TIMIȘ 1                       1,00 1         13.267,00 

38 TULCEA 1                       1,00 1         5.870,00 

39 VASLUI 1                       1,00 1         11.389,00 

40 VÂLCEA                         0,00           11.562,00 

41 VRANCEA                         0,00           8.213,00 

42 MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI 

167,59 167,59       61,46 106,13           0,00           16.196,89 

  TOTAL 183,68 174,87 4,28 3   61,46 106,13           8,81 8,81         427.726,88 
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Anexa nr. 19 

 

Detalierea cheltuielilor cu bunuri şi servicii de la capitolul 51.01 ,,Autorităţii publice şi acţiuni externe”,  

pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare2 

 

Nr. 

crt. 

JUDEȚUL TOTAL Plăți efectuate, din care pe articole bugetare 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 ALBA 1.945,00 4,00   4,00   5,00   358,00     17,00     1.553,00   4,00 

2 ARAD 2.154,00 5,00   7,00   12,00   550,00     4,00     1.565,00   11,00 

3 ARGEȘ 2.771,00 7,00           834,00     19,00     1.911,00     

4 BACĂU 2.805,00 26,00   31,00   23,00   811,00     52,00     1.835,00   27,00 

5 BIHOR 2.757,00 8,00 2,00 17,00   9,00 1,00 638,00   79,00 40,00 1,00 3,00 1.959,00     

6 BISTRITA-

NASAUD 

1.614,68 6,72   2,74   1,52   424,87     4,89     1.173,94     

7 BOTOȘANI 2.156,00 6,00   1,00       590,00           1.559,00     

8 BRASOV 2.373,00 2,00   4,00   2,00   941,00   57,00 35,00     1.332,00     

9 BRAILA 1.517,00 7,00   1,00   9,00   528,00     8,00     964,00     

10 BUZĂU 1.968,00 24,00   1,00       435,00   15,00 60,00   8,00 1.423,00   2,00 

11 CARAS-SEVERIN* 1.813,00 11,00   17,00   8,00   300,00     19,00     1.457,00   1,00 

12 CALARASI 1.286,00 17,00   17,00       252,00     10,00     990,00     

13 CLUJ 2.861,00 3,00   5,00   8,00   1.109,00     15,00     1.705,00   16,00 

14 CONSTANTA 2.748,00 20,00   8,00   9,00   1.125,00     10,00     1.573,00   3,00 

15 COVASNA 1.049,00 17,00   4,00   1,00   184,00     4,00     839,00     

16 DAMBOVITA 1.881,00 7,00 2,00 5,00   2,00   420,00     7,00     1.437,00   1,00 

 
2 Tabelul nu include cheltuielile suplimentare generate de alegerile pentru funcția de primar din Moldova Nouă din data de 24 ianuarie 2021. 
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17 DOLJ 3.214,00 14,00   17,00 7,00 29,00 2,00 1.021,00 12,00   17,00   3,00 2.092,00     

18 GALATI 2.348,00 14,00   1,00   12,00   958,00     14,00     1.349,00     

19 GIURGIU 1.161,67 3,50   16,25   0,50   245,50     19,60     876,32     

20 GORJ 1.877,00 9,00       10,00   476,00     6,00     1.376,00     

21 HARGHITA 1.360,96 3,51   6,25       259,01     5,07     1.087,12     

22 HUNEDOARA 2.386,00 14,00   8,00   11,00 2,00 640,00     17,00 1,00   1.676,00 5,00 12,00 

23 IALOMIȚA 1.435,00 16,00   6,00   6,00   366,00     13,00     1.028,00     

24 IAȘI 3.566,71 6,10   13,50   36,32   1.377,91     1,52     2.131,36     

25 ILFOV 1.224,75 2,06   10,50       387,84     15,69     792,38   16,28 

26 MARAMUREȘ 1.987,00 7,00   8,00   27,00   683,00     14,00     1.231,00   17,00 

27 MEHEDINȚI 1.465,00 6,00   3,00       262,00     5,00     1.189,00     

28 MURES 2.693,00 5,00   4,00   9,00   704,00     17,00     1.954,00     

29 NEAMȚ 2.062,00 17,00   3,00   8,00   498,00     20,00     1.516,00     

30 OLT 2.243,00 4,00   15,00   6,00   409,00     5,00     1.800,00   4,00 

31 PRAHOVA 2.590,00         14,00   670,00           1.906,00     

32 SATU MARE 1.568,65 29,95   10,00       320,51 2,38   2,50 0,46   1.185,00 17,85   

33 SALAJ 1.213,35 3,00   2,13   5,83   220,10     30,44 0,03   951,82     

34 SIBIU 1.895,75 1,75   3,76   3,42 0,88 691,60       0,21   1.184,72   9,41 

35 SUCEAVA 2.810,00 7,00   2,00       740,00           2.061,00     

36 TELEORMAN 1.994,00 7,00   5,00   1,00   345,00     13,00     1.623,00     

37 TIMIȘ 3.309,00 27,00   17,00   2,00   1.232,00     14,00     1.947,00   70,00 

38 TULCEA 1.233,00 2,00       8,00   326,00     20,00     877,00     

39 VASLUI 2.134,00 11,00           453,00     3,00     1.667,00     

40 VALCEA 2.302,00 8,00       12,00   561,00     13,00     1.708,00     

41 VRANCEA 1.545,00 10,00   10,00   6,00   329,00     13,00     1.172,00   5,00 

42 MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI 

5.853,40         473,31   3.603,09           1.777,00     

TOTAL 91.170,92 398,59 4,00 286,13 7,00 769,90 5,88 27.278,43 14,38 151,00 583,71 2,70 14,00 61.433,66 22,85 198,69 
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Anexa nr. 20 

 

Detalierea cheltuielilor de capital de la capitolul 51.01 ,,Autorităţii publice şi acţiuni externe”,  

pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare 

 

Nr.crt. Instituția prefectului 

  

Total  Plăți efectuate, din care pe articole bugetare 

  

71.01.02 71.01.03 

0 1 2=3+4 3 4 

1 Alba  0,000  0,000 0,000  

2 Arad 39,980 39,980   

3 Argeș 19,862 19,862   

4 Bacău 8,980 8,980   

5 Bihor 23,991 23,991   

6 Bistrița-Năsăud 24,974 24,974   

7 Botoșani 20,956 20,956   

8 Brașov 4,288 4,288   

9 Brăila 17,589 5,903 11,686 

10 Buzău 69,860 69,860   

11 Caraș-Severin 10,700 10,700   

12 Călărași  0,000  0,000 0,000  

13 Cluj 61,204 45,608 15,596 

14 Constanța  0,000  0,000 0,000  

15 Covasna 37,983 37,983   

16 Dâmbovița 28,000 28,000   

17 Dolj 33,722 26,121 7,601 

18 Galați 29,891 29,891   

19 Giurgiu 20,238 20,238   

20 Gorj 69,978 29,994 39,984 

21 Harghita 5,077 5,077   

22 Hunedoara 36,983 36,983   

23 Ialomița  0,000  0,000 0,000  

24 Iași 31,870 11,878 19,992 

25 Ilfov  0,000  0,000 0,000  
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26 Maramureș 39,983 39,983   

27 Mehedinți 23,517 23,517   

28 Mureș  0,000  0,000 0,000  

29 Neamț 24,990 9,990 15,000 

30 Olt 21,141 21,141   

31 Prahova 24,577 24,577   

32 Satu Mare  0,000  0,000 0,000  

33 Sălaj  0,000  0,000 0,000  

34 Sibiu  0,000  0,000 0,000  

35 Suceava 22,153 8,000 14,153 

36 Teleorman 44,578 29,822 14,756 

37 Timiș 35,867 35,867   

38 Tulcea 28,550 28,550   

39 Vaslui 32,237 32,237   

40 Vâlcea 49,957 17,671 32,286 

41 Vrancea 29,996   29,996 

42 Municipiul București 69,160 69,160   

 Total 1.042,832 841,782 201,050 
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Anexa nr. 21  

 

Situaţia fondurilor alocate, a celor utilizate, respectiv a celor restituite, pe capitole bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, cheltuieli material (bunuri şi servicii) şi cele de capital (active nefinanciare) 

 

           -mii lei-    

  

  

INSTITUŢIA 

 

CAP 

FONDURI BUGETARE ALOCATE CONFORM H.G. NR. 578/2020 

TOTAL 

  

 

FONDURI UTILIZATE 
TOTAL 

  

FONDURI RESTITUITE 

TOTAL 

PERSONAL 
BUNURI SI 

SERVICII 

ACTIVE 

NEFINANCIARE 
PERSONAL 

BUNURI 

SI 

SERVICII 

ACTIVE 

NEFINANCIARE 
PERSONAL 

BUNURI 

SI 

SERVICII 

ACTIVE 

NEFINANCIARE 

  

                            

 1. Ministerul Afacerilor Interne 

  
634.720 226.816 3.308 864.844 436.328 159.541 2.845 598.714 198.392 67.275 463 266.130 

                 

  1) Instituțiile Prefectului  51.01 625.992 149.580 1.192 776.764 427.727 91.171 1.043 519.941 198.265 58.409 149 256.823 

                 

  TOTAL CAP 51.01 625.992 149.580 1.192 776.764 427.727 91.171 1.043 519.941 198.265 58.409 149 256.823 

                 

  2) Ordine Publica 61.01 8.728 77.236 2.116 88.080 8.601 68.370 1.802 78.773 127 8.866 314 9.307 

                 

  TOTAL CAP 61.01 8.728 77.236 2.116 88.080 8.601 68.370 1.802 78.773 127 8.866 314 9.307 

               

 II.   Secretariatul General al Guvernului 51.01 135 2.800 0 2.935 5 2.365 0 2.370 130 435 0 565 

 Institutul Național de Statistică 51.01 135 2.800 0 2.935 5 2.365 0 2.370 130 435 0 565 

  1.Aparat propriu 51.01 25 130 0 155 5 106 0 111 20 24 0 44 

 
2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 

110 2.670 0 2.780 0 2.259 0 2.259 110 411 0 521 

               

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 8.235 4.955 1.045 14.235 5.402 2.527 950 8.879 2.833 2.428 95 5.356 

 1.Aparat propriu 51.01 3.712 4.158 785 8.655 879 1.730 776 3.385 2.833 2.428 9 5.270 

 2.Biroul Electoral Central 51.01 4.523 797 260 5.580 4.523 797 174 5.494 0 0 86 86 

               

 IV. Ministerul Sănătății 51.01 0 19.076 0 19.076 0 7.633 0 7.633 0 11.443 0 11.443 

               

 

V. Serviciul de Telecomunicații 

Speciale 

61.01 
6.206 13.627 40.560 60.393 6.206 13.627 40.560 60.393 0 0 0 0 

               

 VI. Agenția Națională de Integritate 51.01 0 4.620 0 4.620 0 4.620 0 4.620 0 0 0 0 

               

 VII. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 51.01 0 60 100 160 0 52 98 150 0 8 2 10 

               

 

TOTAL LEI  
649.296 271.954 45.013 966.263 447.941 190.365 44.453 682.759 201.355 81.589 560 283.504 

 TOTAL € 3  134.149.294 56.187.682 9.300.014 199.636.991 92.547.881 39.330.799 9.184.314 141.062.995 41.601.413 16.856.883 115.700 58.573.996 

 TOTAL $  154.808.068 64.840.494 10.732.202 230.380.764 106.800.105 45.387.678 10.598.684 162.786.467 48.007.963 19.452.816 133.518 67.594.297 

 
3 Cursul BNR din ziua de 22 iulie 2020, 1 € = 4,8401 lei şi 1 $ = 4,1942 lei 
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Anexa nr. 22 

Situația buletinelor de vot tipărite la alegerile locale din anul 2020 

 

Nr. Crt. Instituția prefectului Cantitate buletine de vot tipărite Valoarea buletinelor de vot tipărite - Lei 

1. Alba            1.379.878                   325.917  

2. Arad            1.717.860                   531.298  

3. Argeș            2.314.252                   819.157  

4. Bacău            2.651.280                   723.515  

5. Bihor            2.218.320                   533.615  

6. Bistrița - Năsăud            2.326.813                   718.456  

7. Botoșani            1.629.260                   573.280  

8. Brașov            2.295.668                   920.773  

9. Brăila            1.260.841                   514.629  

10. Buzău            1.675.264                   390.582  

11. Caraș - Severin            1.208.653                   273.678  

12. Călărași            1.092.076                   245.519  

13. Cluj            2.726.226                1.095.701  

14. Constanța            2.765.288                1.088.013  

15. Covasna               806.400                   173.264  

16. Dâmbovița            1.873.600                   405.232  

17. Dolj            2.563.800                   987.567  

18. Galați            2.310.944                   932.657  

19. Giurgiu               973.128                   231.193  

20. Gorj            1.312.100                   465.749  

21. Harghita            1.191.800                   248.906  

22. Hunedoara            1.714.392                   601.464  

23. Ialomița            1.008.947                   348.448  

24. Iași            3.507.702                1.356.791  

25. Ilfov            1.633.600                   371.531  
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26. Maramureș            1.882.000                   665.181  

27. Mehedinți            1.065.200                   254.009  

28. Mureș            2.102.360                   650.568  

29. Neamț            2.068.800                   473.106  

30. Olt            1.690.343                   391.028  

31. Prahova            2.886.756                   663.268  

32. Satu Mare            1.382.248                   311.922  

33. Sălaj               865.969                   196.150  

34. Sibiu            1.696.874                   666.555  

35. Suceava            2.705.800                   728.470  

36. Teleorman            1.405.226                   316.619  

37. Timiș            2.794.408                1.169.089  

38. Tulcea               852.824                   303.866  

39. Vaslui            1.869.260                   428.258  

40. Vâlcea            1.462.370                   547.784  

41. Vrancea            1.372.800                   296.987  

42. Municipiul București            8.008.792                3.567.132  

TOTAL       82.270.122  26.506.927  

 

Situația privind cantitatea de hârtie utilizată la alegerile locale din anul 2020 

 
Nr.crt. Caracteristici 

Tehnice 

Cantitate 

kg 

Preț unitar          (fără 

TVA) 

Valoare 

lei 

Valoare  

(cu TVA)  

1. Hârtie de ziar bobină 84 cm/48,8 gr/mp 119.654,00 2,24 268,024,96 318.949,70 

 

2. Hârtie de ziar bobină 84 cm/48,8 gr/mp 59.631,55 2,76 164.583,08 195.853,87 

3. Hârtie de ziar bobină 84 cm/48,8 gr/mp 1.151.674,85 2,77 3.190.139,33 3.796.265,80 

      

TOTAL  1.330.960,40  3.622.747,37 4.311.069,37 

TOTAL €4   748.486,06 890.698,41 

 
4 Cursul BNR din ziua de 22 iulie 2020, 1 € = 4,8401 lei şi 1 $ = 4,1942 lei 
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TOTAL $   863.751,70 1.027.864,52 

 

Situaţia cantitativ-valorică a ştampilelor birourilor electorale de circumscripție judeţene, municipale, orășenești, comunale și ștampilele 

de control ale birourilor electorale ale secțiilor de  votare din ţară 

 
Nr. Crt. Județ Ștampilele birourilor electorale de 

circumscripție judeţene 

Ștampilele birourilor electorale de 

circumscripție municipale, orășenești și 

comunale  

Ștampilele de control ale birourilor 

electorale ale secțiilor de votare 

Nr. ştampile 

birourilor 

electorale de 

circumscripție 

judeţene 

Valoare 

ştampilelor 

birourilor 

electorale de 

circumscripție 

judeţene 

Nr. ştampilelor 

birourilor electorale 

de circumscripție 

municipale, 

orășenești și 

comunale  

Valoare ştampilelor 

birourilor 

electorale de 

circumscripție 

municipale, 

orășenești și 

comunale  

Nr. ştampilelor de 

control ale 

birourilor 

electorale ale 

secțiilor de votare 

Valoarea 

ştampilelor de 

control ale 

birourilor 

electorale ale 

secțiilor de votare 

1 Alba 1 113,05 78,00 1.485,12 439 8.358,56 

2 Arad 1 137,49 78,00 2.453,23 437 9.329,34 

3 Argeș 1 25,00 102,00 1.395,87 522 7.143,57 

4 Bacău 1 95,20 93,00 3.430,77 637 21.982,87 

5 Bihor 1 70,21 101,00 1.021,62 655 8.184,22 

6 Bistrița - Năsăud 1 33,00 62,00 2.049,74 313 4.786,24 

7 Botoșani 1 23,80 78,00 1.856,40 427 10.162,60 

8 Brașov 1 90,00 58,00 1.154,20 457 9.094,30 

9 Brăila 1 100,00 44,00 4.400,00 282 4.794,00 

10 Buzău 1 68,18 87,00 5.931,23 426 21.291,48 

11 Caraș - Severin 1 19,04 77,00 1.466,08 365 7.792,24 

12 Călărași 1 19,47 55,00 1.070,85 235 4.466,26 

13 Cluj 1 74,02 81,00 1.007,28 665 8.269,61 

14 Constanta 1 18,49 70,00 1.294,30 558 4.874,98 

15 Covasna 1 16,50 45,00 742,50 214 3.531,00 

16 Dâmbovița 1 88,06 89,00 1.588,65 433 7.729,05 

17 Dolj 1 109,00 111,00 2.100,00 531 9.573,00 
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18 Galați 1 34,00 64,00 2.176,00 436 14.823,26 

19 Giurqiu 1 41,18 54,00 640,58 245 3.236,20 

20 Gorj 1 8,93 70,00 624,75 331 4.135,84 

21 Harghita 1 10,12 67,00 678,04 291 2.944,92 

22 Hunedoara 1 88,50 69,00 6.106,50 524 12.315,31 

23 Ialomița 1 85,00 66,00 1.980,00 220 6.599,98 

24 Iași 1 34,93 98,00 3.423,14 759 9.086,00 

25 Ilfov 1 15,42 40,00 616,89 263 4.056,09 

26 Maramureș 1 16,69 77,00 1.285,13 440 7.836,87 

27 Mehedinți 1 85,00 66,00 759,00 290 3.335,00 

28 Mureș 1 19,70 102,00 2.009,40 570 14.481,71 

29 Neamț 1 21,00 83,00 1.743,00 490 10.290,00 

30 Olt 1 65,45 112,00 1.532,16 380 5.198,40 

31 Prahova 1 96,00 104,00 832,00 624 4.992,00 

32 Satu Mare 1 21,30 65,00 1.384,50 337 7.178,44 

33 Sălaj 1 65,45 61,00 1.596,98 313 8.194,34 

34 Sibiu 1 22,00 64,00 1.408,00 376 8.272,00 

35 Suceava 1 14,04 114,00 1.600,56 560 7.863,52 

36 Teleorman 1 43,00 97,00 4.171,00 334,00 3.974,60 

37 Timiș 1 27,00 99,00 2.673,00 601,00 15.555,38 

38 Tulcea 1 75,01 51,00 458,81 204,00 1.835,27 

39 Vaslui 1 25,00 86,00 2.150,00 542,00 13.550,00 

40 Vâlcea 1 65,45 89,00 1.217,97 434,00 5.939,29 

41 Vrancea 1 75,00 73,00 2.555,02 359,00 12.565,10 

42 Municipiul 

București 

14 899,64     1.275,00 25.034,63 

TOTAL 55 3.055,32 3.180 78.070,27 18.794 364.657,47 
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Situația privind numarul de ștampile de vot cu mențiunea ,,VOTAT”  utilizate la alegerile locale din anul 2020 

 
Nr. Crt. Instituția Prefectului Nr. secții de 

votare 

Nr. ștampile/  secție 

de votare 

Cantitate ștampile cu  

mențiunea ,,VOTAT”/ 

buc 

Preț/ștampilă lei/buc            

cu Tva 

 

 

 

  

Valoare   Lei                         

cu Tva 

  

1  Alba 439 5 2.195 4,94 10.843,30 

2  Arad 437 5 2.185 4,94 10.793,90 

3  Argeş 522 5 2.610 4,94 12.893,40 

4  Bacău 637 5 3.185 4,94 15.733,90 

5  Bihor 655 5 3.275 4,94 16.178,50 

6  Bistriţa-Năsăud 313 5 1.565 4,94 7.731,10 

7  Botoşani 427 5 2.135 4,94 10.546,90 

8  Braşov 457 5 2.285 4,94 11.287,90 

9  Brăila 282 5 1.410 4,94 6.965,40 

10  Buzău 426 5 2.130 4,94 10.522,20 

11  Caraş-Severin 365 5 1.825 4,94 9.015,50 

12  Călăraşi 235 5 1.175 4,94 5.804,50 

13  Cluj 665 5 3.325 4,94 16.425,50 

14  Constanţa 558 5 2.790 4,94 13.782,60 

15  Covasna 214 5 1.070 4,94 5.285,80 

16  Dâmboviţa 433 5 2.165 4,94 10.695,10 

17  Dolj 531 5 2.655 4,94 13.115,70 

18  Galaţi 436 5 2.180 4,94 10.769,20 



193 
 

19  Giurgiu 245 5 1.225 4,94 6.051,50 

20  Gorj 331 5 1.655 4,94 8.175,70 

21  Harghita 291 5 1.455 4,94 7.187,70 

22  Hunedoara 524 5 2.620 4,94 12.942,80 

23  Ialomiţa 220 5 1.100 4,94 5.434,00 

24  Iaşi 759 5 3.795 4,94 18.747,30 

25  Ilfov 263 5 1.315 4,94 6.496,10 

26  Maramureş 440 5 2.200 4,94 10.868,00 

27  Mehedinţi 290 5 1.450 4,94 7.163,00 

28  Mureş 570 5 2.850 4,94 14.079,00 

29  Neamţ 490 5 2.450 4,94 12.103,00 

30  Olt 380 5 1.900 4,94 9.386,00 

31  Prahova 624 5 3.120 4,94 15.412,80 

32  Satu Mare 337 5 1.685 4,94 8.323,90 

33  Sălaj 313 5 1.565 4,94 7.731,10 

34  Sibiu 376 5 1.880 4,94 9.287,20 

35  Suceava 560 5 2.800 4,94 13.832,00 

36  Teleorman 334 5 1.670 4,94 8.249,80 

37  Timiş 601 5 3.005 4,94 14.844,70 

38  Tulcea 204 5 1.020 4,94 5.038,80 

39  Vaslui 542 5 2.710 4,94 13.387,40 

40  Vâlcea 434 5 2.170 4,94 10.719,80 

41  Vrancea 359 5 1.795 4,94 8.867,30 

42 Municipiul Bucureşti 1275 5 6.375 4,94 31.492,50 

TOTAL  18794   93.970   464.211,80 

 

 
 


