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INTRODUCERE 

 

Prezentul raport descrie organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților 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 parlamentare 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 pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020 au decurs în condiții 

bune, nefiind înregistrate incidente sau disfuncționalități de natură să afecteze integritatea 

acestora.  

Contextul dificil în care alegerile parlamentare au avut loc a avut un impact evident asupra 

modului de derulare a operațiunilor electorale și participării la scrutin. Lecțiile învățate la 

alegerile locale din anul 2020 au facilitat însă 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 parlamentare este alcătuit din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru organizarea şi 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea 

Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum și pentru 

organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările 

ulterioare și de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, 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. 208/2015 
Față de alegerile parlamentare care s-au desfășurat în anul 2016, Legea nr. 208/2015 a 

fost modificată şi/sau completată prin următoarele acte normative: 

1. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

2. Legea nr. 51/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2016 

privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi 

completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 

pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

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. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 
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privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare 

şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 

6. Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate (ieşită din vigoare ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 150/2020); 

7. 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; 

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

electorală. 

De asemenea, prin Decizia Curții Constituționale nr. 418/2020, prevederile art. 118 alin. 

(2) din Legea nr. 208/2015 ce reglementau definiția partidului politic parlamentar au fost 

declarate neconstituționale. 

 

Legea nr. 288/2015 
De la data alegerilor parlamentare din anul 2016, Legea nr. 288/2015 a fost modificată 

şi/sau completată prin următoarele acte normative: 

1. Legea nr. 148/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie 

electorală; 

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate (ieşită din vigoare ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 150/2020); 

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

electorală. 

 

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

completată prin următoarele acte normative: 

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.   

  De asemenea, prin Decizia Curții Constituționale nr. 686/2020, prevederile art. 23 alin. 

(4) din Legea nr. 334/2006 ce stabileau că subvențiile de la bugetul de stat acordate partidelor 
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politice au statut de afectațiune specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire au fost 

declarate neconstituţionale. 

 

Legea nr. 202/2020 
Cele mai semnificative modificări aplicabile la scrutinul din 2020 au fost introduse prin 

Legea nr. 202/2020, la propunerea AEP, acestea vizând următoarele aspecte principale: 

- creşterea la două zile a duratei votării în străinătate;  

- modificarea componenței birourilor electorale din ţară prin includerea reprezentanţilor 

Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeri;  

- modificarea componenței birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, prin 

adăugarea funcţiei de locțiitor, cu includerea reprezentanţilor Grupului parlamentar al 

minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeri; 

- mărirea numărului membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare de la 7 la 8;  

- desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi a 

locţiitorilor acestora de către Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea şefilor 

misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare; 

- acordarea posibilităţii  alegătorilor cu domiciliul sau reședința în străinătate de a vota la 

orice secție de votare din străinătate; 

- utilizarea la secțiile de votare din străinătate a listelor electorale suplimentare 

electronice, în mod similar cu practica de la alegerile pentru Președintele României din anul 

2019; 

- reducerea numărului de susținători dublată de posibilitatea colectării acestora prin 

mijloace electronice, precum și de depunerea candidaturilor prin mijloace electronice; 

- imprimarea buletinelor de vot de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, astfel încât 

să se asigure o securitate mai mare a acestor documente; 

- prelungirea duratei votării până la ora 23.59 în situațiile în care se înregistrează cozi la 

secțiile de votare;  

- înregistrarea audiovideo a operaţiunilor de numărare a voturilor, ca procedură pentru 

prevenirea şi depistarea rapidă a fraudelor electorale; 

- consolidarea rolului Autorităţii Electorale Permanente, prin creşterea, în acord cu 

prevederile constituţionale, a nivelului reglementării referitoare la structura acesteia 

concomitent cu creşterea atribuţiilor ce îi revin;  

- funcţionarea infrastructurii informatice a Biroului Electoral Central;   

- acordarea unei zile libere ulterioare datei votării membrilor birourilor electorale ale 

secţiilor de votare; 

- mărirea termenului de înregistrare a alegătorilor prin corespondenţă cu 30 de zile; 

- asigurarea materialelor de protecţie sanitară la alegerile parlamentare din 6 decembrie 

2020; 

- utilizarea de partidele politice în campania electorală a  subvenţiei primite de la bugetul 

de stat. 
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2.  ADMINISTRAȚIA ELECTORALĂ  

2.1. Autoritatea Electorală Permanentă 
 

Autoritatea Electorală Permanentă are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea 

alegerilor și a referendumurilor, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor 

internaționale și europene în materie, precum și controlul finanțării partidelor politice și a 

campaniilor electorale.  

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

ulterioare și Legii nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, vizează toate etapele 

procesului electoral incluzând: 

- formularea proiectelor și propunerilor de modificare și completare a legilor electorale; 

- elaborarea proiectelor de hotărâri ale Guvernului specifice bunei organizări și 

desfășurări a alegerilor;   

- adoptarea reglementărilor (hotărâri și instrucțiuni) pentru buna organizare și desfășurare 

a alegerilor, în domeniul specific de competență;  

- administrarea Registrului Electoral; 

- gestionarea cererilor de înscriere în Registrul electoral ale alegătorilor cu opțiunea 

pentru votul la secție sau prin corespondență, întocmirea listelor electorale pentru votul prin 

corespondență; 

- organizarea secţiilor de votare din țară și colaborarea cu MAE în vederea organizării 

secțiilor de votare din străinătate; 

- urmărirea realizării din timp a dotărilor logistice specifice secţiilor de votare: urne şi 

cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi alte 

materiale; 

- administrarea Corpului experților electorali și desemnarea preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare şi a locțiitorilor acestora; 

- selecția şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de 

votare; 

- sprijinirea activității de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, a locțiitorilor acestora și a operatorilor de calculator, precum și a personalului 

autorităților și instituțiilor, cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor; 

- informarea şi/sau instruirea participanților la procesul electoral, prin realizarea, 

distribuirea şi/sau difuzarea de publicații, ghiduri, broşuri, pliante, producţii audiovideo în 

materie electorală; 

- controlul și monitorizarea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităților publice și altor 

organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale;  

- suportul activității birourilor electorale, prin reprezentanții săi în aceste birouri, precum 

și prin personalul tehnic auxiliar desemnat din cadrul AEP; 

- elaborarea, implementarea și operaționalizarea sistemelor și aplicațiilor informatice 

utilizate în procesele electorale, cu sprijinul STS; 

- controlul finanțării campaniei electorale și asigurarea transparenței cheltuielilor 

efectuate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și referendumurilor. 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/gq4deojv/constitutia-romaniei-republicata-in-2003?d=2021-02-21


8 

 

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 parlamentare din anul 2020, 

respectiv:  

- Hotărârea Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 20201 

- Hotărârea Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice bunei organizări 

și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, 

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020; 

- Hotărârea Guvernului nr. 787/2020 privind modificarea și completarea calendarului 

acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020; 

-  Hotărârea Guvernului nr. 916/2020 privind suplimentarea bugetului Ministerului 

Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul 

de stat pe anul 2020, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în 

domeniul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

 

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

celorlalte departamente de specialitate ale AEP şi/sau cu consultarea acestora: 

- Hotărârea nr. 11/2020 pentru aprobarea modelului notei logistice prevăzute la art. 23 

alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, care va fi folosit 

la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 

- Hotărârea nr. 12/2020 privind aprobarea Metodologiei întocmirii şi depunerii 

dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor; 

- Hotărârea nr. 17/2020 pentru aprobarea modelelor, a dimensiunilor şi a condiţiilor de 

tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor; 

- Hotărârea nr. 18/2020 privind aprobarea Ghidului finanţării campaniei electorale la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020; 

- Hotărârea nr. 19/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind desemnarea membrilor 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor; 

- Hotărârea nr. 20/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr. 288/2015 privind votul 

prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

- Hotărârea nr. 21/2020 privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul 

României; 

 
1 Hotărârea Guvernului nr. 787/2020 privind modificarea și completarea calendarului acțiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 745/2020; 
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- Hotărârea nr. 23/2020 privind aprobarea Procedurii de monitorizare video a localurilor 

secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

- Hotărârea nr. 24/2020 privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, precum şi modificarea şi completarea unor hotărâri 

ale Autorităţii Electorale Permanente; 

- Hotărârea nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării, precum şi unele măsuri privind funcţionarea aplicaţiei 

informatice de repartizare şi atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor; 

- Hotărârea nr. 29/2020 privind aprobarea implementării soluţiei tehnice de blockchain 

în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi în 

Sistemul informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii 

Electorale Permanente. 

 

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

normative: 

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților; 

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 37/2016 pentru aprobarea modelului 

ștampilelor oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București care va fi folosit la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților; 

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2016 privind consemnarea opţiunilor 

ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor; 

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 34/2016 privind procedura de 

acreditare, precum și pentru aprobarea modelelor documentelor de acreditare şi ale ecusoanelor 

persoanelor acreditate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2016 pentru aprobarea modelelor 

certificatelor doveditoare ale alegerii senatorilor și deputaților;  

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 32/2016 pentru aprobarea modelului 

extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară care va fi folosit la alegerile pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor;  

  -  Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 31/2016 pentru aprobarea modelelor 

listelor electorale suplimentare care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor; 

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2016 pentru aprobarea modelului 

timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2016 pentru aprobarea modelelor 

ștampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

  - Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor 

listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale și parlamentare; 

 

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 
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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 evidențe electorale informatizate (DEEI) din cadrul 

Departamentului informatizarea proceselor electorale al AEP a mărit frecvența actualizărilor de 

date de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) 

și Direcția Generală de Pașapoarte (DGP), în vederea creșterii acurateței listelor electorale 

permanente. DEEI a efectuat două importuri complete de date de la DEPABD, două importuri 

de date de la DGP și o actualizare de date de la DEPABD. 

I. Importul de date din 24 octombrie 2020 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.287.438 de persoane; 

- s-au primit date pentru 285.062 de persoane privind reședința; 

- s-au primit 16.621 de documente de radiere a dreptului de vot. 

 

II. Importul de date din 14 noiembrie 2020 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru 18.268.085 de persoane; 

- s-au primit date pentru 271.058 de persoane privind reședința; 

- s-au primit 16.460 de documente de radiere a dreptului de vot. 
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III. Importul parțial de date din 28 noiembrie 2020 

- s-au primit de la DEPABD date actualizate pentru 152.265 persoane, privind schimbările 

intervenite în perioada 14.11.2020-28.11.2020, cu privire la domiciliu, actul de identitate, 

respectiv numele/prenumele persoanei; 

- s-au primit date pentru 15.596 de persoane decedate, înregistrate în RNEP în perioada 

14.11.2020-28.11.2020; 

- s-au primit date pentru 3.209 cetățeni români cu domiciliul în străinătate 

(CRDS)/persoane care au renunțat la cetățenie, informații înregistrate în RNEP în 

perioada 14.11.2020-28.11.2020; 

- s-au primit date pentru 8.265 de persoane privind actualizarea reședinței, înregistrate în 

RNEP în perioada 14.11.2020-28.11.2020; 

- s-au primit date pentru 44 de persoane cu mențiuni de punere sub interdicție, înregistrate 

în RNEP în perioada 14.11.2020-28.11.2020; 

- s-au primit date pentru 69 de persoane cu mențiuni de interzicere a dreptului de a vota, 

înregistrate în RNEP în perioada 14.11.2020-28.11.2020. 

 

 

Punerea la dispoziţia primarilor a machetelor listelor electorale 
În vederea generării pachetelor electorale și a tipăririi listelor electorale permanente din 

țară pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, prin intermediul Registrului Electoral 

au fost puse la dispoziţie machetele listelor electorale.  

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

disponibile în pachetele electorale generate.  

 

Furnizarea datelor privind numărul de alegători înscriși în Registrul electoral 
La data de 18 septembrie 2020, AEP a comunicat BEC numărul de alegători. 

Pe tot parcursul perioadei electorale a fost transmis către instituțiile prefectului care au 

făcut solicitări în acest sens, numărul total de alegători corespunzător fiecărei secții de votare, 

în vederea stabilirii numărului minim necesar de buletine de vot, precum și numărul de alegători 

care dețin cărți de identitate corespunzător fiecărei secții de votare, în vederea stabilirii 

numărului minim necesar de timbre autocolante.  
  

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 de AEP prin adăugarea în Registrul electoral a coordonatelor GPS ale secțiilor de 
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votare, astfel încât alegătorii au putut vizualiza adresa sediului secției de votare și drumul 

până la acesta. 
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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 în detaliu creșterea semnificativă a numărului de 

accesări în ziua 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. 
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Monitorizarea și îndrumarea persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în 

Registrul Electoral 
          AEP a acordat suport tehnic persoanelor din cadrul primăriilor, autorizate să opereze în 

Registrul Electoral, pentru efectuarea următoarelor operaţiuni: 

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

drepturilor electorale sau de punere sub interdicție, radierea trebuind să fie efectuată în 48 ore 

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

instanța judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii; 

 

 

▪ deblocarea accesului în Registrul electoral, în perioada 28 septembrie – noiembrie 

2020 fiind soluționate 239 de solicitări de deblocare a Registrului electoral formulate de 

primari: 
 

Tip deblocare Număr solicitări 

verificate şi 

analizate  

Cauze 

Deblocarea pentru 

arondare/rearondare 

manuală a alegătorilor 

51 • Alegători repartizați eronat; 

• Alegători nerepartizați cu adresa eronată în actul de 

identitate; 

• Alegători nerepartizați pentru care adresa din actul de 

identitate nu permitea arondarea automată (mențiuni 

privind doar unitatea administrativ-teritorială şi 

localitatea componentă în actul de identitate); 

• Alegători nerepartizați pentru care adresa din actul de 

identitate nu permitea arondarea automată, întrucât nu 

există nomenclator stradal aprobat; 

• Alegători repartizați manual, care după implementarea 

avizului conform puteau fi arondați automat . 

Deblocarea pentru 

efectuarea unor corecții 

ale unor erori 

materiale/actualizarea în 

ceea ce privește tipul, 

denumirea şi adresa 

secţiei de votare 

5 • 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. 
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Deblocarea / re-

deblocarea privind 

operarea avizelor 

conforme emise   

183  • Implementarea avizelor conforme emise; 

• Re-deblocarea în situațiile în care nu au fost efectuate 

toate modificările din avizele conforme emise. 

TOTAL 239   

 

▪ delimitarea secțiilor de votare şi modificarea sediilor acestora;  

▪ introducerea în Registrul Electoral a cererilor de vot la reședință; 

▪ punerea unui extras din Registrul electoral cuprinzând alegătorii din unitatea 

administrativ-teritorială la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor 

electorale și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă 

la alegeri; 

▪ generarea pachetelor electorale. 

În vederea desfășurării acestor activități, compartimentele de resort din cadrul AEP au 

acordat sprijin persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral pentru 

modificarea parolei de acces în Registrul electoral și au soluționat cererile de eliberare/retragere 

a datelor de autentificare pentru operarea în Sistemul Informatic al Registrului electoral. 

Totodată, având în vedere prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2020, 

structurile teritoriale ale AEP au contactat persoanele autorizate să efectueze operațiuni în 

Registrul electoral din toate primăriile, precum şi secretarii generali ai comunelor, orașelor şi 

municipiilor, în vederea îndrumării pentru tipărirea în termen a listelor electorale permanente. 

Primăriile au confirmat telefonic şi/sau în scris, pe e-mail sau fax, finalizarea tipăririi listelor 

electorale permanente, în câte două exemplare, pentru fiecare secţie de votare, fără a fi 

semnalate probleme deosebite. 

 

2.1.3. Organizarea secțiilor de votare din țară 
 

Autoritatea Electorală Permanentă administrează Registrul secțiilor de votare din țară. 

Pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 au fost organizate 

18.802 secții de votare în țară (cu 8 mai multe față de cele organizate pentru alegerile locale 

din anul 2020): 5.154 de secții în municipii, 1.276 de secții în municipiul București, 1.764 de 

secții în orașe și 10.608 secții în comune. 

56,42% dintre secțiile de votare sunt situate în mediul rural.  

Dintre secțiile de votare organizate, 60 au avut un număr de peste 2000 de alegători 

arondați2, iar 68 au avut un număr mai mic de 50 de alegători arondați3.  

 

Situația privind numărul secțiilor de votare din țară și numărul de alegători arondați, în 

funcție de tipul unității administrativ-teritoriale4 

 
Număr secții 

de votare 

Număr alegători 

înscriși în listele 

Număr secții 

de votare cu 

Număr 

secții de 

 
2  Factori determinanți pentru această situație sunt: emiterea actelor de identitate cuprinzând adrese de 

domiciliu/reședință noi; emiterea actelor de identitate noi; emiterea actelor de identitate având aceeași adresă de 

domiciliu persoanelor cu cetățenie moldovenească, care au redobândit cetățenia română.  
3 Factori determinanți pentru această situație sunt: distanța dintre sediul celei mai apropiate secții de votare și 

domiciliul/reședința alegătorilor depășește 3 kilometri; plasarea secției de votare într-o zonă izolată; dificultăți 

majore întâmpinate în procesul de informatizare secției de votare. 
4 Numărul cuprinde numărul total de alegători înscriși în listele electorale permanente pentru alegerea Senatului și 

a Camerei Deputaților, aferent fiecărei localități, disponibil la https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-

presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-

decembrie-2020/.  

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-decembrie-2020/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-decembrie-2020/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-decembrie-2020/
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Tipul unității 

administrativ-

teritoriale 

electorale 

permanente  
Număr mediu de 

alegători/secție 

de votare 

peste 2000 de 

alegători 

votare cu 

mai puțin 

de 50 de 

alegători 

Municipii 5.154 6.670.828 1.294,30 15 1 

Orașe 1.764 1.913.679 1.084,85 3 4 

Mun. 

Bucureşti 

(Subdiviziuni 

UAT-/sectoare 

1.276 1.803.787 1.413,63 32 - 

Comune 10.608 7.803.102 735,59 10 63 

TOTAL 18.802 18.191.396 967,52 60 68 

 

Situația secțiilor de votare organizate pe județe, respectiv în municipiul București la 

alegerile parlamentare din anul 2020 poate fi consultată în Anexa nr. 1. 

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

- două variante actualizate ale Registrului secțiilor de votare, cuprinzând delimitarea, 

numerotarea și sediile secțiilor de votare la diferite momente, în perioada 27 septembrie-

decembrie 2020; 

- o situație privind „Numărul secțiilor de votare pe județe” pentru alegerile parlamentare 

din anul 2020; 

- o situație privind ,,Numărul de alegători pe secții de votare” pentru alegerile 

parlamentare din anul 2020. 

Totodată, AEP a pus la dispoziția alegătorilor o hartă ce conține toate secțiile de votare 

organizate cu ocazia alegerilor Senatului și a Camerei Deputaților din 2020  pe teritoriul 

României. 

 

 
Cu ajutorul acestei hărți alegătorii au putut identifica adresa sediului secției de votare. 

 

Demersurile AEP pentru organizarea secțiilor de votare din țară 
Pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare din anul 2020, AEP a realizat 

operațiuni de verificare, prelucrare şi actualizare a datelor şi informațiilor cuprinse în Registrul 

secţiilor de votare din țară, a soluționat solicitările de aviz de modificare a delimitărilor și/sau 
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a 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. 

 

Emiterea avizelor pentru modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor 

acestora și pentru înființarea unor secții de votare 
 În intervalul 28 septembrie –noiembrie 2020 AEP a primit, de la primari, 181 de 

solicitări de aviz5 pentru modificarea delimitărilor/sediilor secțiilor de votare, respectiv pentru 

înființarea unor secții de votare. Pentru 178 dintre solicitări a fost emis avizul conform 

favorabil, fiind aduse modificări delimitărilor și sediilor unui număr de 423 de secții de votare 

(2,25% din numărul total al secțiilor de votare). Pentru o solicitare a fost emis aviz nefavorabil6, 

iar în cazul a două dintre solicitări, primarii au comunicat AEP renunțarea la solicitare7. 

7 dintre solicitări (6 solicitări pentru modificarea sediului a 10 secții de votare și o 

solicitare pentru modificarea delimitărilor unor secții de votare), comunicate după aducerea la 

cunoștință publică a delimitării, numerotării și sediilor secțiilor de votare, au vizat situații de 

forță majoră, după cum urmează: 

 
JUDEŢ U.A.T. Număr 

secții de 

votare 

afectate 

Motivare 

Bacău Comuna 

Coţofăneşti 

2 Pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor 

interne nr. 1850/157/2020 

Braşov Oraş 

Zărneşti 

1 Defecțiune la rețeaua de canalizare, care nu a putut fi remediată 

până la data desfășurării alegerilor parlamentare  

Cluj Comuna 

Chinteni 

1 Pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor 

interne nr. 1850/157/2020 

Covasna Comuna 

Dobârlău 

1 Sediul actual este în reabilitare, iar lucrările nu s-au finalizat 

până la data desfășurării alegerilor parlamentare 

Galaţi Municipiul 

Galaţi 

4 Imobilul actual în care se regăsesc 4 secții de votare este în 

reabilitare, fiind lucrări ample de demolare/demontare, iar 

lucrările nu s-au finalizat până la data desfășurării alegerilor 

parlamentare 

Sibiu Municipiul 

Sibiu 

2  Secția de votare depășește 2.000 de alegători 

Vâlcea Oraş 

Berbeşti 

1 Pentru asigurarea măsurilor de sănătate publică impuse de 

Ordinul comun al ministerului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 1850/157/2020 

 

Solicitările primite au vizat 2.048 de modificări punctuale (precum arterele, segmentele 

de artere, imobilele, respectiv numere administrative arondate unei secții de votare, modificarea 

sediului secției de votare, înființarea/desființarea unor secții de votare) cu următoarele rezultate:  

a. a fost acordat aviz favorabil modificării sediilor a 164 de secții de votare. 63,41% din 

totalul sediilor modificate sunt situate în mediul rural. 

 

 
5 Modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora se poate realiza, potrivit dispozițiilor art. 20 

alin. (3) din Legea nr. 208/2015, numai cu avizul conform al AEP, pe baza solicitărilor transmise de primari.  
6 Pentru solicitarea de schimbare a sediului unei secții de votare din comuna Nistorești, județul Vrancea. 
7 Solicitarea primarului comunei Ulmeni din județul Buzău privind modificarea sediului unei secții de votare și 

cea a primarului comunei Axintele din județul Ialomița privind modificarea sediului unei secții de votare. 
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În situațiile în care primarii au solicitat AEP avizul conform pentru schimbarea 

sediilor/înființarea unor secții de votare, reprezentanții filialelor sau birourilor județene ale AEP 

au efectuat verificări la fața locului privind asigurarea condițiilor legale în imobilul propus 

pentru a deveni sediu al secţiei de votare.  
 

b. a fost acordat aviz favorabil pentru înființarea a 8 secții de votare: 

 
Județul Unități / Subdiviziuni  

administrativ-teritoriale 

Nr. secții de votare 

înființate 

Bacău Comuna Orbeni 1 

București Sector 3 1 

Constanța Oraș Năvodari 1 

Ilfov Comuna Balotești 1 

Ilfov Comuna Dobroești 1 

Ilfov Comuna Periș 1 

Vrancea Comuna Chiojdeni 1 

Vrancea Comuna Mera 1 

TOTAL - 8 

 

c. au fost avizate 1.453 de modificări ale delimitărilor secțiilor de votare care au vizat: 

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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La data de 11 noiembrie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României 

Hotărârea AEP nr. 21/2020 privind numerotarea secţiilor de votare organizate pe teritoriul 

României conținând denumirea unității administrativ-teritoriale și a localității componente, 

precum și adresa și numărul secțiilor de votare. 
 

Soluționarea sesizărilor referitoare la secțiile de votare 
În perioada 28 septembrie – noiembrie 2020, Departamentul logistică electorală (DLE) 

din cadrul AEP a primit 7 sesizări cu privire la secțiile de votare: 

 
Județ UAT Nr.  

secției 

de 

votare 

Descrierea pe scurt Modalitatea de soluționare 

Constanța Năvodari - Solicitare privind înființare 

secție nouă, modificare 

sedii secții de votare pentru 

asigurarea unor condiții mai 

bune de funcționare 

A fost emis aviz conform pentru 

înființarea unei secții de votare și pentru 

modificarea sediilor secțiilor de votare nr. 

328, 330 și 331 din orașul Năvodari, 

județul Constanța.  

Ilfov Mogoșoaia 229 și 

230 

Sesizare privind schimbarea 

sediilor secțiilor de votare 

din cauza suprafeței reduse, 

în contextul pandemiei 

actuale 

A fost emis aviz conform pentru 

modificarea sediilor secțiilor de votare nr. 

229, respectiv 230 din comuna 

Mogoșoaia, județul Ilfov. 

Botoșani Dersca 226 Sesizare privind schimbarea 

sediului secției de votare 

din cauza suprafeței reduse 

în contextul pandemiei 

actuale 

A fost emis aviz conform pentru 

modificarea sediului secției de votare nr. 

226,  din comuna Dersca, județul 

Botoșani. 

Cluj Chinteni 399 Sesizare privind schimbarea 

sediului secției de votare 

din cauza suprafeței reduse 

în contextul pandemiei 

actuale 

A fost emis aviz conform pentru 

modificarea sediului secției de votare nr. 

399,  din comuna Chinteni, județul Cluj. 
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Municipiul 

București 

Sector 1 28, 29,  

30 

Sesizare privind accesul în 

secțiile de vot și privind 

condițiile de staționare în 

contextul pandemiei 

În data de 4 noiembrie Primăria Sectorului 

1 a efectuat verificări la fața locului la 

sediul secțiilor de votare nr. 28, nr. 29 și 

nr. 30 „Centrul Social Sfântul Lazăr” din 

Bulevardul Apicultorilor nr. 3A, prin 

intermediul compartimentului Evidență 

Electorală și a constatat faptul că, „pentru 

organizarea alegerilor Senatului și a 

Camerei Deputaților există posibilitatea de 

intrare a alegătorilor pe o ușă și ieșirea pe 

altă ușă”.  A fost transmis răspuns 

petentului prin e-mail. 

Municipiul 

București 

Sector 2 313, 

314, 

315 

Sesizare privind accesul în 

secțiile de vot, în contextul 

pandemiei 

În urma sesizării, un reprezentant al 

Primăriei sectorului 2 a municipiului 

București a întreprins verificările necesare 

și a comunicat faptul că „la Grădinița 

Clopoțel (locația secțiilor de votare 313, 

314 și 315) există două căi de acces și sunt 

deschise. De asemenea, a fost alocat 

personal tehnic auxiliar din cadrul 

Primăriei sectorului 2, care asigură atât 

intrarea corespunzătoare a alegătorilor în 

incinta locației în ceea ce privește 

respectarea măsurilor pentru combaterea 

răspândirii virusului SARS-Cov-2. A fost 

transmis răspuns petentului cu privire la 

demersurile întreprinse. 

Municipiul 

București 

Sector 2 311 și 

312 

Sesizare privind accesul 

persoanelor cu dizabilități 

în secția de votare 

Primăria sectorului 2 a municipiului 

București, prin adresa nr. 

174007/31.12.2020 a comunicat faptul că 

„pe viitor, vor întreprinde acțiuni de 

reglementare a situației indicate” și vor lua 

măsurile ce se impun pentru a asigura 

accesul facil la Secțiile de votare nr. 311 și 

312 din municipiul București. A fost 

transmis răspuns petentului. 

 

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

funcționează secții de votare care să asigure, până la următorul scrutin programat, 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 accesibilității acestor alegători în secțiile de votare. 

 

Monitorizarea și îndrumarea autorităților administrației publice locale cu privire 

la organizarea secțiilor de votare 
 Conform legii, până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la 

cunoștință publică, cu ajutorul prefecților, delimitarea şi numerotarea fiecărei secții de votare 

din țară, precum şi sediile acestora, în condițiile stabilite de AEP, prin hotărâre.  

 În vederea îndeplinirii acestei atribuții, personalul structurilor teritoriale ale AEP a 

transmis către instituţiile prefectului din județele aflate în aria de competență, prin adresă 

scrisă şi în format Excel, baza de date privind delimitarea, numerotarea şi sediile secţiilor 
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de votare din fiecare județ. Instituţiile prefectului au fost informate cu privire la adoptarea 

Hotărârii AEP nr. 16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării şi 

a numerotării secţiilor de votare din țară, precum şi a sediilor acestora și la publicarea pe site-

ul AEP, la secțiunea ,,Management Electoral/Geografie electorală/Registrul secțiilor de votare” 

a numărului de alegători arondați pe secții de votare. 

 Totodată, personalul structurilor teritoriale ale AEP a monitorizat modul de asigurare 

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

prefecților, în conformitate cu dispozițiile legale.   

  

Logistica electorală 
 AEP a stabilit în cadrul Hotărârii nr. 44/20168, cu caracter de recomandare, că urnele de 

vot trebuie să se realizeze cu asigurarea parametrilor tehnici menționați la pct. 2 din Anexa nr. 

2 la hotărârea menționată, unul dintre aceștia fiind transluciditatea. 

În urma unei sesizări primite, referitoare la faptul că materialul din care au fost 

confecționate urnele de vot utilizate cu prilejul alegerilor locale din anul 2020 în secțiile de 

votare din comuna Afumați, județul Ilfov, era transparent, neasigurând secretul votului,  

Hotărârea AEP nr. 44/2016 a fost modificată, eliminându-se caracterul de recomandare 

al prevederilor Anexei nr. 2 la hotărâre. 

Cu ocazia desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 nu au 

fost semnalate probleme cu privire la dotarea cu materiale de logistică electorală (urne, cabine 

de vot). 

 

2.1.4. Organizarea secțiilor de votare din străinătate 
 

 La alegerile parlamentare din anul 2020 au fost organizate 748 de secții de votare în 

străinătate (cu 331 de secții în plus față de alegerile parlamentare din anul 2016). 

 

Situația comparativă a secțiilor de votare din străinătate la alegerile 

parlamentare 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016  privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le 

îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora. 
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Față de alegerile pentru Președintele României din anul 2019, nu s-au mai organizat secții 

de votare în Nigeria, Malta (autoritățile nu și-au dat acordul), Mali (secție de votare organizată 

pentru militarii din teatrul de operații, contingentul fiind retras în noiembrie 2020), Venezuela 

(activitatea diplomatică a fost suspendată) și Coreea de Nord (granițe închise). 

Prin sprijinul Ministerului Apărării Naționale, s-au organizat două secții de votare în 

Afganistan, pentru militarii din cele două teatre de operații (Kabul și Kandahar), iar cu sprijinul 

Centralei MAE au fost identificate soluții pentru organizarea de secții de votare de către 

misiunile diplomatice și oficiile consulare confruntate cu lipsă de personal (Ambasada 

României la Khartoum, Ambasada României la Bogota și Ambasada României la Abu Dhabi). 
 

Situația comparativă a secțiilor de votare din străinătate organizate în anii 2016,  

2019, 2020 în statele cu comunități mari de români 
 

Statul Alegeri 

parlamentare 

2016 

(când au fost 

organizate 417 

secții de votare 

în afara țării) 

Alegeri 

europarlamentare 

2019 

(când au fost 

organizate 441 secții 

de votare în afara 

țării) 

Alegeri 

prezidențiale 2019 

(când au fost 

organizate 835 

secții de votare în 

afara țării) 

Alegeri 

parlamentare 

2020 

(când au fost 

organizate 748 

secții de votare în 

afara țării) 

Spania 53 50 143 140 

Italia 73 76 142 137 

Germania 15 25 80 61 

Marea Britanie 21 29 72 50 

Franța 16 17 50 48 

S.U.A. 31 31 38 36 

Republica Moldova 35 36 37 30 

Belgia 9 8 23 19 

Austria 9 9 17 17 

Irlanda 4 5 16 16 

Olanda 2 4 25 15 

Grecia 4 4 11 11 

Norvegia 3 4 10 10 

Danemarca 4 7 12 10 

Portugalia 5 5 9 9 

Canada 8 6 9 7 

Elveția 3 4 8 7 

Australia și Noua 

Zeelandă 

7 7 7 7 

Finlanda 3 4 3 4 

Israel 5 4 4 4 

Suedia 4 4 7 6 

Turcia 4 4 4 4 

Ungaria 5 4 6 7 

 

  

Evaluări inițiale privind secțiile de votare din străinătate 
La data de 29 iunie 2020, MAE a transmis misiunilor diplomatice și oficiilor consulare 

instrucțiuni să contacteze autoritățile străine competente din țările de reședință, în vederea 

evaluării posibilităților reale de organizare de secții de votare pe teritoriul acestor state, precum 

și pentru a se informa cu privire la măsurile de igienă și protecție sanitară concrete care trebuie 

respectate, conform legislației fiecărui stat, pe parcursul desfășurării procesului de votare la 

secție. Din răspunsurile autorităților străine competente au rezultat următoarele situații: 
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• 2 state au comunicat că nu vor permite organizarea de secții de votare pe teritoriul lor, 

nici la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare și nici în alte locații (Malta și 

Nigeria); 

• mai multe state au comunicat acordul pentru organizarea de secții de votare și în alte 

locații decât sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, cu condiția respectării 

normelor sanitare în vigoare pe teritoriul acestora la data alegerilor și sub rezerva că 

evoluția pandemiei de COVID-19 poate duce la retragerea acordului, inclusiv de către 

autoritățile locale (Australia, Austria, Belgia, Italia, Emiratele Arabe Unite, Franța, 

Germania, Grecia, Luxemburg, Maroc, Mexic, Republica Moldova, Norvegia, Noua 

Zeelandă, Olanda, Pakistan, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord, Federația Rusă, Spania și S.U.A); 

• și-au dat acordul pentru organizarea secțiilor de votare exclusiv în sediile misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare Canada, Cehia, Elveția, Estonia, Slovacia, Slovenia și 

Turcia. În mod excepțional, ca urmare a demersurilor MAE, în Elveția și Canada a fost 

obținut acordul pentru organizarea de secții de votare și în alte spații decât cele ale 

misiunilor; 

• de asemenea, și-au dat acordul pentru organizarea secțiilor de votare exclusiv în sediile 

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, întrucât misiunile nu propun în mod 

tradițional înființarea de secții de votare în alte locații, din cauza comunităților de cetățeni 

români de dimensiuni mici sau foarte dispersate (Africa de Sud, Albania, Argentina, 

Belarus, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, China, Columbia, Croația, Etiopia, Filipine, 

India, Indonezia, Japonia, Kuweit, Lituania, Macedonia de Nord, Palestina, Peru, Qatar, 

Singapore, Siria, Thailanda, Turkmenistan, Ucraina și Ungaria). 

Rezultatele evaluării, valabile la data de 15 septembrie 2020, au fost transmise de 

ministrul afacerilor externe Prim-ministrului României și Administrației Prezidențiale și 

aduse la cunoștință publică, pentru buna informare a cetățenilor români din afara țării. 

Conform datelor transmise de misiunile diplomatice și oficiile consulare până la data de 

26 noiembrie 2020, în majoritatea statelor măsurile sanitare impuse de autoritățile locale care 

trebuiau respectate pentru buna desfășurare a procesului electoral, atât în interiorul secțiilor de 

votare, cât și în exteriorul acestora, erau măsurile standard recomandate de Organizația 

Mondială a Sănătății (păstrarea distanței fizice, purtarea măștii de protecție, utilizarea 

dezinfectanților, evitarea formării aglomerațiilor). 

Situațiile particulare din punctul de vedere al restricțiilor de circulație și adunare a 

persoanelor au fost semnalate în: 

• Australia: carantină în Australia de Sud (secția de votare din Adelaide) începând cu 18 

noiembrie, pentru o perioadă de 14 de zile; 

• Belgia: interdicția prezenței în spațiile publice după ora 22.00 în Bruxelles și Valonia, 

respectiv după ora 24.00 în Flandra; limitarea adunărilor în spațiile publice la 4 persoane; 

limitarea numărului de alegători prezenți în același timp în secția de votare la maximum 

40 de persoane; 

• Cipru: interzicerea deplasărilor între orele 20.00-05.00; 

• Marea Britanie: din cauza restricțiilor majore privind circulația și adunarea persoanelor 

în spații publice, autoritățile locale nu au aprobat organizarea secțiilor de votare în 

Liverpool, Doncaster, Leicester, Nottingham, Loughborough (în zona de competență a 

Consulatului General al României la Manchester), în Cardiff, Swansea,  Plymouth  și 

Swindon (în zona de competență a Ambasadei României la Londra); autoritățile britanice 

au solicitat prezentarea unui plan de măsuri pentru prevenirea infectării cu  SARS-CoV-

2 pentru fiecare secție de votare; 

• Suedia: limitare la maximum 8 participanți la adunări și evenimente publice; 
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• Olanda: obligația de a prezenta planuri de contingență pentru respectarea măsurilor anti-

COVID-19 adaptate fiecărei secții de votare în parte, amplasarea de panouri de plexiglas 

în localurile de vot, completarea unui chestionar de sănătate pentru alegătorii care se 

prezintă la urne; 

• Portugalia: restricții de circulație a persoanelor între unitățile teritoriale în intervalul orar 

23.00-5.00; 

• Slovenia: restricționarea circulației persoanelor în intervalul orar 21.00-06.00; 

• Turcia: în zilele de weekend circulația persoanelor este permisă doar în intervalul orar 

10.00-20.00; 

• Luxemburg: interdicția de a circula pe drumurile publice între orele 23.00 – 06.00. 

 

Aprobarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate 
 Organizarea secțiilor de votare din afara țării a avut în vedere cererile formulate de 

cetățenii români care s-au înscris pe portalul https://www.votstrainatate.ro, gestionat de AEP, 

cu opțiunea de vot la o secție de votare din străinătate.  

 La data de 25.09.2020, AEP a comunicat MAE cele 12 localități în care au optat să 

voteze cel puțin 100 de alegători din străinătate. AEP a propus să fie înființată câte o secție de 

votare în fiecare dintre localitățile respective.  

 
Lista localităților unde AEP a propus înființarea unei secții de votare 

 
Nr. crt. Țara Localitatea unde s-a propus înființarea unei secții Număr 

cereri 

1.  Belgia Bruxelles 165 

2.  Franța Paris 166 

3.  Germania Stuttgart 188 

4.  Germania Bonn 155 

5.  Italia Roma 101 

6.  Italia Milano 145 

7.  Olanda Haga 246 

8.  Marea Britanie Londra 434 

9.  Marea Britanie Manchester 212 

10.  Moldova Chișinău 193 

11.  Spania Madrid 151 

12.  Spania Barcelona 163 

 Total 2319 

 

 La data de 29 septembrie 2020, MAE a solicitat celor 12 misiuni și oficii consulare să 

întreprindă demersurile necesare pentru înființarea de secții de votare în cele 12 localități 

comunicate de AEP. 

În cursul demersurilor de pregătire și organizare a secțiilor de votare din străinătate  

situația epidemiologică s-a agravat în mai multe state, în special în Marea Britanie, Cipru, 

Franța, Germania, Italia, Olanda și Belgia. Pe lângă refuzul autorităților din Malta și Nigeria de 

a aproba organizarea de secții de votare pe teritoriul lor, autoritățile locale din Manchester, 

Donchester, Cardiff, Swansea, Nottingham, Loughborough, Plymouth și Swindon (Marea 

Britanie), Taranto și Campobaso (Italia) au transmis refuzul de a aproba organizarea de secții 

de votare din cauza deteriorării situației epidemiologice. 

https://www.votstrainatate.ro/
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La data de 16 noiembrie 2020, MAE a transmis AEP9, propuneri10 privind înființarea 

a 748 de secții de votare în străinătate, care au inclus și cele 12 localități comunicate de AEP 

ca urmare a cererilor alegătorilor români înregistrate pe platforma www.votstrainatate.ro.   

La data de 18 noiembrie 2020, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare 

ale României privind secțiile de votare din străinătate au fost aprobate de AEP, prin Hotărârea 

nr. 26/2020. 

După stabilirea sediilor secțiilor de votare, situații obiective (impunerea unor noi criterii 

specifice pandemiei de COVID-19, retragerea acordului din partea unor autorități locale sau a 

unor proprietari de imobile, în contextul restricțiilor specifice pandemiei) au impus schimbarea 

adreselor pentru 25 de secții de votare. Patru dintre aceste secții au fost relocate11, celelalte 

21 de secții fiind organizate în aceleași localități, dar în alte imobile12.  

 
9 În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.  
10 Propunerile de secții de votare au însoțite de notele logistice aferente, sinteza consultărilor cu comunitățile de 

cetățeni români din străinătate și datele privind numărul de cetățeni români cu drept de ședere legală în străinătate 

comunicat de autoritățile străine competente (4.214.769 de cetățeni români, cu mențiunea că unele statistici 

transmise de misiunile diplomatice și oficiile consulare datează din anul 2016). 
11 Secția propusă la Roeselare, Belgia a fost relocată în Bruxelles; secția propusă la Ginosa- Italia a fost relocată 

în Bari; una din cele două secții propuse în Birmingham a fost relocată în Walsall; secția de votare propusă la 

Alesund- Norvegia a fost relocată în localitatea Vatne. 
12 Secția de votare nr. 13 organizată la Adelaide a fost relocată în alt sediu, ca urmare a măsurilor de carantină 

instituite, noul sediu identificat îndeplinind toate condițiile cerute de lege; 

Secția de votare nr. 55, propusă inițial spre organizare în localitatea Roeselare, Belgia, a fost relocată în Bruxelles, 

în sediul Institutului Cultural Român, ca urmare a deteriorării situației epidemiologice și a retragerii avizului pentru 

organizarea secției de votare, emis inițial de către autoritățile locale;   

Secția de votare nr. 63 din localitatea Dieppe, Canada, a fost relocată în  aceeași localitate, întrucât, în contextul 

instituirii stării de alertă în regiunea Moncton, spațiul inițial nu a mai putut fi folosit în acest scop; 

Secțiile de votare nr. 127 și 128, organizate în localitatea Trappes-en-Yvelinnes, Franța, au fost relocate într-un alt 

imobil din aceeași localitate, în contextul prelungirii restricțiilor referitoare la utilizarea spațiilor publice; 

Secția de votare nr. 145 din Toulouse, Franța, a fost mutată la altă adresă în aceeași localitate, noile restricții 

impuse pentru combaterea pandemiei de COVID-19 necesitând organizarea secției într-un spațiu mai mare decât 

cel agreat inițial; 

Secția de votare nr. 223 din Preveza, Grecia, a fost relocată în aceeași localitate, întrucât spațiul pus la dispoziție 

inițial nu întrunea criteriile impuse de noile restricții adoptate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus; 

Secțiile de votare cu nr. 228 și 229, din Salonic, Grecia, au fost relocate la o altă adresă din aceeași localitate, fiind 

retras acordul inițial de punere la dispoziție a spațiului pentru cele două secții; 

Secția de votare cu nr. 283, propusă inițial spre organizare în localitatea Ginosa, Italia, a fost relocată în orașul 

Bari, întrucât, în contextul situației epidemiologice, primăria Ginosa a revocat aprobarea acordată inițial; 

Secția de votare nr. 304 din Pesaro, Italia, a fost relocată la o altă adresă din aceeași localitate, ca urmare a deciziei 

autorităților locale de relocare a acesteia în afara zonei pietonale din centrul orașului; 

Secțiile de votare nr. 407, 409, 414, 415, 416 și 418 din Londra, secția nr. 427 din Bristol și secția nr. 433, din 

Hereford, Marea Britanie au fost relocate la alte adrese din aceleași localități, ca urmare a retragerii acordurilor 

proprietarilor spațiilor închiriate; 

Secția de votare nr. 441, din Hull, Marea Britanie, a fost relocată la o altă adresă din aceeași localitate, după ce 

autoritățile locale au comunicat că sediul propus inițial nu întrunește toate caracteristicile necesare pentru 

organizarea procesului de votare în condiții sanitare de siguranță; 

Secția de votare nr. 444, propusă inițial spre organizare în Birmingham, Marea Britanie, a fost relocată în 

localitatea Walsall (localitate situată la 16 km de Birmingham), în contextul retragerii acordului proprietarului 

imobilului, întrucât acesta nu întrunea condițiile pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță sanitară în 

contextul pandemiei de COVID-19; 

Secția de votare nr. 464, propusă în localitatea Chișinău, Republica Moldova, a fost mutată, la recomandarea 

autorităților locale, într-un alt imobil din aceeași localitate, care întrunea toate condițiile necesare respectării 

măsurilor specifice combaterii pandemiei de COVID-19; 

Secția de votare nr. 492, propusă inițial pentru organizare în localitatea Alesund, Norvegia, a fost relocată în 

localitatea Vatne, la 20 de kilometri distanță. Noul sediu asigura condițiile pentru respectarea distanțării de 

minimum un metru, în contextul pandemiei de COVID-19, și permite fluxuri separate de intrare/ieșire; 

http://www.votstrainatate.ro/
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Ca urmare, AEP a adoptat 3 hotărâri privind modificarea listei sediilor secțiilor de 

votare din străinătate, respectiv: 

− Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 32/2020 privind modificarea listei 

sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2020, 

precum și unele măsuri pentru buna organizare a acestora; 

− Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 33/2020 privind modificarea listei 

sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 26/2020; 

− Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 35/2020 privind modificarea poziției nr. 

427 din lista sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

26/2020. 

MAE a adus la cunoștință publică aceste modificări, atât la nivelul Centralei, cât și la 

nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare coordonatoare.  

 

Asigurarea materialelor necesare desfășurării votării în străinătate  

La data de 21 octombrie 2020, MAE a solicitat misiunilor diplomatice și oficiilor 

consulare să transmită necesarul de materiale electorale care să asigure desfășurarea în bune 

condiții a alegerilor (buletine de vot, timbre autocolante și ștampile cu mențiunea ,,VOTAT”) 

pentru fiecare secție de votare coordonată. 

La data de 16 noiembrie 2020, MAE a comunicat AEP și Biroului electoral de 

circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării un necesar de 

2.600.000 buletine de vot pentru alegerea Senatului, 2.600.000 buletine de vot pentru 

alegerea Camerei Deputaților, 6.400 ștampile cu mențiunea ,,VOTAT” și 2.460.000 timbre 

autocolante. 

Distribuirea materialelor necesare votării s-a efectuat începând cu data de 19 noiembrie 

2020 și s-a încheiat la data de 25 noiembrie 2020. 

La data de 1 decembrie 2020, MAE a comunicat Biroului electoral de circumscripție 

pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării că, pentru cinci secții de votare 

organizate în Canberra, Perth, Shanghai, Teheran și Ashabat, există posibilitatea apariției unor 

disfuncționalități în transportul materialelor necesare votării transmise din România13 și este 

posibil ca buletinele de vot să nu ajungă până la momentul începerii votării. În consecință,  

Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara 

țării a adoptat Decizia nr. 39/01.12.2020. 

Pentru secțiile de votare din Canberra, Perth și Shanghai materialele necesare votării 

transmise din țară au ajuns în timp util. Pentru secțiile de votare din Teheran și Ashabat au fost 

transmise instrucțiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2020 și cu Decizia BEC nr. 

73/17.11.2020 pentru confecționarea pe plan local a buletinelor de vot și a ștampilelor. 

Ca urmare a situațiilor comunicate de Ambasada României la Haga (una din cutiile 

alocate secției de votare nr. 511 (S – Hertogenbosch 1) s-a deteriorat la transport și nu s-au mai 

regăsit ștampila de control a secției, timbrele autocolante și ștampilele cu mențiunea 

,,VOTAT”), Ambasada României la Londra (lipsa ștampilei de control a secției de votare nr. 

415) și Ambasada României la Ottawa (materialele necesare votării pentru secția nr. 62 Calgary 

nu au ajuns în timp util din cauza grevei declanșate la nivelul FedEx), Biroul electoral de 

 
Secțiile de votare nr. 555 și 556, propuse în localitatea localitatea Torrejon de Ardoz, Spania, au fost relocate în 

alt imobil din aceeași localitate, pentru evitarea riscului ca rețeaua electrică a sediului anterior să nu poată susține 

toți consumatorii electrici necesari pentru desfășurarea procesului electoral. 
13 Conform datelor estimate de livrare comunicate de firma de curierat. 
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circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării a adoptat Decizia 

nr. 40/04.12.2020 privind confecționarea/redistribuirea pe plan local a materialelor necesare 

desfășurării procesului electoral, pentru cele trei secții de votare. 

Procesul electoral a decurs în condiții foarte bune în toate cele cinci secții de votare în 

cazul cărora a fost necesară confecționarea pe plan local sau redistribuirea de la alte secții a 

materialelor necesare votării. 

 

Situație comparativă privind numărul de buletine de vot trimise în străinătate14 

 
Scrutin Nr. secții de votare 

în străinătate 

Nr. buletine de vot 

trimise în străinătate 

2007 - referendum demitere președinte 186 640.000 

2008 - alegeri parlamentare 221 620.000 

2009 - alegeri europarlamentare 190 393.808 

2009 - alegeri prezidențiale turul I 294 595.084 

2009 - alegeri prezidențiale și referendum (turul I) 294 595.564 

2009 - alegeri prezidențiale turul II 294 597.389 

2012- alegeri parlamentare 306 446.947 

2014 - alegeri europarlamentare 190 299.941 

2014 - alegeri prezidențiale turul I 294 597.624 

2014 - alegeri prezidențiale turul II 294 797.712 

2016 - alegeri parlamentare 417 996.965 

2018 - referendum național 378 1.000.000 

2019 - alegeri europarlamentare și referendum 441 1.333.050 

2019 – alegeri prezidențiale (turul I) 835 4.483.907 

2019 – alegeri prezidențiale (turul II) 835 4.608.175 

2020 – alegeri parlamentare 748 2.600.000 

 

La alegerile parlamentare din anul 2020, în funcție de estimările transmise de misiunile 

diplomatice referitoare la numărul de alegători ce s-a anticipat că se vor prezenta la  urne, 

misiunile diplomatice cu număr mare de cetățeni români în circumscripție au solicitat între 

5.000 și 10.000 de buletine de vot. De exemplu, la 8 secții de votare din Franța au fost transmise 

câte 10.000 de buletine de vot. Pentru două secții de votare din Republica Moldova au fost 

trimise câte 9.000 de buletine de vot, pentru 17 secții de votare din Marea Britanie, Cehia și 

Republica Moldova au fost transmise câte 8.000 de buletine de vot. Pentru 50 de secții de votare 

au fost transmise câte 7.000 de buletine de vot, iar pentru 39 de secții de votare au fost transmise 

câte 6.000 de buletine de vot. 

Cele mai puține buletine de vot (câte 200 de bucăți) au fost solicitate și transmise către 

31 secții de votare din state în care în mod tradițional se înregistrează prezență scăzută la vot 

(de exemplu  Africa de Sud, Angola, Armenia, Brazilia, Chile, Etiopia, Filipine, India, Kenya, 

Pakistan, Peru și Senegal). 

 

 

 

 
14 Conform datelor comunicate de MAE. 
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2.1.5. Desemnarea și instruirea persoanelor cu atribuții în desfășurarea 

alegerilor 
 

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

și-au exprimat intenția de a deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau 

locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de AEP15. 

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. AEP desfășoară periodic campanii de informare în acest sens, prin intermediul 

structurilor sale teritoriale. 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. 

În perioada 28 septembrie - 6 decembrie 2020, în urma procesului de verificare și 

analizare a cererilor de admitere în Corpul experților electorali, au fost admise în CEE 3.610 

de persoane16: 98 pe bază de aviz favorabil și 3.512 pe bază de examen. 

În aceeași perioadă au fost excluse din Corpul experților electorali 32 de persoane, 

pentru săvârșirea de contravenții privind alegerile. 

De asemenea, AEP a constatat încetarea calității de expert electoral pentru 459 de 

persoane. 

  
Motiv de încetare a calității de expert electoral Număr de persoane cărora le-

a încetat calitatea de expert 

electoral 

Motive personale (risc crescut de îmbolnăvire cu SARS-COV-2, 

plecat în străinătate, lucrează în domeniul medical/armată/MAI, nu 

mai dorește, nu mai face față stresului etc.) 

179 

Neîndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 16  alin. (1) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare 

231 

Deces 49 

TOTAL 459 

 

60.880 de persoane admise în CEE au intrat în procedura de desemnare a 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru alegerile 

parlamentare din anul 2020, respectiv a locțiitorilor acestora. 

Dintre acestea, 70,97% sunt femei (43.208 de persoane) și 29,03% sunt bărbați (17.672 

de persoane).  

Cea mai mare pondere o au femeile din mediul rural, și anume 37,69% din totalul 

experților electorali intrați în procedura de desemnare, urmate de cele din mediul urban 33,29%. 

Din totalul experților electorali intrați în procedura de desemnare, cea mai mare pondere este 

reprezentată de persoanele din mediul rural, și anume 51,88%. 

Cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii (53,08%), 

urmată de cele cu învățământ general obligatoriu (28,41%), și de cele cu studii de licență în 

domeniul științelor juridice (18,51%). 

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

și ale Hotărârii AEP nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, cu 

modificările și completările ulterioare. 
16 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 

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

http://www.roaep.ro/logistica/management-electoral/corpul-expertilor-electorali/
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Cea mai mare pondere o au cei cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani (33,28%) și cei 

între 35 și 44 de ani (25,67%), urmată de cei cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani (18,77%), 

cei cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani (16,25%) și cei peste 65 de ani (6,03%). 

 

Situația persoanelor disponibile pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al 

biroului electoral al secției de votare / înlocuiri la alegerile parlamentare din anul 2020 

 

 
 

 

Desemnarea președinților/ locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din țară 
La data de 13.11.2020, a fost desemnat, prin ordin al președintelui Autorității Electorale 

Permanente, personalul din cadrul structurilor teritoriale ale AEP care va efectua procedurile 

de desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor 

acestora pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020. 

La data de 16.11.2020, au fost desemnați, prin tragere la sorți computerizată, 37.604 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitori ai acestora, pentru 

cele 18.802 secții de votare. 

Ulterior desemnării, mai mulți președinți ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din 

țară şi locțiitori ai acestora, au formulat cereri de demisie, motivate de probleme de sănătate, 

sau probleme familiale deosebite (decese), de activități la locul de muncă sau delegări în 

interesul serviciului ori ca urmare a faptului că nu se află în țară la data scrutinului.  

 Ca urmare a cererilor de demisie înregistrate, a imposibilității de exercitare a atribuțiilor 

sau ca urmare a neregulilor constatate în activitățile desfășurate, în baza solicitărilor formulate 

de către birourile electorale de circumscripție, la alegerile parlamentare din anul 2020 au fost 

înlocuiți 6.013 președinți ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locțiitori ai 

acestora, dintre care 2.114 în perioada 29.11.2020-06.12.2020. 

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin

Între 18 și 24 ani 958 457 1.415 422 143 565 118 47 165 2.145

Rural 632 237 869 299 95 394 50 17 67 1.330

Urban 326 220 546 123 48 171 68 30 98 815

Între 25 și 34 ani 1.428 721 2.149 3.823 1.438 5.261 1.361 513 1.874 9.284

Rural 971 409 1.380 2.239 754 2.993 542 188 730 5.103

Urban 457 312 769 1.584 684 2.268 819 325 1.144 4.181

Între 35 și 44 ani 2.053 666 2.719 7.048 2.227 9.275 2.552 1.084 3.636 15.630

Rural 1.445 399 1.844 3.452 930 4.382 761 344 1.105 7.331

Urban 608 267 875 3.596 1.297 4.893 1.791 740 2.531 8.299

Între 45 și 54 ani 3.794 1.493 5.287 8.781 2.265 11.046 2.619 1.310 3.929 20.262

Rural 2.749 1.072 3.821 4.519 1.018 5.537 859 457 1.316 10.674

Urban 1.045 421 1.466 4.262 1.247 5.509 1.760 853 2.613 9.588

Între 55 și 64 ani 2.493 1.200 3.693 3.411 1.492 4.903 678 616 1.294 9.890

Rural 1.682 815 2.497 1.668 703 2.371 252 250 502 5.370

Urban 811 385 1.196 1.743 789 2.532 426 366 792 4.520

Între 65 și 74 ani 1.073 848 1.921 452 706 1.158 97 253 350 3.429

Rural 598 470 1.068 190 319 509 23 79 102 1.679

Urban 475 378 853 262 387 649 74 174 248 1.750

Peste 75 ani 35 80 115 11 95 106 1 18 19 240

Rural 11 47 58 2 34 36 4 4 98

Urban 24 33 57 9 61 70 1 14 15 142

Total 11.834 5.465 17.299 23.948 8.366 32.314 7.426 3.841 11.267 60.880

Studii 

universitare 

juridice 

Total

TotalVârstă/mediu

Învățământ Obligatoriu
Învățământ 

Obligatoriu 

Total

Studii universitare alte 

domenii Studii 

universitare 

alte domenii 

Total

Studii universitare 

juridice
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Procesele-verbale privind desemnarea și/sau înlocuirea președinților/locțiitorilor 

birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și Camerei 

Deputaților din data de 6 decembrie 2020 au fost comunicate către birourile electorale de 

circumscripție, către instituțiile prefectului și  au fost afișate pe site-ul Autorității Electorale 

Permanente, la secțiunea Corpul experților electorali. 

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

secţiilor de votare și a locţiitorilor acestora, desemnați, precum și înlocuirile efectuate conform 

solicitărilor birourilor electorale de circumscripție, se regăseşte în Anexa nr. 2 

37.604 de  persoane au exercitat efectiv funcția de președinte al biroului electoral al 

secției de votare, respectiv locțiitor al acestuia la alegerile parlamentare din anul 2020.  

În ceea ce privește nivelul de studii al acestora, cea mai mare pondere o au persoanele 

cu studii de licență în alte domenii (57,87%), urmată de cei cu studii de licență în domeniul 

științelor juridice (24,47%) și de cei cu învățământ general obligatoriu (17,66%). 

Situația privind președinții/locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare în 

funcție de județ și studii poate fi consultată în Anexa nr. 3. 

Cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta între 35 și 54 de ani (62,18%), urmate 

de cele cu vârsta între 18 și 34 de ani (18,43%), cele cu vârsta între 55 și 64 de ani (15,19%) și 

de cele cu peste 65 de ani (4,20%). 

O pondere semnificativă a persoanelor care au exercitat funcțiile de președinți ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, respectiv locțiitori ai acestora la alegerile 

parlamentare din anul 2020, și anume 24,44%, nu au mai participat la niciun scrutin 

anterior sau au participat doar la unul, în timp ce 29,11% au participat la 5 tipuri de 

alegeri generale din 2016 până în prezent.  

În Anexa nr. 4 poate fi consultată Statistica privind experiența electorală anterioară a 

persoanelor desemnate președinți/locțiitori în perioada 2016 – 2020. 

 

Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare alte 

domenii

Studii 

universitare 

juridice

Învățământ 

Obligatoriu

Studii 

universitare 

alte domenii

Studii 

universitare 

juridice

Între 18 și 24 ani 369 222 19 610 143 204 135 482 1.092

Rural 262 150 7 419 84 174 58 316 735

Urban 107 72 12 191 59 30 77 166 357

Între 25 și 34 ani 592 1.953 210 2.755 201 1.601 1280 3.082 5.837

Rural 435 1106 50 1.591 106 1.191 585 1.882 3.473

Urban 157 847 160 1.164 95 410 695 1.200 2.364

Între 35 și 44 ani 805 3.488 515 4.808 259 2.643 2.383 5.285 10.093

Rural 643 1.758 84 2.485 156 1.722 886 2.764 5.249

Urban 162 1.730 431 2.323 103 921 1497 2.521 4.844

Între 45 și 54 ani 1.705 4.355 555 6.615 526 3.356 2.793 6.675 13.290

Rural 1.389 2.245 81 3.715 357 2.318 1116 3.791 7.506

Urban 316 2.110 474 2.900 169 1.038 1677 2.884 5.784

Între 55 și 64 ani 1.071 1.889 156 3.116 340 1.367 888 2.595 5.711

Rural 875 957 36 1.868 212 902 408 1.522 3.390

Urban 196 932 120 1.248 128 465 480 1.073 2.321

Între 65 și 74 ani 460 344 42 846 137 298 211 646 1.492

Rural 337 160 10 507 68 182 67 317 824

Urban 123 184 32 339 69 116 144 329 668

Peste 75 ani 24 28 52 10 14 13 37 89

Rural 15 8 23 4 9 3 16 39

Urban 9 20 29 6 5 10 21 50

Total 5.026 12.279 1497 18.802 1.616 9.483 7.703 18.802 37.604

Interval vârstă / 

mediu conform 

domiciliului

Locțiitor

Locțiitor 

Total

Președinte

Președinte 

Total
Total

  



31 

 

Instruirea președinților/locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

țară 
Personalul din cadrul structurilor teritoriale ale AEP a acordat sprijin birourilor electorale 

de circumscripție pentru organizarea, în colaborare cu instituţile prefectului, a sesiunilor 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.  

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

Având în vedere pandemia de COVID-19, sesiunile de instruire a preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare și a locţiitorilor acestora s-au desfășurat atât fizic, cât și în 

sistem videoconferință și audio, pe durata a 12 zile, în perioada 23.11.2020-04.12.2020, astfel 

încât să fie respectate toate regulile de protecție sanitară, conform prevederilor legale.  

Reprezentanţii AEP, desemnaţi ca membri, respectiv personal tehnic auxiliar în birourile 

electorale de circumscripție/oficiile electorale de sector, au vegheat la respectarea cu stricteţe a 

măsurilor necesare pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral, stabilite prin Ordinul 

comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020. 

În cadrul acestora au fost comunicate participanților și următoarele documente: 

▪ extrasul din procesul-verbal încheiat cu ocazia desemnării acestora, individualizat pentru 

fiecare secţie de votare şi pentru fiecare preşedinte/locţiitor; 

▪ procesul-verbal întocmit de biroul electoral de circumsripție cu ocazia completării 

biroului electoral al fiecărei secţii de votare; 

▪ modelul procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării la nivelul secţiei de votare. 

Reprezentanţii AEP au prezentat activităţile necesare a fi desfăşurate în preziua şi în ziua 

votării, precum şi după încheierea votării, până la predarea materialelor electorale către 

birourile electorale ierarhic superioare. 

Totodată, la solicitarea acestora, a fost 

publicat pe site-urile instituţiilor prefectului, la 

secţiunea dedicată alegerilor parlamentare din 

anul 2020, Materialul suport privind instruirea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor 

de votare din țară și a locțiitorilor acestora cu 

privire la sarcinile ce le revin în vederea 

organizării și desfășurării în bune condiții a 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

din anul 2020, elaborat de AEP17. 

AEP a elaborat broșura ,,Reglementări 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020”, și a asigurat tipărirea 

și distribuirea a 40.000 de exemplare către toți președinții birourilor electorale ale secțiilor de 

votare şi locţiitorii acestora, birourile electorale de circumscripție județeană și către celelalte 

instituții implicate în organizarea alegerilor. Distribuirea broșurilor s-a realizat cu sprijinul 

instituțiilor prefectului.  

De asemenea, au fost create mai multe materiale video: 

- un material video pentru instruirea președinților birourilor ale secțiilor de votare din 

țară, care a fost comunicat către aproximativ 40.000 persoane  desemnate ca președinți și 

locțiitori (37.604 persoane desemnate inițial și înlocuirile), prin intermediul mesajelor de 

tip sms și publicat pe canalul YouTube al AEP, unde a înregistrat 42.888 vizualizări, 

- cinci videoclipuri destinate instruirii membrilor birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, ilustrând modul de organizare a activității din cadrul biroului electoral al secției 

 
17 https://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2020/09/PRESEDINTI%20SI%20LOCTIITORI%20PARL 

AMENTARE%20TARA%20parlamentare%20CU%20MODIFICARI%20(003).pdf .  

https://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2020/09/PRESEDINTI%20SI%20LOCTIITORI%20PARL%20AMENTARE%20TARA%20parlamentare%20CU%20MODIFICARI%20(003).pdf
https://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2020/09/PRESEDINTI%20SI%20LOCTIITORI%20PARL%20AMENTARE%20TARA%20parlamentare%20CU%20MODIFICARI%20(003).pdf
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de votare, care au fost comunicate către aproximativ 40.000 persoane desemnate ca 

președinți și locțiitori (37.604 persoane desemnate inițial și înlocuirile) prin intermediul 

mesajelor de tip sms și publicate pe canalul YouTube al AEP: 
 

Nr. 

crt. 

Tip material Observații 

1.  Material video privind activitățile biroului electoral al 

secției de votare din preziua alegerilor – 5 decembrie 

2020 

1 material video – durata 10’05” 

a înregistrat 111.373 vizualizări. 

2.  Material video privind activitățile biroului electoral al 

secției de votare din ziua alegerilor – intervalul orar 6:00- 

07:00 - 6 decembrie 2020 

1 material video -  durata 03’56” 

a înregistrat 32.890 vizualizări. 

3.  Material video privind activitățile biroului electoral al 

secției de votare din ziua alegerilor – intervalul orar 7:00- 

21:00 - 6 decembrie 2020 

1 material video - durata 05’37” 

a înregistrat 29.918 vizualizări. 

4.  Material video privind activitățile biroului electoral al 

secției de votare din ziua alegerilor – încheierea votării - 

6 decembrie 2020 

1 material video -  durata 08’03” 

a înregistrat 32.467 vizualizări. 

5.  Material video referitor la procedura de completare a 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării la alegerile parlamentare din anul 2020. 

1 material video -  durata 11’14” 

a înregistrat 45.013 vizualizări. 

 

Selecția, desemnarea și instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate și a membrilor-operatori de calculator 

Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate pot avea și calitatea de 

operator de calculator. Pentru realizarea procedurilor de desemnare a membrilor-operatori de 

calculator din cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, Autoritatea 

Electorală Permanentă a adoptat Hotărârea nr. 24/2020 prin care s-a stabilit faptul că, la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, calitatea de membru-operator de 

calculator se atribuie și altor membri ai biroului electoral al secției de votare decât președintelui 

și locțiitorului acestuia,  în baza aprobării președintelui secției, în situația îndeplinirii 

cumulative a următoarelor condiții: participarea la sesiunile de instruire-examinare, obținerea a 

cel puțin 7 puncte din 10 la testul de examinare a competențelor și prezentarea dovezii de 

participare la sesiunile de instruire-examinare, precum și a promovării testului anterior 

menționat. 

Șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare au comunicat AEP, pe adresa de e-

mail desemnare.strainatate@roaep.ro propunerile privind desemnarea președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora. 

În urma stabilirii sediilor secțiilor de votare, respectiv în data de 21 noiembrie 2020 

AEP a finalizat procesul de desemnare a 748 președinți ai birourilor electorale ale secțiilor 

de votare din străinătate și a 748 locțiitori ai acestora. Ulterior desemnării, au fost înlocuite 

106 persoane. 

Dintre cei 1.602 de președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate 

și locțiitori ai acestora (1496 desemnări inițiale și 106 înlocuiri), 1.259, care au obținut punctajul 

minim la sesiunea de instruire-examinare au fost desemnați, prin decizie a AEP ca               

operatori de calculator.  

De asemenea, formațiunile politice ai căror reprezentanți în birourile electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate au dorit să îndeplinească calitatea de operator de calculator, 

au transmis AEP lista centralizată a acestora, la adresa de e-mail operatorstrainatate@roaep.ro. 

Au transmis liste cu reprezentanți următoarele formațiuni politice: PMP, PNL, PSD, PRO 

ROMÂNIA, ROASIT, UDMR și USR PLUS. 

mailto:desemnare.strainatate@roaep.ro
mailto:operatorstrainatate@roaep.ro
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În intervalul 11.11.2020 – 04.12.2020 a avut loc instruirea persoanelor care au dorit 

să fie operatori de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 

Sesiunile de instruire au fost organizate de către STS cu sprijinul și participarea reprezentanților 

AEP și MAE. Instruirea a fost structurată în 3 părți distincte: 

▪ prezentarea funcționalităților tabletei – susținută de STS; 

▪ prezentarea prevederilor legale referitoare la modul de organizare și desfășurare a 

procesului electoral în cadrul secției de votare din străinătate – susținută de AEP; 

▪ sesiune de întrebări – participare comună STS, AEP, MAE. 

Au fost organizate 120 sesiuni de instruire la care au participat 7.432 de persoane 

propuse atât de MAE, cât și de partidele politice.  

În vederea susținerii sesiunilor, AEP a elaborat materiale de instruire care să ofere 

informații cât mai detaliate despre activitatea din cadrul secției de votare: 

▪ materialul suport Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, în format PowerPoint – publicat pe pagina 

web a AEP și comunicat către MAE, în vederea transmiterii către misiunile diplomatice. De 

asemenea, materialul a fost transmis participanților la instruiri în timp real, prin intermediul 

canalului online de comunicare de tip chat. 

▪ material video privind activitățile specifice din cadrul unei secții de votare din 

străinătate. Acesta a fost comunicat către participanți prin intermediul invitației de participare 

la sesiunea de instruire, transmisă de STS. 

Totodată, MAE și AEP au elaborat două ghiduri destinate membrilor secțiilor de 

votare din străinătate, atât pentru procedurile specifice votului la secție, cât și pentru cele 

specifice votului prin corespondență, care au fost distribuite la data de 30 noiembrie 2020 și, cu 

sprijinul STS, au fost puse la dispoziția membrilor secțiilor de votare prin intermediul 

terminalelor informatice utilizate în secțiile de votare din străinătate. 

 

Desemnarea și instruirea președinților birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență, a locțiitorilor acestora și a operatorilor de calculator 
 Prin Decizia Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul 

sau reședința în afara țării nr. 26/02.11.2020 au fost organizate 3 birouri pentru votul prin 

corespondență în țară, iar prin Decizia nr. 30/20.11.2020 a  aceluiași birou au fost desemnate 

143 de birouri electorale ale secțiilor de votare din străinătate care să îndeplinească și atribuții 

privind votul prin corespondență. 

 La data de 21 noiembrie 2020, a avut loc tragerea la sorți computerizată pentru 

desemnarea președinților birourilor electorale pentru votul prin corespondență și a 

locțiitorilor acestora, în ședință publică, la sediul Biroului electoral de circumscripție pentru 

cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Tragerea la sorți a fost efectuată de 

reprezentantul AEP, iar rezultatul a fost consemnat într-un proces-verbal, publicat pe site-ul 

AEP18.  

 
18  https://www.roaep.ro/instruire/lista-proceselor-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-birourilor-electorale-

pentru-votul-prin-corespondenta-constituite-pentru-alegerea-senatului-si-a-camerei-deputatilor-din-06-

decembrie-2020-si/..  

https://www.roaep.ro/instruire/lista-proceselor-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-birourilor-electorale-pentru-votul-prin-corespondenta-constituite-pentru-alegerea-senatului-si-a-camerei-deputatilor-din-06-decembrie-2020-si/
https://www.roaep.ro/instruire/lista-proceselor-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-birourilor-electorale-pentru-votul-prin-corespondenta-constituite-pentru-alegerea-senatului-si-a-camerei-deputatilor-din-06-decembrie-2020-si/
https://www.roaep.ro/instruire/lista-proceselor-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-birourilor-electorale-pentru-votul-prin-corespondenta-constituite-pentru-alegerea-senatului-si-a-camerei-deputatilor-din-06-decembrie-2020-si/
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 La aceeași dată a avut loc, la sediul AEP, în ședință publică, tragerea la sorți a 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul prin corespondență din 

țară. În urma tragerii la sorți au fost desemnați 9 operatori de calculator ai birourilor 

electorale pentru votul prin corespondență (câte 3 pentru fiecare birou electoral pentru votul 

prin corespondență). La ședința publică, alături de membrii comisiei pentru desemnarea 

operatorilor a participat și un membru al Misiunii OSCE/ODIHR speciale de evaluare a 

modului de organizare a alegerilor parlamentare din anul 2020. Ședința publică a fost transmisă 

pe canalul de YouTube al AEP, iar rezultatul tragerii la sorți a fost consemnat într-un proces-

verbal, publicat site-ul AEP19.  

 Până la începerea procesului de scanare a 

plicurilor exterioare, au fost efectuate 7 înlocuiri ale 

operatorilor de calculator. 

 În data de 28.11.2020, a fost organizată o 

videoconferință online pentru președinții 

birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență, locțiitorii acestora și operatorii de 

calculator desemnați, AEP asigurând  instruirea cu 

privire la operaţiunile electorale, iar STS cu privire la 

funcționalitățile tabletelor. 

   

Selecția și desemnarea operatorilor de calculator din ţară  
Personalul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente în colaborare cu 

direcțiile județene de Telecomunicații Speciale, a organizat activitățile de selecție și examinare 

practică a operatorilor de calculator în centrele de evaluare puse la dispoziție de către autoritățile 

locale.  

Selecția operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară 

s-a realizat în conformitate cu Normele metodologice privind funcționarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, 

desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de 

votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, 

precum și condițiile de înregistrare video-audio a operațiunilor efectuate de către membrii 

birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin 

Hotărârea AEP nr. 36/2019, pe baza examinării practice a următoarelor competențe: 

• utilizarea noțiunilor de bază ale tehnologiei informației; 

• introducerea, validarea și prelucrarea datelor; 

• utilizarea internetului și poștei electronice; 

• utilizarea echipamentelor periferice; 

• asigurarea confidențialității și a securității datelor. 

  La data de 04.11.2020, a fost constituită în cadrul AEP Comisia de repartizare 

computerizată a operatorilor de calculator ai secțiilor de votare organizate cu ocazia 

scrutinului pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 06 decembrie 2020, prin 

ordinul președintelui Autorității Electorale Permanente. 

  La data de 5 noiembrie 2020, AEP a publicat ,,Comunicatul de presă privind 

desemnarea prin tragere la sorți computerizată a operatorilor de calculator ai birourilor 

 
19  https://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2020/11/Proces%20verbal%20desemnare%20operatori% 

20BEVC.pdf.  

https://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2020/11/Proces%20verbal%20desemnare%20operatori%25%2020BEVC.pdf
https://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2020/11/Proces%20verbal%20desemnare%20operatori%25%2020BEVC.pdf
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electorale ale secțiilor de votare din țară cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

in data de 6 decembrie 2020”20.  

Baza de date privind operatorii de calculator intrați în procedura de desemnare a 

cuprins 46.027 de persoane, din care cea mai mare pondere o reprezintă persoanele de sex 

feminin 60,82%. Cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de 

ani (33,10%) și cei între 35 și 44 de ani (25,85%). În funcție de domiciliul acestora, cea mai 

mare pondere o au persoanele din mediul urban și anume 58,14%. 

 

 
 

Din graficul de mai jos, se poate observa o creștere semnificativă a numărului total de 

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

de votare la alegerile parlamentare din anul 2020, comparativ cu alegerea autorităților 

administrației publice locale din anul 2020 și cea din 2016. Cu toate acestea, structura 

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

 

 
  

 La data de 9 noiembrie 2020, AEP a desemnat, în ședință publică, prin tragere la sorți, 

operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară. Au fost desemnați 

22.577 de operatori de calculator pentru cele 18.802 secții de votare.  

 Ședința publică a fost transmisă pe canalul de YouTube al AEP21, iar rezultatele tragerii 

la sorți au fost publicate pe site-ul oficial al instituției la secțiunea ,,Operatori de calculator”22. 

Informarea operatorilor de calculator și a rezervelor acestora cu privire la rezultatele 

tragerii la sorți a fost asigurată de către Direcția generală sistemul informațional electoral 

național din cadrul AEP, cu sprijinul STS.  

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 

 
20 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-pentru-senat-si-c/ 
21 Accesibil la următorul link: https://www.youtube.com/channel/UCVMKK_34ds9jLXNpM0CLRoA  
22 Accesibil la următorul link: http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/ 

Rural Urban Rural Urban

Între 18 și 24 

ani 2.320 2.749 5.069 1.923 2.544 4.467 9.536

Între 25 și 34 

ani 4.293 4.562 8.855 2.910 3.472 6.382 15.237

Între 35 și 44 

ani 3.052 4.684 7.736 1.448 2.716 4.164 11.900

Între 45 și 54 

ani 1.880 3.237 5.117 825 1.520 2.345 7.462

Între 55 și 64 

ani 380 773 1.153 197 362 559 1.712

Între 65 și 74 

ani 13 52 65 27 87 114 179

Peste 75 ani 1 1 1

Total 11.938 16.057 27.995 7.330 10.702 18.032 46.027

 TotalInterval vârstă

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

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

P 2020 9.536 15.237 11.900 7.462 1.712 179 1 26.759 19.268 18.032 27.995 46.027

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-pentru-senat-si-c/
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-pentru-senat-si-c/
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-pentru-senat-si-c/
https://www.youtube.com/channel/UCVMKK_34ds9jLXNpM0CLRoA
http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/
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înlocuirile necesare, în primă instanță dintre operatorii desemnați la nivel de UAT (de rezervă), 

iar ulterior prin desemnarea altor operatori dintre persoanele ce nu au fost inițial desemnate.  

La alegerile parlamentare din anul 2020 22.308 de persoane au exercitat efectiv funcția 

de operator de calculator. Cea mai mare pondere a operatorilor de calculator din secția de 

votare a fost reprezentată de femei (9.121 de persoane reprezentând 59,11%). Cea mai mare 

pondere au reprezentat-o operatorii de calculator cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani 

(59,17%). 

O perspectivă de ansamblu în ceea ce privește persoanele care au exercitat efectiv funcția 

de operator de calculator la alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 este 

prezentată în tabelul de mai jos: 

 

 
 

Situația statistică pe județe privind numărul operatorilor de calculator desemnați, precum 

și numărul înlocuirilor efectuate, se regăsește în Anexa nr. 6. 

 
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 teritoriale ale AEP, în colaborare cu direcțiile județene de telecomunicații 

speciale au organizat 886 sesiuni de instruire pentru operatorii de calculator desemnați în 

birourile electorale ale secțiilor de votare și pentru operatorii de calculator pe UAT (rezerve). 

De asemenea, operatorii de calculator desemnați au fost invitați să participe la instruiri comune, 

cu președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora, conform datelor 

cuprinse în Anexa nr. 7. 

Având în vedere situația sanitară generată de pandemia de COVID-19, sesiunile de 

instruire a operatorilor de calculator s-au desfășurat atât fizic, cât și în sistem videoconferință 

și audio, pe durata a 19 zile (11.11.2020-29.11.2020) respectându-se, astfel, toate regulile de 

protecție sanitară, conform prevederilor legale. 

După finalizarea sesiunilor de instruire desfășurate în luna noiembrie 2020, operatorii de 

calculator desemnați au preluat pe bază de proces-verbal terminalele informatice (tabletele) şi 

plicurile conţinând datele de acces în ADV. 

 

Prefecții, subprefecții, primarii și secretarii generali ai unităților administrativ- 

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

organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din anul 2020. 

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 3.200 4.909 3.087 1.877 335 18 13.426

Feminin 1714 2858 2061 1287 216 4 8140

Masculin 1.486 2.051 1.026 590 119 14 5.286

Urban 2.023 2.711 2.493 1.375 245 34 1 8.882

Feminin 1.030 1.469 1.493 888 157 10 5.047

Masculin 993 1.242 1.000 487 88 24 1 3.835

Total 5.223 7.620 5.580 3.252 580 52 1 22.308
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AEP, cu sprijinul logistic al instituțiilor prefectului, 

a asigurat instruirea primarilor și a secretarilor generali ai 

comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor 

municipiului București cu privire la sarcinile ce le 

reveneau în vederea organizării și desfășurării în bune 

condiții a alegerilor parlamentare din anul 2020.  

Personalul structurilor teritoriale ale AEP a 

organizat 55 instruiri la nivel național. Situația detaliată 

privind activitățile de instruire a primarilor şi 

secretarilor generali din unitățile administrativ-

teritoriale se regăsește în Anexa nr. 8. 

Totodată, prin intermediul secțiunii dedicate 

primarilor din cadrul Registrului electoral, au fost 

furnizate, în mod continuu, informații şi îndrumări 

privind actualizarea Registrului electoral.  

 

 

 

2.1.6. Informarea participanților la procesul electoral 
 

AEP a furnizat participanților la procesul electoral, prin intermediul unei secțiuni dedicate 

a site-ului propriu, informații privind organizarea și desfășurarea scrutinului (Întrebări și 

răspunsuri, legislația aplicabilă alegerilor parlamentare, informații privind candidații, lista 

sediilor secțiilor de votare din străinătate, procedura de acreditare a observatorilor), diverse 

documente utile (modelele formularelor utilizate în procesul electoral de către competitori, 

modelele cererilor și declarațiilor utilizate de membrii birourilor electorale ale secțiilor de 

votare), materiale de instruire (pentru experții electorali, pentru primarii și secretarii unităților 

administrativ-teritoriale, pentru prefecți și subprefecți, ghiduri video privind desfășurarea 

votării), îndrumare pentru alegători etc. 

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 a postat pe site-ul propriu Îndrumarul alegătorului din țară la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie 2020 - care conține date generale cu privire 

la alegerile parlamentare, precum dreptul de a alege și de a fi ales, votarea prin intermediul 

urnei speciale, documentele de identitate acceptate pentru exercitarea votului - și Îndrumarul 

alegătorului român cu domiciliul sau reședința în străinătate la alegerile parlamentare din 

anul 2020, astfel încât cetățenii români din afara țării să se poată informa cu privire la regulile 

și procedurile în vigoare. 

AEP a realizat mai multe clipuri video pentru 

informarea alegătorilor, după cum urmează:  

▪ un clip privind măsurile de protecție 

sanitară pe durata campaniei electorale; 

▪ un clip referitor la măsuri și acțiuni privind 

exercitarea dreptului de vot, realizat  în 

limba română cât și în limba maghiară; 

▪ un clip privind exercitarea dreptului de vot 

prin intermediul urnei speciale (mobile);  

▪ un clip privind exercitarea dreptului de vot în 

țară la alegerile parlamentare. 
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Toate materialele video au fost publicate pe canalul de YouTube al AEP și pe pagina 

Facebook și au beneficiat de promovare plătită prin intermediul Google Ads și Facebook 

(aproximativ 60.000 de lei). 

La solicitarea AEP, CNA a emis către 

radiodifuzori recomandări de preluare a 

clipurilor de informare privind alegerile 

parlamentare în afara spațiului publicitar. 

Clipurile au fost difuzate de instituțiile media 

naționale, precum și de instituțiile media care 

emit internațional.  

Promovarea plătită a generat peste 

1.000.000 de interacțiuni (reach, vizualizări, 

aprecieri, distribuiri, comentarii), peste 5.000.000 

de impresii pe pagina de Facebook și peste 

1.500.000 de vizualizări ale clipurilor pe YouTube și în rețeaua Google Dispaly. 

 

Facebook 

  
 

Google ADS 
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Adițional promovării prin Facebook a acestor materiale de informare, au fost publicate 

pe această platformă toate comunicatele de presă emise de AEP pe tema alegerilor 

parlamentare.  

Pentru o înțelegere cât mai clară a regulilor necesar a fi respectate de alegători în 

procesul de exercitare a dreptului de vot astfel încât să evite infectarea cu virusul COVID -19, 

AEP a realizat afișul ce descrie Regulile pentru 

prevenirea infectării cu virusul COVID 19. Macheta 

afișului a fost publicată pe Registrul electoral în vederea 

tipăririi de către primari.  

Ținând cont de numărul mare de solicitări primite 

din partea alegătorilor, a candidaților  a experților 

electorali și a operatorilor de calculator, în sediul AEP a 

fost amplasată, cu sprijinul STS, o centrală telefonică de 

tip call-center prin intermediul căreia au fost oferite 

răspunsuri la peste 2300 de solicitări telefonice cu privire 

la organizarea alegerilor pentru Camera Deputaților și 

Senat. 

La nivelul MAI s-au desfășurat activități de 

informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor privind 

respectarea legislației electorale și s-au realizat informări 

ale mass-mediei centrale și locale prin comunicate de 

presă și declarații, cu privire la modul de acțiune a 

efectivelor implicate și incidentele electorale înregistrate. 

 

Informarea cetățenilor români din străinătate 

 
Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe au organizat și derulat 

campania de informare a cetățenilor români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în 

străinătate privind modalitatea de exercitare a dreptului de vot prin corespondență. AEP a creat 

un grup comun de lucru cu MAE în cadrul căruia a fost adoptat Planul campaniei de informare 

privind votul în străinătate la alegerile parlamentare 2020. 

Au fost elaborate: 

▪ Ghidul alegătorului prin corespondență prezentarea 

tehnicii votării prin corespondență;  

▪ Afiș privind exercitarea dreptului de vot prin 

corespondență.  

Având în vedere că perioada de înregistrare a alegătorilor 

români cu drept de vot din străinătate pe portalul 

https://www.votstrainatate.ro/ a început în data de 1 aprilie 

2020, campania AEP de informare privind votul prin 

corespondență a început la 30.03.2020, debutul acesteia fiind 

anunțat printr-un comunicat de presă23. 

 
23  https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-demararea-procedurilor-de-

inregistrare-pe-portalul-www-votstrainatate-ro-a-alegatorilor-romani-din-afara-tarii-in-vederea-exercitarii-

dreptului-de-vot-la-alegerile-parlamen/.  

https://www.votstrainatate.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-demararea-procedurilor-de-inregistrare-pe-portalul-www-votstrainatate-ro-a-alegatorilor-romani-din-afara-tarii-in-vederea-exercitarii-dreptului-de-vot-la-alegerile-parlamen/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-demararea-procedurilor-de-inregistrare-pe-portalul-www-votstrainatate-ro-a-alegatorilor-romani-din-afara-tarii-in-vederea-exercitarii-dreptului-de-vot-la-alegerile-parlamen/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-demararea-procedurilor-de-inregistrare-pe-portalul-www-votstrainatate-ro-a-alegatorilor-romani-din-afara-tarii-in-vederea-exercitarii-dreptului-de-vot-la-alegerile-parlamen/
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AEP a realizat Instrucțiunile privind 

exercitarea dreptului de vot prin corespondență. 

Materialul a  fost comunicat către CN Poșta Română 

S.A. în vederea inserării în interiorul celor 35.808 

plicuri cu materialele necesare exercitării dreptului de 

vot prin corespondență și a fost publicat pe pagina 

www.votstrainatate.ro.  

Pentru informarea cetățenilor privind votul prin 

corespondență au fost create:  

▪ două clipuri pentru promovarea înregistrării pe 

portalul https://www.votstrainatate.ro/ cu 

opțiunea pentru votul prin corespondență;  

▪ un clip privind procedura de înregistrare ca 

alegător prin corespondență, clip care are și o 

versiune audio.            

 

De asemenea, a fost realizat un clip video 

menit să ilustreze tehnica votării prin 

corespondență pas cu pas. Videoclipul 

informativ privind tehnica votării prin 

corespondență a fost publicat pe pagina de 

Facebook a instituției și pe canalul de YouTube, 

înregistrând 26.025 vizualizări; acest îndrumar 

video a fost comunicat via e-mail alegătorilor 

prin corespondență. 

A fost realizat Ghidul alegătorului la o 

secție de votare din străinătate având ca obiect 

prezentarea tehnicii votării la secție, astfel încât 

alegătorul să aibă acces la cunoștințele necesare 

pentru exercitarea dreptului de vot. 

În 20 iulie 2020 și în 6 august 2020 AEP a 

participat la cele două seminare online inițiate 

de asociații ale românilor din Germania, 

Elveția și Marea Britanie având ca temă votul 

prin corespondență la alegerile parlamentare din 

anul 2020 și mobilizarea diasporei în campania de 

informare și promovare a acestui tip de vot în 

contextul pandemiei COVID-19. 

Totodată, AEP a încheiat un acord de 

parteneriat cu Liga Studenților Români din 

Străinătate (LSRS), care vizează, printre altele, 

sprijinul Ligii acordat AEP în demersurile sale pentru promovarea și diseminarea materialelor 

de informare în rândul comunităților de români din străinătate cu privire la votul prin 

corespondență. 

AEP a transmis toate materialele de informare asociațiilor românești care sunt în evidența 

misiunilor diplomatice solicitându-le, totodată, sprijinirea eforturilor instituției de promovare a 

platformei https://www.votstrainatate.ro/, prin diseminarea acestor materiale în rândul 

comunităților pe care le reprezintă.  

http://www.votstrainatate.ro/
https://www.votstrainatate.ro/
https://www.votstrainatate.ro/
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Campania de informare privind votul în străinătate, derulată de AEP, a fost 

remarcată pozitiv de asociațiile civice din străinătate, care au apreciat favorabil eforturile 

depuse de Autoritate pentru informarea alegătorilor români din străinătate privind  modalitățile 

de votare puse la dispoziția acestora, și anume, votul prin corespondență și votul la o secție de 

votare mai aproape de casă. În raportul privind Votul în străinătate la alegerile parlamentare 

din anul 202024, elaborat de The Diaspora Initiative, Diaspora Civică Berlin, DOR – The 

Romanian Diaspora și Asociaţia Rezist Zürich, au fost introduse grafice (redate mai jos) care 

reflectă acțiunile întreprinse de AEP și de celelalte instituții implicate în contextul campaniei 

de informare destinate alegătorilor din străinătate în vederea alegerilor parlamentare din 5 și 6 

decembrie 2020 

 

 
24 The Diaspora Initiative, Diaspora Civică Berlin, DOR – The Romanian Diaspora, Rezist Zürich, Votul în 

Străinătate – Alegeri parlamentare 2020, 2020, pp. 14 şi 17, disponibil la adresa web 

https://www.rezistzurich.com/wp-content/uploads/2021/02/RAPORT-FINAL-Votul-in-strainatate.pdf  

https://www.rezistzurich.com/wp-content/uploads/2021/02/RAPORT-FINAL-Votul-in-strainatate.pdf
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Demersuri pentru informarea alegătorilor români din străinătate au fost realizate, de 

asemenea, de către reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.  

 

Relaţia cu presa  
 Pentru buna organizare a alegerilor parlamentare din anul 2020, AEP, prin 

Departamentul cooperare internațională (DCI), a asigurat comunicarea cu reprezentanții media 

şi cooperarea cu instituțiile internaționale care activează în domeniul electoral, precum și cu 

instituțiile omoloage din statele partenere. 

AEP a emis 78 de comunicate de presă25.  

Președintele AEP a susținut 54 de declarații de presă și interviuri (la tv, la radio şi în 

presa scrisă), după cum urmează: 

 
Nr. crt. TV RADIO ONLINE 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.   Radio România 

Actualităţi 

 15.09.2020 

17.   Radio România 

Internaţional 

 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 22.09.2020 

23.  DIGI 24   21.09.2020 

24.    LIBERTATEA 24.09.2020 

25.   Radio România 

Actualităţi 

 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.   Radio România 

Actualităţi 

 30.09.2020 

 
25 Lista acestora poate fi consultată în Anexa nr. 9. 
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33.  ANTENA 3   15.10.2020 

34.  ANTENA 1   16.10.2020 

35.  B1TV   13.11.2020 

36.  Digi 24   16.11.2020 

37.  Digi 24   17.11.2020 

38.  Aleph News   26.11.2020 

39.  Digi 24   29.11.2020 

40.  Digi 24   30.11.2020 

41.  Pro TV   30.11.2020 

42.  Antena 3   01.12.2020 

43.  Antena 1   01.12.2020 

44.  Realitatea   02.12.2020 

45.    LIBERTATEA 02.12.2020 

46.  Digi 24   02.12.2020 

47.    AGERPRES 03.12.2020 

48.  B1 TV   03.12.2020 

49.    PRIVESC.EU 03.12.2020 

50.   Radio Guerrilla  04.12.2020 

51.   Europa FM  04.12.2020 

52.  Antena 3   05.12.2020 

53.   Europa FM  05.12.2020 

54.  B1TV   05.12.2020 

 

 Președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buică și Ministrul afacerilor externe, 

Bogdan Aurescu, au susținut, în data de 2 octombrie, la sediul MAE, o conferință de presă 

comună pe tema organizării alegerilor parlamentare în străinătate. 

 

 Votul în străinătate a constituit subiect de presă începând cu data de 1 aprilie 2020, 

termenul legal la care au început înregistrările pe portalul https://www.votstrainatate.ro/, după 

cum urmează: 

 
Nr. crt Luna Presă online Presă centrală TV RADIO 

1. Aprilie 144 8 4 1 

2. Mai 53 - - 1 

3. Iunie 58 2 3 3 

4. Iulie 54 8 1 - 

5. August 67 - - - 

6. Septembrie 303 7 25 9 

https://www.votstrainatate.ro/
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7. Octombrie 257 3 9 7 

8. Noiembrie 143 7 9 3 

9. Decembrie 427 9 33 11 

 

De la începerea perioadei electorale aferente alegerilor parlamentare, s-au înregistrat 

următoarele apariții în presă referitoare la AEP: 

 
în perioada 1-30 septembrie 2020 1.562 de referiri la AEP, în mediul online – 1433, în presa 

centrală – 24, la TV – 60 și la radio - 45 

Preşedintele AEP a fost menționat în 358 materiale de presă: 

în mediul online – 299, în presa centrală – 7, la TV - 36 şi la 

radio – 16 

în perioada 1-31 octombrie 2020 651 de referiri la AEP, în mediul online – 587, în presa centrală 

– 21, la TV – 24 și la radio - 19  

Preşedintele AEP a fost menționat în 161 materiale de presă: 

în mediul online - 139, în presa centrală – 9, la TV – 7 şi la 

radio - 6 

în perioada 1-30 noiembrie 2020 488 de referiri la AEP, în mediul online – 464, în presa centrală 

– 9, la TV – 9 și la radio – 6 

Preşedintele AEP a fost menționat în 42 materiale de presă: –

în online - 33, în presa centrală – 2, la TV - 6 şi la radio - 1 

în perioada 1-31 decembrie 2020 824 referiri la AEP, distribuite de mediul online – 764, presa 

centrală – 11, TV – 33 și radio – 16 

Preşedintele AEP a fost menționat în 234 materiale de presă: 

207 - online, presa centrală – 2, 20 la TV, respectiv 5 la radio 

 

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 parlamentare 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).  

 

Cooperarea cu organizațiile internaționale 
AEP a participat la 13 reuniuni și conferințe internaționale în format de 

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

proceselor electorale în contextul pandemiei de COVID-19.  

 
Nr. crt. Descriere Perioada Organizatori 

1.  Seminar online cu tema Votul anticipat: 
măsuri esențiale de protecție a integrității 

electorale  

03.11.2020 Institutul pentru Democrație și 

Asistență Electorală 

(International IDEA) și 

Asociația Oficialilor 



46 

 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

2. A 8-a Adunare Generală RECEF 05.11.2020 Rețeaua de competențe 

electorale francofone 

(RECEF) 

3. Seminar online cu tema Cum să utilizăm 

votul online și de la distanță pentru a 
sprijini desfășurarea alegerilor în timpul 

pandemiei 

11.11.2020 Centrul Internațional pentru 

Studii Parlamentare (ICPS) 

4. Workshop online privind monitorizarea 
acțiunilor de dezinformare în contextul 

proceselor electorale 

12.11.2020 HYBRID CoE 

5. Cea de-a 17-a Conferință Europeană a 

Organismelor de Management Electoral: 

Legislație în domeniul electoral și 

administrație electorală în Europa - 
Provocări recurente și cele mai bune 

practici 

12 - 

13.11.2020 

Comisia de la Veneția 

6. Seminar online cu tema Votul cu urna 
mobilă: în slujba votanților, pentru 

protejarea democrației 

17.11.2020 Institutul pentru Democrație și 

Asistență Electorală 

(International IDEA) și 

Asociația Oficialilor 

Electorali Europeni 

(ACEEEO) 

7. Curs online cu tema Înregistrarea 

alegătorilor  

23 – 

27.11.2020 

Institutul Internațional pentru 

Democrație și Management 

Electoral - Comisia Electorală 

a Indiei 

8. Seminar online cu tema Managementul 

alegerilor în timpul COVID-19: 
Lecții valoroase și perspective viitoare 

23.11.2020 Asociația Mondială a 

Organismelor Electorale (A-

WEB), Comisia Națională 

Electorală a Republicii 

Coreea, Biroul Alegerilor din 

Fiji  

9. Seminar online cu tema 

Observarea alegerilor și metode 
alternative de vot 

24.11.2020 Biroul pentru Instituții 

Democratice şi Drepturile 

Omului (ODIHR) 

10. Seminar online cu tema Genul și alegerile 03.12.2020 Rețeaua de competențe 

electorale francofone 

(RECEF), în parteneriat cu 

Centrul European de Sprijin 

Electoral (ECES) 

11. Seminar online cu tema Belarus: Calea 

spre reformă 

03.12.2020 Fundația Internațională pentru 

Sisteme Electorale (IFES) 

12. Seminar online cu tema: Surse deschise 
pentru decizii politice 

10.12.2020 HYBRID CoE 

13. Seminar online cu tema: Protejarea 

politicii democratice de banii murdari: 
utilizarea tehnologiilor online pentru a 

promova transparența în finanțarea 
partidelor politice 

16.12.2020 Institutul pentru Democrație și 

Asistență Electorală 

(International IDEA) 

 

Președintele AEP, precum și alți reprezentanți ai instituției, au susținut prezentări având 

ca subiect organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare, atât în cadrul sesiunilor de 

dezbateri online, cât și cu ocazia unor reuniuni bilaterale. 
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2. 2. Birourile Electorale  
 

2.2.1. Biroul Electoral Central   

În data de 9 septembrie 2020, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a desemnat, 

prin tragere la sorți26, cei 5 judecători care au făcut parte din componența Biroului Electoral 

Central pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020.  

În data de 10 septembrie 2020, judecătorii desemnați au ales, prin vot secret, 

președintele BEC și locțiitorul acestuia27.  

În data de 11 septembrie 2020, BEC a fost completat, cu președintele și vicepreședinții 

Autorității Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice și organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale care aveau ca membri cel puțin 7 senatori sau 10 

deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu 

reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera 

Deputaților28. Componența BEC este prezentată în Anexa nr. 10 . 

Programul de lucru cu publicul al BEC a avut cel puțin 8 ore, în fiecare zi a săptămânii, 

acesta fiind fixat între orele 09,00 - 18,00. Relația cu publicul și accesul la informațiile de 

interes public s-a asigurat, de regulă, prin telefon, e-mail și alte mijloace electronice. În zilele 

în care s-au împlinit termene privind activități care au ținut de competența sa, Biroul Electoral 

Central și-a încheiat programul de lucru la ora 24,00. 

De la momentul constituirii și până la încheierea activității, BEC s-a întrunit în 51 de 

ședințe, a adoptat 2 hotărâri, 184 de decizii și a emis  17 circulare. De asemenea, a soluționat 

un număr de 1.664 lucrări curente, petiții și solicitări diverse29. 

Cele două hotărâri adoptate au vizat aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcționare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaților din anul 2020 și interpretarea prevederilor art. 56 alin. (1) şi ale art. 94 alin. (12) 

din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare30. 

Deciziile în aplicarea legii31 au vizat: 

▪ datele la care s-au considerat împlinite, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor 

din anul 2020, termenele prevăzute de Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, şi de Legea nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ valabilitatea listelor de susţinători pentru participarea la alegerile parlamentare, întocmite 

înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative în materie electorală; 

▪ exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale; 

▪ constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară; 

▪ normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul proceselor-verbale 

privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 

anul 2020; 

▪ unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare; 

▪ preluarea, transportul, paza şi predarea materialelor necesare votării de către birourile 

electorale ale secţiilor de votare din ţară; 
 

26 Consemnată în Procesul – verbal înregistrat la Biroul Electoral Central cu nr. 1/PV/ICCJ/BEC/SCD/2020 din 

10.09.2020. 
27 Procesul - Verbal înregistrat la Biroul Electoral Central cu nr. 2/PV/ICCJ/BEC/SCD/2020 din 10.09.2020. 
28 Procesul-verbal nr. 18/BEC/SCD/11.09.2020 privind constituirea Biroului Electoral Central la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020. 
29 Accesibile pe site-ul BEC, la  https://parlamentare2020.bec.ro/.  
30 https://parlamentare2020.bec.ro/documente/ 
31 https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central-in-aplicarea-legii/  

https://parlamentare2020.bec.ro/
https://parlamentare2020.bec.ro/documente/
https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central-in-aplicarea-legii/
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▪ unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot. 

 De asemenea, pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite potrivit legii, au fost adoptate 

decizii32 privind: 

▪ protocolul de constituire a alianțelor electorale; 

▪ candidaturile propuse de organizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; 

▪ înregistrarea semnelor electorale; 

▪ acreditarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne; 

▪ soluționarea contestațiilor; 

▪ soluționarea cererilor de renumărare a voturilor și de anulare a alegerilor. 

În data de 18 octombrie 2020, prin Procesul-verbal nr. 303/BEC/SCD/18.10.2020, 

Biroul Electoral Central a constatat rămânerea definitivă a candidaturilor propuse de 

organizațiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripțiile 

electorale. 

În data de 04 noiembrie 2020, BEC a fost completat cu reprezentanții partidelor 

politice neparlamentare care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților din 

data de 6 decembrie 202033.  

Prin Procesul - verbal nr. 565/BEC/SCD/5.11.2020, BEC a constatat numărul de 

candidaturi definitive, precum şi numărul listelor complete de candidaţi depuse de către 

partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. 

În data de 06 noiembrie 2020, BEC a emis Procesul-verbal nr. 

587/BEC/SCD/6.11.2020 și a adus la cunoştinţă publică lista semnelor electorale ale partidelor 

politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor din anul 2020. 

Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor, au fost transmise către birourile 

electorale de circumscripție județeană și a municipiului București circulare privind34: 

▪ aducerea la cunoștință a numărului de alegători înscriși în Registrul electoral și a 

numărului minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susținerea candidaturilor la nivel 

național, precum și în fiecare circumscripție electorală, comunicate de AEP; 

▪ constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru 

Camera Deputaţilor din anul 2020; 

▪ comunicarea adresei Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității 

referitoare la transmiterea listelor definitive ale candidaților care urmau să participe la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, însoțite de declarațiile pe propria răspundere; 

▪ introducerea în baza de date a informațiilor privind candidaturile la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

▪ aducerea la cunoştinţă publică a listei semnelor electorale ale partidelor politice, ale 

alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 

anul 2020; 

▪ partidele politice parlamentare care participau la alegerile parlamentare din anul 2020, 

precum și Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților și care puteau 

desemna reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare; 

▪ unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot; 

 
32 https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central/  
33 Procesul - verbal nr. 548/BEC/SCD/04.11.2020. 
34 https://parlamentare2020.bec.ro/alte-documente/  

 

https://parlamentare2020.bec.ro/documente/decizii-ale-biroului-electoral-central/
https://parlamentare2020.bec.ro/alte-documente/
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▪ obținerea unei copii pe suport hârtie a procesului-verbal privind consemnarea 

rezultatului votării pentru Senat, respectiv Camera Deputaților de către ceilalți membri ai 

birourilor electorale; 

▪ transmiterea de către birourile electorale de circumscripție a cererilor și contestațiilor 

primite care erau de competența Biroului Electoral Central; 

▪ transmiterea proceselor - verbale privind consemnarea rezultatului alegerilor la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

▪ modul de transmitere a documentelor de către biroul electoral de circumscripție către 

Biroul Electoral Central; 

▪ încheierea procesului - verbal privind partidele politice, organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele electorale care întruneau pragul 

electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și partidele 

politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianțele politice, alianțele 

electorale care nu întruneau pragul electoral la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020; 

▪ încetarea activității birourilor electorale de circumscripție și a oficiilor electorale; 

▪ eliberarea certificatelor doveditoare ale alegerii deputaților și senatorilor. 

Relația cu mass-media a Biroului Electoral Central s-a asigurat, sub coordonarea 

președintelui Biroului Electoral Central, prin 54 de comunicate de presă dintre care: 

▪ 38 de comunicate referitoare la deciziile adoptate în ședințele desfășurate; 

▪ un comunicat privind normele de trimitere din cuprinsul declaraţiei de avere, al 

declaraţiei de interese şi al declaraţiei pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea 

de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, care se depuneau de către candidaţii la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

▪ un comunicat referitor la informarea opiniei publice privind programul de aducere la 

cunoștință publică a prezenței la vot; 

▪ un comunicat privind exercitarea dreptului de vot; 

▪ 6 comunicate privind participarea populației la vot; 

▪ un comunicat privind data soluționării cererilor şi a contestaţiilor privind alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 2020; 

▪ 6 comunicate privind rezultatele parțiale ale alegerilor. 

BEC a publicat rezultatele alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 

decembrie 2020 pe pagina de internet35. Persoanele interesate au putut accesa toate procesele– 

verbale privind centralizarea rezultatelor alegerilor: 

▪ Proces-verbal privind totalizarea voturilor la nivel naţional pentru alegerea Senatului; 

▪ Proces-verbal privind totalizarea voturilor la nivel naţional pentru alegerea Camerei 

deputaților; 

▪ Proces-verbal privind partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care întrunesc pragul electoral la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi partidele politice, organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care nu 

întrunesc pragul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

▪ Proces-verbal privind repartizarea la nivel naţional a mandatelor de senator şi de 

deputat; 

▪ Proces-verbal privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat; 

▪ Proces-verbal privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Camera Deputaților. 

 
35 https://parlamentare2020.bec.ro/rezultate/  

https://parlamentare2020.bec.ro/rezultate/
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În vederea validării rezultatelor alegerilor, BEC a întocmit și a înaintat Senatului și 

Camerei Deputaților procesele - verbale, împreună cu dosarele întocmite de birourile 

electorale de circumscripție.  

Rezultatele alegerilor din 6 decembrie 2020 pentru Senat și Camera Deputaților au fost 

publicate în Monitorul Oficial nr. 1248 din 17 decembrie 2020. În conformitate cu art. 12 alin. 

(6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 48 de ore 

de la data publicării acestora, Biroul Electoral Central și-a încetat activitatea, în data de 19 

decembrie 2020. 

 

Transparența instituțională 
Site-ul oficial al BEC https://parlamentare2020.bec.ro/ , administrat de AEP, a avut ca 

principal obiectiv asigurarea unei comunicări eficiente cu instituțiile şi publicul larg, în vederea 

transparentizării procesului decizional în cadrul alegerilor. În paginile site-ului se regăsesc 

hotărârile, deciziile 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 

din cadrul alegerilor, rezultatele alegerilor, precum și procesele-verbale generate în cadrul 

alegerilor. 

 

Asigurarea suportului pentru activitatea BEC 
AEP a asigurat sediul, dotarea tehnică şi materială  a BEC (Str. Eugeniu Carada nr. 1, 

Sector 3, București), potrivit dispozițiilor art. 9 din Hotărârea nr. 754/2020 privind stabilirea 

măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020. 

Președintele și cei doi vicepreședinți ai AEP au făcut parte din componența BEC. 

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. 
La data de 09.09.2020, președintele AEP a desemnat, prin ordin, angajații instituției care 

să-și desfășoare activitatea în aparatul tehnic de lucru al Biroului Electoral Central.  

Personalul tehnic auxiliar desemnat a asigurat permanența în cadrul BEC, desfășurându-

și activitatea cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcționare a birourilor şi 

oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020, 

precum şi a normelor de conduită profesională prevăzute de lege.  

Principalele atribuții realizate de personalul tehnic au constat în: 

▪ realizarea lucrărilor de secretariat; 

▪ înregistrarea și arhivarea documentelor, precum și secretariatul ședințelor; 

▪ pregătirea ședințelor BEC (scanarea tuturor adreselor ce au constituit mapele de ședință 

și transmiterea acestora pe e-mail către membrii Biroului Electoral Central în vederea 

consultării informațiilor anterior desfășurării ședințelor, încărcarea mapelor de ședință într-un 

server dedicat, precum și a oricăror materiale necesare desfășurării ședințelor atât la sediul 

BEC, cât și în sistem videoconferință); 

▪ redactarea proceselor-verbale de ședință și a altor acte emise de BEC; 

https://parlamentare2020.bec.ro/
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▪ elaborarea proiectelor de hotărâri/decizii şi puncte de vedere ale BEC;  

▪ asigurarea relației cu publicul, precum și accesul la informațiile de interes public, conform 

legislației aplicabile; 

▪ asigurarea publicării pe site-ul www.bec.ro a tuturor documentelor necesare; 

▪ analiza semnelor electorale depuse de partidele politice, alianțele politice, alianțele 

electorale si organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

▪ primirea şi înregistrarea listelor de susținători; 

▪  centralizarea 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 atribuțiilor prevăzute de lege; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum şi 

a operațiunilor materiale de predare - primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinirea oricăror altor sarcini dispuse de BEC. 

Personalul tehnic auxiliar din cadrul DLCERPUE a întocmit 2 hotărâri, 198 de decizii, 

60 de procese – verbale, 17 circulare şi 1.664 de adrese 36. 

 

2.2.2. Birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale  
 

 La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 au funcționat 41 de birouri 

electorale de circumscripție județeană, Biroul electoral de circumscripție a municipiului 

București și Biroul electoral de circumscripție pentru cetăţenii români cu domiciliul sau 

reședința în afara țării, fiecare dintre acestea având în componență 3 judecători, un 

reprezentant al AEP şi cel mult 12 reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice, 

alianțelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au 

participat la alegeri în circumscripția electorală respectivă. 

La data de 27 septembrie 2020 au fost desemnați judecătorii din componența birourilor 

electorale de circumscripție, în ședință publică, prin tragere la sorţi, dintre judecătorii în 

exerciţiu ai tribunalului judeţean, respectiv ai Tribunalului Bucureşti, pentru circumscripţia 

electorală Bucureşti şi pentru circumscripţia electorală pentru cetăţenii români cu domiciliul 

sau reşedinţa în afara ţării; aceștia au ales, prin vot secret, preşedintele biroului electoral de 

circumscripţie şi locţiitorul acestuia.  

Birourile electorale de circumscripție au exercitat următoarele atribuții principale: 

▪ urmărirea şi asigurarea aplicării unitare şi a respectării dispoziţiilor legale privitoare la 

alegeri de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie 

electorală din cadrul circumscripţiei; 

▪ înregistrarea candidaturilor depuse la nivelul circumscripţiei, efectuarea publicaţiilor şi a 

afişărilor prevăzute de lege cu privire la candidaturi și constatarea rămânerii definitive a 

candidaturilor; 

▪ distribuirea către birourile electorale ale secţiilor de votare, prin intermediul primarilor, a 

materialelor necesare procesului electoral; 

▪ stabilirea mandatelor care au revenit, la nivelul circumscripţiei, fiecărui partid politic, 

fiecărei alianţe politice, alianţe electorale, organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei 

minorităţi naţionale, fiecărui candidat independent; 

▪ eliberarea certificatului doveditor al alegerii candidaţilor declaraţi aleşi; 

 
36 Accesibile pe site-ul BEC, la  https://parlamentare2020.bec.ro/.  

http://www.bec.ro/
https://parlamentare2020.bec.ro/
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▪ înaintarea către Biroul Electoral Central a proceselor-verbale cuprinzând rezultatul 

alegerilor la nivelul circumscripţiei electorale în care funcţionează, precum şi a 

întâmpinărilor, contestaţiilor şi proceselor-verbale primite de la birourile electorale ale 

secţiilor de votare. 

 

La nivelul fiecăruia dintre cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti a funcționat 

câte un oficiu electoral, alcătuit dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al 

AEP şi din cel mult 8 reprezentanţi ai partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale. 

Preşedinții oficiilor electorale şi locţiitorii acestora, au fost desemnaţi de preşedintele 

Tribunalului Bucureşti la data de 16 noiembrie 2020, prin tragere la sorţi, pe funcţii, dintre 

judecătorii în exerciţiu ai judecătoriei sectorului.  

Oficiile electorale au exercitat următoarele atribuții principale: 

▪ urmărirea aplicării dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în sectoarele în care au 

funcționat; 

▪ distribuirea materialelor necesare procesului electoral, prin intermediul primarilor, către 

birourile electorale ale secţiilor de votare; 

▪ totalizarea rezultatului alegerilor, conform proceselor-verbale primite de la birourile 

electorale ale secţiilor de votare din subordine şi transmiterea rezultatelor către Biroul 

electoral de circumscripţie al municipiului Bucureşti. 

 Birourile electorale de circumscripție și oficiile electorale și-au încetat activitatea în data 

de 17.12.2020 

 

Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau 

reședința în afara țării a fost constituit din trei judecători în exercițiu ai Tribunalului 

București, un reprezentant al AEP și 12 reprezentanți ai partidelor politice care participă la 

alegeri. 

Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 

afara țării a exercitat și următoarele atribuții specifice: 

▪ a asigurat activitățile de coordonare a pregătirii și organizării procesului de votare în 

străinătate, cu sprijinul logistic al MAE;  

▪ a distribuit birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, prin intermediul 

MAE, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot, ștampilele de control, ștampilele cu 

mențiunea ,,VOTAT", precum și celelalte materiale necesare procesului electoral; 

▪ a înregistrat candidaturile depuse la nivelul circumscripției pentru cetățenii români cu 

domiciliul sau reședința în afara țării; 

▪ a asigurat operațiunile de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate. 

În desfășurarea activității, membrii Biroului au adoptat 45 de decizii și Hotărârea nr. 

1/09.10.2020 privind unele măsuri de prevenire şi combatere a răspândirii COVID-19. 

Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 

afara țării și-a încheiat activitatea la data de 21 decembrie 2020, cu ocazia predării 

documentelor prevăzute de lege către Prefectura București. 

 

Transparența activității birourilor electorale de circumscripţie  
Toate birourile electorale de circumscripție au avut pagini de internet, pe site-urile 

prefecturilor, pe care au fost publicate legislația aplicabilă, deciziile și procesele-verbale 

adoptate, comunicatele de presă emise, datele de contact și alte informații utile. Pe site-ul BEC 

a fost creată o pagină dedicată datelor de contact ale birourilor electorale de circumscripție. 
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Participarea reprezentanților AEP la activitatea birourilor electorale de 

circumscripţie şi a oficiilor electorale 
43 de reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente au fost desemnați în birourile 

electorale de circumscripție constituite la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data 

de 6 decembrie 2020, și 6, în oficiile electorale organizate la nivelul sectoarelor municipiului 

București. O parte dintre persoanele desemnate au fost înlocuite din cauza îmbolnăvirii 

reprezentanților AEP cu virusul SARS-CoV-2. 

Pe întreaga perioadă electorală, reprezentanții AEP în birourile electorale de 

circumscripție județeană/a municipiului București și în oficiile electorale:  

▪ au participat la toate ședințele 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; 

▪ au acordat sprijin birourilor electorale de circumscripție pentru organizarea sesiunilor 

comune de instruire a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locțiitorilor 

acestora, precum și a operatorilor de calculator desemnați; 

▪ au avut o colaborare și o comunicare constructivă atât cu judecătorii desemnaţi din 

cadrul tribunalului judeţean, cât și cu reprezentanții competitorilor electorali; 

▪  au monitorizat respectarea cu stricteţe a măsurilor pentru desfăşurarea în siguranţă a 

procesului electoral stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 

afacerilor interne nr. 2009/166/2020. 

De asemenea, a existat o colaborare foarte bună cu reprezentanții instituțiilor prefectului, 

ai 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.  

 

Asigurarea suportului pentru desfășurarea activității birourilor electorale de 

circumscripţie şi a oficiilor electorale 
Personalul tehnic auxiliar desemnat și-a desfășurat activitatea cu respectarea dispozițiilor 

Regulamentului de organizare şi funcționare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la 

alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020, precum şi a normelor de conduită 

profesională prevăzute de lege, conform graficului stabilit de comun acord cu reprezentanții 

instituțiilor prefectului.  

Principalele atribuții ale personalului tehnic auxiliar au constat în: 

▪ 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/decizii 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 AEP, în vederea 

convocării la sesiunile de instruire organizate în colaborare cu direcțiile județene de 

telecomunicații speciale; 
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▪ contactarea telefonică a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi 

a locțiitorilor 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 atribuțiilor prevăzute de lege; 

▪ efectuarea operațiunilor materiale privind centralizarea rezultatelor alegerilor, precum 

şi operațiunile materiale de predare - primire a materialelor electorale; 

▪ îndeplinirea altor sarcini dispuse de biroul electoral. 

 

2.2.3. Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară 
 

 Au fost constituite dintr-un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 8 reprezentanți 

ai formațiunilor politice care participă la alegeri. Acestea au rolul de a conduce operațiunile de 

votare la nivelul secției de votare, verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condițiilor 

prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot,  numără voturile și consemnează 

rezultatele votării în secția de votare. 

 Activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare a început în data de 5 decembrie 

2020. Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare  împreună cu locțiitorii acestora au 

primit de la primari materiale necesare votării și materialele de protecție sanitară destinate 

uzului membrilor birourilor şi operatorilor de calculator. În aceeași zi, la ora 18, s-au prezentat 

la sediul secției de votare, împreună cu ceilalți membrii ai biroului electoral și cu operatorul de 

calculator și au verificat îndeplinirea tuturor condițiilor legale în spațiul secției de votare, 

existența materialelor necesare desfășurării procesului electoral, funcționarea SIMPV. 

Președinții birourilor electorale au avut obligația de a asigura, 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 ziua votării, activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare a început la ora 6.00. 

La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare puteau asista, 

conform legii, membrii acestora, operatorul de calculator, personalul de pază, candidații, 

persoanele acreditate, reprezentanții AEP, membrii birourilor electorale de circumscripție, ai 

oficiilor electorale și ai BEC. Cu toate acestea, președintele biroului electoral avea obligația de 

a se asigura că numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot 

nu este mai mare de 15, exceptând alegătorii. 

Operațiunile de numărare a voturilor și consemnare a rezultatelor votării în procese-

verbale au fost monitorizate video. 

 Prin Decizia BEC nr. 79/21.11.2020 au fost stabilite pentru prima dată, în detaliu, 

reguli privind preluarea, transportul, paza şi predarea materialelor necesare votării de 

către birourile electorale ale secţiilor de votare din țară, care au inclus: 

▪ obligația președintelui biroului electoral al secției de votare de a comunica telefonic 

biroului electoral de circumscripție/oficiului electoral, după caz, finalizarea operațiunilor în 

secția de votare și numărul persoanelor care se vor deplasa cu respectivele materiale la sediul 

biroului electoral de circumscripție/oficiului electoral; 

▪ obligația birourilor electorale de circumscripție/oficiilor electorale și a instituțiilor 

prefectului de a stabili graficul de transport al materialelor mai sus menționate și al persoanelor 

care le însoțesc;  

▪ obligația instituțiilor prefectului și a direcțiilor teritoriale de statistică  de a asigura 

personal suficient pentru preluarea materialelor mai sus menționate; 
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▪ responsabilități distincte pentru președintele biroului electoral al secției de votare și 

locțiitorul acestuia privind operațiunile de predare; 

▪ obligația birourilor electorale de circumscripție/oficiilor electorale de a stabili fluxurile 

operațiunilor de predare a materialelor, precum și personalul tehnic implicat în aceste activități. 

 Birourile electorale ale secției de votare și-au încetat activitatea la data încheierii 

verificării proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor pe care le-au întocmit. 

 

2.2.4. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate și birourile 

pentru votul prin corespondență 
 

1.496 de persoane au fost desemnate de către AEP ca președinți și locțiitori ai birourilor 

electorale ale celor 748 de secții de votare. Formațiunile politice cu reprezentare în Parlament 

au propus 2.779 de reprezentanți ca membri în secțiile de votare din străinătate. 

Ținând cont de locurile rămase libere în componența birourilor electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate după propunerile formațiunilor politice, misiunile diplomatice și oficiile 

consulare au propus 3.968 de membri (incluzând cei 1.496 de președinți și locțiitori 

desemnați de către AEP ca președinți și locțiitori ai celor 748 de secții de votare). 

Începând cu ziua de 29 noiembrie 2020 până în ziua de 6 decembrie 2020 inclusiv, au 

fost operate modificări în componența secțiilor de votare din străinătate (completări, 

înlocuiri de membri sau suplimentarea numărului de membri până la cel mult 15) după 

cum urmează: 

▪ 11 completări cu membri (până la cel mult 10 membri); 

▪ 6 înlocuiri ale titularilor formațiunilor politice cu supleanții acestora; 

▪ 350 de înlocuiri de membri care nu au confirmat prezența sau au lipsit din motive 

obiective (infectare cu COVID-19); 

▪ 234 de suplimentări cu membri peste numărul de 10 până la maximum 15 membri. 

 Prin Decizia nr. 26/02.11.2020 a Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara țării, au fost organizate 3 birouri pentru votul prin 

corespondență în țară. Prin Decizia nr. 30/20.11.2020 a  aceluiași birou au fost desemnate 143 

birouri electorale ale secțiilor de votare din străinătate care să îndeplinească și atribuții privind 

votul prin corespondență. 

 Birourile electorale pentru votul prin corespondență au fost alcătuite dintr-un președinte, 

un locțiitor al acestuia și cel mult 8 reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai 

Grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în numele organizațiilor 

cetățenilor aparținând minorităților naționale membre ale acestuia care participă la alegeri. De 

asemenea, pentru fiecare birou au fost desemnați prin decizie AEP câte 3 operatori de 

calculator. 
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3.  ALTE INSTITUȚII CU ATRIBUȚII ÎN 

ORGANIZAREA ŞI DESFĂȘURAREA ALEGERILOR  

 

 La organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din anul 2020 și-au adus 

contribuția, conform prevederilor legale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor 

Externe, Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Institutul Național de 

Statistică, C.N. Poșta Română S.A., 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 parlamentare în cele mai 

bune condiții posibile, raportat la contextul instabil generat de pandemia de COVID-19. 

 În cadrul evaluărilor privind organizarea și desfășurarea procesului electoral, transmise 

AEP ulterior alegerilor, MAI, MAE, INS, Poșta Română și Ministerul Sănătății au evidențiat 

cooperarea eficientă între reprezentanții acestora, atât în cadrul Comisiei tehnice centrale, cât și 

interinstituțional, punctual, în abordarea diverselor aspecte specifice procesului de organizare a 

alegerilor. 

 

3.1. Comisiile Tehnice 
 

Comisia Tehnică Centrală 
Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020 a fost organizată în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 754/10.09.2020, sub autoritatea ministrului afacerilor interne. Comisia 

a avut atribuția de a evalua săptămânal stadiul realizării acțiunilor privind pregătirea și 

organizarea alegerilor parlamentare și de a transmite Guvernului propuneri pentru rezolvarea 

problemelor întâmpinate. Hotărârea Guvernului nr. 754/2020, cu modificările ulterioare, a 

stabilit că ședințele Comisiei tehnice centrale se pot desfășura și prin mijloace electronice. 

Membrii Comisiei s-au întrunit în ședințe în datele de 26.10.2020, 12.11.2020, 23.11.2020 și 

04.12.2020. 

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 pentru Senat și Camera 

Deputaților. Acestea au avut atribuția de a informa săptămânal Comisia tehnică centrală în 

legătură cu stadiul pregătirii și organizării alegerilor. 
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3.2. Ministerul Afacerilor Interne 
Principalele activități ale MAI au vizat asigurarea mijloacelor necesare funcționării 

birourilor electorale și sprijinirea AEP și BEC în organizarea și coordonarea activităților 

specifice procesului electoral, respectiv pe asigurarea pazei sediilor și securității transporturilor 

materialelor electorale, concomitent cu menținerea climatului de siguranţă publică, premergător 

şi pe timpul procesului electoral, dar și în asigurarea cadrului necesar pentru respectarea 

regulilor de protecție sanitară. 

 

Activități organizatorice 
Prin Planul general de măsuri privind aplicarea măsurilor din competența structurilor 

MAI, premergător și pe timpul desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

din data de 06 decembrie 2020 (PGM), a fost stabilit cadrul general de desfășurare a 

activităților, pentru îndeplinirea eficientă a principalelor atribuții şi responsabilități ale 

structurilor MAI. 

La nivel central, pentru fundamentarea deciziilor conducerii MAI, a fost organizată Grupa 

de coordonare Alegeri Parlamentare 2020, iar la nivel județean și al municipiului București a 

fost operaționalizată Grupa MAI – Alegeri Parlamentare 2020, pentru asigurarea caracterului 

unitar și complementar al măsurilor dispuse pentru menținerea ordinii publice, monitorizarea, 

centralizarea și comunicarea integrată a datelor de interes operativ. 

La acest scrutin nu au intervenit modificări legislative substanțiale care să vizeze 

competențele MAI, cu excepția reglementărilor adoptate pentru prevenirea/limitarea răspândirii 

virusului SARS-CoV-2, având în vedere necesitatea asigurării climatului de ordine şi siguranță 

publică, concomitent cu cea a asigurării respectării regulilor de protecție sanitară. 

Prin elaborarea și transmiterea Ghidului legislativ privind alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020, împreună cu legislația incidentă procesului electoral, inclusiv hotărâri 

ale BEC, s-a asigurat un nivel optim de pregătire a personalului structurilor MAI cu responsabilități 

specifice în gestionarea activităților circumscrise procesului electoral.  

Cadrul dispozițional pentru desfășurarea activităților din competență a fost adaptat permanent 

la evoluția situației operative, prin dispunerea unor măsuri proactive, de preîntâmpinare a producerii 

unor evenimente negative, context în care, la nivelul secretarului de stat pentru ordine și siguranță 

publică au fost emise dispoziții și au fost organizate ședințe în sistem videoconferință, la care au 

participat reprezentanți cu funcții de decizie din cadrul structurilor cu responsabilități în gestionarea 

procesului electoral, pe linia menținerii și asigurării ordinii publice. 

În relația cu instituţiile 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 măsurile pentru: 

- 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 10 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. 

 Totodată, activitatea Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de 

organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 s-a desfășurat sub 

autoritatea ministrului afacerilor interne. 
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Activități cu caracter preventiv 
La nivelul MAI au fost identificate și evaluate principalele riscuri la adresa ordinii publice, 

în contextul procesului electoral. Pe baza acestora, au fost dispuse măsuri proactive, care au 

preîntâmpinat producerea unor evenimente negative grave.  

La nivelul structurilor teritoriale au fost stabilite zone de risc, pentru care au fost alocate 

resurse suplimentare în vederea gestionării optime a misiunilor din competența structurilor MAI. 

S-au desfășurat activități de informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor 

privind respectarea legislației electorale și s-au realizat informări ale mass-mediei centrale 

și locale prin comunicate de presă și declarații, cu privire la modul de acțiune a efectivelor 

implicate și incidentele electorale înregistrate. 

Au fost distribuite structurilor și subunităților teritoriale materiale de protecție sanitară 

(măști faciale de uz medical, mănuși de unică folosință, substanțe pentru dezinfecția igienică a 

mâinilor, combinezoane) și au fost realizate instructaje privind respectarea măsurilor de 

protecție sanitară stabilite prin prevederile normative incidente. 

 

Activități pentru menținerea ordinii publice 
MAI a instituit progresiv măsuri de asigurare a protecției și ordinii publice cu efective 

de jandarmi. Sediile BEC, AEP, birourilor electorale de circumscripție județeană/al municipiului 

București, Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința 

în afara țării, oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și a birourilor 

electorale ale secțiilor de votare37 au fost incluse, de către poliție, în dispozitivul general de 

siguranță publică. 

Premergător demarării 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 18.802 secții de votare din țară. 

Pe timpul tipăririi/confecționării, transportului şi depozitării buletinelor de vot şi celorlalte 

materiale necesare votării, MAI a asigurat securitatea acestora, alocând resursele necesare în 

vederea prevenirii unor situații de risc în planul ordinii publice. 

În preziua și ziua votării, MAI a asigurat măsurile de protecție a birourilor secțiilor de 

votare, menținerea ordinii publice și constituirea rezervelor de intervenție/echipelor operative și 

de specialiști.  

Pentru asigurarea în condiții de normalitate a procesului electoral, în ziua de 06.12.2020, 

au fost angrenate 38.58938 de efective. 

După încheierea procesului de votare din data de 06.12.2020, efectivele MAI au asigurat 

paza transporturilor dosarelor de la secțiile de votare la birourile electorale de circumscripție 

județeană/oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București, respectiv instanțele 

competente teritorial și, ulterior, la BEC. 

 

3.3. Ministerul Afacerilor Externe 

La data de 25 septembrie 2020, prin ordin al ministrului afacerilor externe, a fost 

constituit în cadrul MAE Grupul de lucru pentru gestionarea atribuțiilor MAE în vederea 

pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților și 

asigurarea personalului tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție pentru 

cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. Grupul a avut ca principale 

atribuții în materie electorală, exercitate în paralel cu atribuțiile de serviciu specifice: 
 

37 Inclusiv a birourilor electorale pentru votul prin corespondență care funcționează în țară. 
38 Suplimentar, au acționat 2.358 efective din cadrul Poliției Locale. 
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▪ informarea, împreună cu AEP, a cetățenilor români din  afara țării asupra modului de 

desfășurare a alegerilor parlamentare, dar și a modalităților de exercitare a dreptului de 

vot;  

▪ asigurarea organizării și dotării secțiilor de votare din străinătate, asigurarea sediilor 

Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 

afara țării și a birourilor electorale pentru votul prin corespondență, din țară și străinătate;  

▪ asigurarea dotării și funcționării Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara țării și a birourilor electorale pentru votul prin 

corespondență din țară;  

▪ centralizarea propunerilor misiunilor diplomatice/oficiilor consulare privind înființarea 

secțiilor de votare în străinătate și înaintarea către AEP a listei sediilor secțiilor de votare 

din străinătate și a documentelor însoțitoare, în vederea stabilirii, prin Hotărâre, a sediilor 

secțiilor de votare din străinătate;  

▪ comunicarea către BEC și AEP a numărului estimat de buletine de vot necesare pentru 

secțiile de votare din străinătate; asigurarea ambalării, transportului și distribuirii către 

birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, a buletinelor de vot, ștampilelor 

de control, ștampilelor cu mențiunea ,,VOTAT", precum și a celorlalte materiale, 

documente și tipizate pentru desfășurarea procesului electoral în străinătate, inclusiv a 

terminalelor informatice utilizate în cadrul SIMPV;  

▪ coordonarea instruirii președinților, locțiitorilor și membrilor birourilor electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate;  

▪ asigurarea din bugetul de stat, prin bugetul MAE, a sumelor necesare pentru acoperirea 

cheltuielilor pentru ambalarea, transportul și distribuirea către birourile electorale ale 

secțiilor de votare din străinătate, a buletinelor de vot, ștampilelor de control, ștampilelor 

cu mențiunea ,,VOTAT”, precum și a celorlalte materiale, documente și tipizate 

prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral în străinătate, precum și pentru 

serviciile de comunicații din străinătate;  

▪ centralizarea și transmiterea către Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara țării a listei cu persoanele propuse a fi 

desemnate președinți, locțiitori și membri în birourile electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate;  

▪ asigurarea, împreună cu AEP, cu sprijinul INS, a personalului tehnic auxiliar necesar 

Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 

afara țării și birourilor electorale pentru votul prin corespondență constituite în țară;  

▪ centralizarea sumelor necesare pentru organizarea secțiilor de votare din străinătate și a 

sumelor necesare plății indemnizațiilor și cheltuielilor de protocol cuvenite membrilor 

biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, membrilor birourilor electorale 

pentru votul prin corespondență, personalului tehnic auxiliar al Biroului electoral de 

circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și al 

birourilor electorale pentru votul prin corespondență, președinților, locțiitorilor și 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. 

Demersurile MAE, ale misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare au întâmpinat 

multiple provocări, rezultate din anumite limitări în asigurarea sediilor secțiilor de votare astfel 

încât să întrunească toate condițiile specifice combaterii pandemiei, cât și din măsurile 

obligatoriu de implementat pentru asigurarea desfășurării votului în condiții depline de 

siguranță sanitară. Misiunile diplomatice și oficiile consulare au fost în contact permanent cu 

autoritățile străine din statele de reședință, pentru a fi la curent cu toate măsurile dispuse sau 

preconizate, ținând cont de contextul incert al evoluției pandemiei de COVID-19. 

Comunicarea cu misiunile diplomatice și cu persoanele desemnate ca responsabile pentru 

organizarea procesului electoral a fost permanentă, fiind asigurată atât la nivel organizatoric și 
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legislativ, prin Biroul Organizare Procese Electorale, cât și la nivel de comunicare publică și 

aspecte financiare. 

Începând cu data de 3 aprilie 2020, când s-au transmis misiunilor diplomatice informații 

referitoare la înregistrarea alegătorilor cu opțiunea votului prin corespondență, reprezentanțele 

diplomatice ale României în străinătate au fost informate constant asupra tuturor aspectelor 

legate de pregătirea și organizarea alegerilor parlamentare. 

Pe lângă instrucțiunile specifice transmise, au fost organizate două videoconferințe cu 

șefii de misiuni, dedicate problematicii procesului electoral.  

La data de 9 septembrie 2020, în marja Reuniunii Anuale a Diplomației Române, a fost 

organizat un panel în sistem videoconferință, condus de ministrul afacerilor externe, cu 

participarea reprezentanților AEP, STS și C.N. Poșta Română. Discuțiile au vizat necesitatea 

promovării intense a votului prin corespondență, clarificarea legislației pentru a acoperi cazurile 

în care autoritățile străine nu își dau acordul pentru organizarea de secții de votare, simplificarea 

normelor de aplicare a SIMPV, demersuri pe lângă autoritățile străine competente în vederea 

organizării secțiilor de votare în cele mai bune condiții, ținând cont că trebuie respectate condiții 

particulare specifice fiecărui stat, mai ales impuse de pandemia de COVID-19. 

La data de 11 noiembrie 2020, sub coordonarea ministrului afacerilor externe, a fost 

organizată o videoconferință cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare pe tema 

pregătirilor pentru organizarea alegerilor parlamentare, fiind stabilite măsuri punctuale 

pentru buna desfășurare a alegerilor în străinătate. Principalele linii de acțiune stabilite s-au 

referit la identificarea situațiilor excepționale în contextul pandemiei de COVID-19 spre a se 

putea găsi soluții eficiente și în timp util la posibilele restricții de circulație, respectiv obținerea 

unor certificări din partea autorităților din statele de reședință pentru facilitarea deplasării 

membrilor secțiilor de votare și a alegătorilor; elaborarea unui ordin comun al ministrului 

sănătății și ministrului afacerilor externe privind măsurile minimale de siguranță sanitară 

aplicabile la nivelul secțiilor de votare din străinătate; amendarea cadrului legal pentru plata 

unor avansuri pentru achiziția produselor și serviciilor pentru organizarea și dotarea secțiilor de 

votare din străinătate, inclusiv închirierea de spații pentru organizarea secțiilor de votare; 

amendarea cadrului legal pentru includerea cheltuielilor efectuate pentru testarea membrilor 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate pentru diagnosticarea COVID-19 în 

categoriile de cheltuieli pentru care se asigură fondurile necesare din bugetul de stat, prin 

bugetul MAE. 

 

Activități pentru organizarea procesului electoral 
 

Demersuri pentru organizarea secțiilor de votare din străinătate 

Misiunile diplomatice și oficiile consulare au evaluat, începând cu data de 29 iunie 2020, 

posibilitățile reale de organizare de secții de votare pe teritoriul acestor state, precum și măsurile 

de igienă și protecție sanitară concrete care trebuie respectate, conform legislației fiecărui stat, 

pe parcursul desfășurării procesului de votare la secție.  

Analiza făcută la nivelul MAE a arătat că există riscul ca unele autorități străine să 

retragă acordul asupra înființării de secții de votare sau să limiteze organizarea secțiilor de 

votare dacă situația epidemiologică se va deteriora sau să impună restricții de circulație care ar 

fi afectat participarea cetățenilor români la procesul electoral. De asemenea, în baza cadrului 

legal în vigoare la acea dată, s-a concluzionat că implementarea măsurilor de protecție 

sanitară în secțiile de votare (păstrarea distanței fizice, limitarea numărului de alegători 

prezenți în localul de vot, limitarea numărului de cabine amplasate într-o secție ș.a.) cumulate 

cu necesitatea completării listelor electorale pe suport de hârtie, preluarea datelor și 

semnăturilor olografe în aceste liste și posibilitatea votării pe durata unei singure zile ar fi 

generat creșterea considerabilă a timpului efectiv de votare, crearea de aglomerări la unele 
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secții de votare și probabilitatea deteriorării climatului de desfășurare a procesului 

electoral. 

În urma adoptării Hotărârii Guvernului nr. 744/2020 prin care s-a stabilit data de 6 

decembrie 2020 ca dată a desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, au fost 

transmise misiunilor diplomatice și oficiilor consulare noi instrucțiuni prin care s-a dispus 

continuarea demersurilor specifice pe lângă autoritățile competente în vederea identificării de 

sedii corespunzătoare pentru secțiile de votare. 

Ca urmare a modificării cadrului legal, prin adoptarea de către Parlament a  Legii nr. 

202/2020, au fost transmise misiunilor diplomatice și oficiilor consulare noi instrucțiuni în 

vederea pregătirii și organizării procesului electoral în străinătate fiind comunicate noile 

prevederi legale: 

• votarea pe parcursul a două zile (5 și 6 decembrie 2020); 

• posibilitatea prelungirii programului de votare; 

• utilizarea listelor electorale suplimentare în format electronic; 

• utilizarea tabletelor de către toți membrii biroului electoral al secției de votare; 

• posibilitatea creșterii numărului de membri care compun biroul electoral; 

• reglementarea situațiilor speciale care ar putea  afecta organizarea și funcționarea secțiilor 

de votare și desfășurarea procesului de votare în străinătate, în contextul pandemiei de 

COVID-19. 

La data de 21 septembrie 2020 s-au transmis șefilor de misiuni diplomatice și oficii 

consulare noi instrucțiuni pentru organizarea alegerilor în străinătate în vederea înaintării de 

propuneri pentru înființarea de secții de votare, în conformitate cu prevederile legale, precum 

și cu respectarea măsurilor specifice la nivelul fiecărui stat/regiune pentru desfășurarea votului 

la secție în condiții de siguranță pentru prevenirea infectării cu SARS-CoV-2. 

La data de 29 septembrie 2020 misiunilor și oficiilor consulare li s-au comunicat 

instrucțiuni să întreprindă demersurile necesare pentru înființarea de secții de votare în cele 12 

localități comunicate de AEP la data de  25.09.2020. Comunicările misiunilor diplomatice și 

oficiilor consulare privind propunerile de înființări de secții de votare în străinătate s-au derulat 

permanent în perioada 16 octombrie – 16 noiembrie 2020, fiind raportate la măsurile și 

restricțiile impuse în unele state de reședință sau în unele regiuni ale acestora pentru combaterea 

pandemiei de COVID-19.  

La data de 16 noiembrie 2020, MAE a transmis AEP, propuneri privind înființarea a 

748 de secții de votare în străinătate. Propunerile de secții de votare au fost însoțite de notele 

logistice aferente, sinteza consultărilor cu comunitățile de cetățeni români din străinătate și 

datele privind numărul de cetățeni români cu drept de ședere legală în străinătate comunicat de 

autoritățile străine competente39.  

 

Monitorizarea video a secțiilor de votare 

La data de 12 octombrie 2020, MAE a transmis către AEP propuneri privind procedura 

de monitorizare video a localurilor secțiilor de votare din străinătate40. 

Propunerile MAE au fost adoptate, la data de 17 noiembrie 2020, prin Hotărârea AEP nr. 

23/2020, iar la data de 19 noiembrie 2020 s-au transmis instrucțiuni misiunilor diplomatice și 

oficiilor consulare din străinătate în vederea implementării reglementărilor cu privire la 

monitorizarea video. 

Monitorizarea video nu s-a putut realiza în zece secții de votare, din cauza refuzului 

proprietarilor imobilelor  în care urmau să fie înființate respectivele secții de votare.  

 
39 4.214.769 de cetățeni români, cu mențiunea că unele statistici transmise de misiunile diplomatice și oficiile 

consulare datează din anul 2016. 
40  Conform prevederilor art. 821 din Legea nr. 208/2015, localurile secțiilor de votare din străinătate sunt 

monitorizate video, conform unei proceduri stabilite de AEP, la propunerea MAE. 
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MAE a comunicat la data de 3 decembrie 2020 AEP și Biroului electoral de 

circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării lista celor zece 

secții (Beckum, Germania; Issy-les-Moulineaux, Franța; La Courneuve, Franța; Napoli, Italia; 

Ostia, Italia; Crema, Italia; Cremona, Italia; Bolzano, Italia; Stavanger, Norvegia; Tromso, 

Norvegia). 

 

Demersuri privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate  

41 de persoane din Centrala MAE au fost desemnate membri ai birourilor electorale 

(15 președinți, 14 locțiitori și 12 membri-operatori). Ținând cont de locurile rămase libere în 

componența birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate după propunerile 

formațiunilor politice, misiunile diplomatice și oficiile consulare au propus 3.968 de 

membri (incluzând cei 1.496 de președinți și locțiitori). 

Pentru asigurarea unui număr optim de membri în secțiile de votare din străinătate, 

ministrul afacerilor externe a solicitat sprijin ministrului afacerilor interne și  ministrului 

apărării naționale în a recomanda atașaților de afaceri interne și de apărare de pe lângă misiunile 

României în străinătate să participe la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate ca președinți, locțiitori sau membri. 

Suplimentar, au fost transmise scrisori din partea ministrului afacerilor externe către alte 

autorități publice centrale, în vederea desemnării de persoane care să completeze birourile 

electorale ale secțiilor de votare, în cazul în care acest lucru ar fi fost necesar: Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Educației și Cercetării, 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerului Culturii, 

Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Justiției, 

Ministerului Sănătății, Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor. 

Au propus persoane pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate Ministerul Fondurilor Europene (58 de persoane), Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor (13 persoane), Ministerul Muncii și Protecției Sociale (5 

persoane), Ministerul Afacerilor Interne (4 persoane), Ministerul Justiției (2 persoane) și 

Ministerul Tineretului și Sportului (1 persoană). 

În urma identificării de persoane din Centrala MAE, a demersurilor misiunilor 

diplomatice și oficiilor consulare pe lângă comunitățile de cetățeni români, dar și a propunerilor 

formulate de partidele politice, nu a fost necesară participarea la procesul electoral a niciunei 

persoane propuse de alte instituții publice. 

 

Instruirea președinților birourilor electorale/locțiitorilor și a membrilor-operatori de 

calculator  

Având în vedere pandemia de COVID-19, sesiunile de instruire a președinților, 

locțiitorilor și membrilor-operatori din secțiile de votare din străinătate au fost organizate în 

sistem online. 

Începând cu data de 11 noiembrie 2020 până inclusiv în prima zi a alegerilor (5 decembrie 

2020), cu sprijinul STS și AEP, au fost organizate sesiuni on-line de instruire privind atribuțiile 

specifice membrilor-operatori. 

Potrivit evidențelor comunicate de STS, au fost instruite 7.432 persoane, propuse atât 

de MAE, cât și de partidele politice. 

Pentru a sprijini activitatea membrilor secțiilor de votare, MAE a elaborat, cu 

consultarea AEP, Ghiduri destinate membrilor secțiilor de votare (atât pentru procedurile 

specifice votului la secție, cât și pentru cele specifice votului prin corespondență), în care au 
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fost înglobate și sintetizate prevederile legale aplicabile, normele procedurale, instrucțiunile și 

deciziile emise în aplicarea unitară a legii de către AEP, BEC, Biroul electoral de circumscripție 

pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării și STS. Cele două ghiduri au 

fost distribuite la data de 30 noiembrie 2020 și, cu sprijinul STS, au fost puse la dispoziția 

membrilor secțiilor de votare prin intermediul terminalelor informatice utilizate în secțiile de 

votare din străinătate. 

 

Terminalele informatice transmise birourilor electorale ale secțiilor de votare 

Misiunile diplomatice și oficiile consulare au avut în custodie, după alegerile pentru 

Președintele României din anul 2019, 4.906 de terminale informatice. 

Ca urmare a verificărilor efectuate de misiunile diplomatice și oficiile consulare, precum 

și a estimărilor acestora privind necesarul de terminale informatice în raport cu numărul de 

secții de votare, au fost transmise din țară 183 de tablete suplimentare asigurate de STS. 

La nivelul celor 748 de secții de votare au fost disponibile 5.089 de terminale 

informatice puse la dispoziție de către STS și au fost utilizate atât pentru verificarea dreptului 

de vot al alegătorilor, validarea acestora și preluarea semnăturilor electronice, cât și pentru 

completarea și transmiterea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării. 

Precizăm că nu au fost înregistrate cazuri în care disfuncționalități ale tabletelor au afectat 

desfășurarea procesului electoral. 

 

Sprijinirea activității Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu 

domiciliul sau reședința în afara țării  

 

Ministrul afacerilor externe a emis Ordinul nr. 1598/ 25.09.2020, prin care s-a stabilit 

sediul  Biroului amintit la adresa Piața Presei Libere, nr. 1, Corp D1, parter, sector 1, București 

(Sala de marmură) în suprafață de 1271, 87 mp. Spațiul respectiv a fost atribuit de RAAPPS, în 

baza aprobării Secretariatului General al Guvernului. 

MAE a asigurat, în același spațiu atribuit de RAAPPS,  sediile celor trei birouri electorale 

pentru votul prin corespondență care au funcționat în țară.  

MAE a asigurat în conformitate cu prevederile legale, dotarea Biroului electoral de 

circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării cu mobilier, 

tehnică IT și telefonie, sistem videoconferință, materiale specifice prevenirii infectării cu 

SARS-CoV-2. 

Cu sprijinul STS, a fost instalată în spațiul alocat Biroului electoral de circumscripție 

pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării o linie telefonică suplimentară 

de tip call-center, cu 30 de posturi telefonice, apelabile de către președinții secțiilor de votare 

din străinătate la numărul unic de preluare a apelurilor gestionat de STS. Linia telefonică a fost 

funcțională în regim de permanență în intervalul vineri, 4 decembrie 2020, ora 15.00 – miercuri, 

9 decembrie 2020, ora 20.00. 

MAE a asigurat împreună cu AEP personalul tehnic auxiliar necesar acestui  birou 

electoral, acesta fiind suplimentat în zilele votării, în vederea asigurării funcționării optime a 

serviciului de permanență organizat la sediul BEC 43 pentru asistență dedicată președinților de 

secții atât în timpul votării, cât și la întocmirea proceselor-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării, precum și a serviciului de permanență organizat în Centrala MAE (DCons, 

DPCM, Cabinetul ministrului, Cabinetul secretarului general). 

Pe lângă secretariatul tehnic al Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara țării, MAE a asigurat, în regim de permanență, 

asistență președinților secțiilor de votare din străinătate în operațiunile specifice 

procesului de votare, începând cu ziua de vineri, 4 decembrie 2020 și până miercuri, 9 
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decembrie 2020, ora 20.00, când au fost validate toate procesele-verbale de consemnare a 

rezultatelor votării de la secțiile de votare din străinătate. 

 

Call-center asigurat de MAE pe durata desfășurării votului în străinătate 

Ca urmare a solicitării ministrului afacerilor externe, cu sprijinul Departamentului 

Consular, a funcționat în perioada 3 decembrie 2020 (începând cu ora 08.00) – 7 decembrie 

2020 (până la ora 20.00, ora României) o linie telefonică suplimentară (Call-Center) la care 

alegătorii români din străinătate au putut obține informații utile privind desfășurarea votării. 

Zece persoane din Centrala MAE au asigurat, în regim de permanență, funcționarea liniei 

telefonice. 

La acest call-center au fost recepționate 222 apeluri, principalele întrebări vizând 

adresele secțiilor de votare, documentele care atestă reședința în străinătate, posibilitatea 

exercitării dreptului de vot cu acte de identitate expirate, formulare sau adeverințe necesare 

pentru deplasarea la secția de votare în contextul unor restricții de circulație în diverse state, 

posibilitatea exercitării dreptului de vot de către cetățenii români aflați temporar în străinătate 

(în tranzit, în călătorie, în delegație etc.), informații despre recepționarea plicurilor cu voturi 

prin corespondență, orarul secțiilor de votare din străinătate. 

Solicitările de informații au fost soluționate în baza materialelor informative referitoare 

la organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare în străinătate. 

Nu au fost întâmpinate probleme tehnice sau procedurale. Relaționarea cu cetățenii 

români a avut loc în condiții foarte bune, nefiind semnalate nemulțumiri sau sesizări cu privire 

la activitatea secțiilor de votare. 

 

Demersuri pentru informarea alegătorilor din străinătate 

La data de 1 aprilie 2020, MAE a creat pe site-ul instituției o secțiune special dedicată 

alegerilor parlamentare. Informațiile au fost permanent actualizate, fiind, în paralel, transmise 

instrucțiuni misiunilor diplomatice privind promovarea votului prin corespondență și 

modalitatea de înregistrare a alegătorilor pentru această opțiune de exercitare a dreptului de vot. 

În perioada iulie – decembrie 2020, MAE a intensificat campania de comunicare 

dedicată #AlegerilorParlamentare 2020, structurată pe două direcții, informarea și promovarea 

votului prin corespondență, respectiv, votul la secție, în contextul epidemiologic special impus 

de pandemia de COVID-19. Campania s-a derulat prin intermediul site-ului oficial al MAE, 

platformelor de social media ale ministerului (Facebook, Twitter & Youtube), precum și în 

format offline prin conferințe de presă și briefing-uri organizate la nivel de ministru și de 

reprezentant special însărcinat cu alegeri, cât și prin intermediul tuturor platformelor de 

comunicare gestionate de misiunile diplomatice și oficiile consulare. În egală măsură, prin 

campanie s-a pus accent și pe principalele surse de informare ale cetățenilor români din 

străinătate, MAE diseminând informațiile cu privire la organizarea și derularea alegerilor 

parlamentare către o bază extinsă de jurnaliști din România și de peste hotare.  

În perioada aprilie-decembrie 2020 MAE a transmis un număr de aproximativ 25 de 

comunicate de presă pe tema alegerilor parlamentare, încurajând cetățenii români să se înscrie 

pe platforma https://www.votstrainatate.ro/ pentru a vota prin corespondență, informând despre 

condițiile speciale impuse de fiecare stat în context pandemic, precum și despre măsurile luate 

de MAE în vederea facilitării accesului la vot pe plan extern. 

MAE a creat aproximativ 30 de materiale foto și video (spoturi video pentru televiziune 

și rețele de socializare, spoturi radio, imagine identitară pentru comunicarea pe site, pe rețele 

de socializare și în secțiile de votare, bannere pentru Facebook și Twitter, postere pentru 

afișarea acestora în secții) utilizate pe toate instrumentele de comunicare. De asemenea, a 

diseminat 10 materiale realizate de AEP.  

https://www.votstrainatate.ro/
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În spiritul unei relații transparente cu opinia publică din România și de peste hotare, MAE 

a organizat în perioada septembrie-decembrie 3 conferințe de presă pe tema alegerilor, una 

susținută de către ministrul afacerilor externe în data de 2 octombrie 2020, și două susținute de 

către reprezentantul special pentru procese electorale din cadrul MAE, în data de 9 octombrie 

2020 și în data de 3 decembrie 2020.  

MAE a elaborat materiale cuprinzând cele mai frecvente întrebări și răspunsuri referitoare 

la cele două modalități de exercitare a dreptului de vot și a colaborat cu AEP la realizarea celor 

două Ghiduri de informare dedicate votului prin corespondență și votului la secțiile de votare 

din străinătate.  

Pentru buna informare a cetățenilor români aflați în străinătate, MAE a pus la dispoziția 

alegătorilor o hartă interactivă a secțiilor de votare, care a fost intens accesată de cetățenii 

români care doreau să descopere cea mai apropiată secție de votare de locuința lor.  

De asemenea, MAE s-a implicat activ, împreună cu AEP, în campania de informare a 

alegătorilor cu privire la posibilitatea votului prin corespondență. 

 

Activități privind desfășurarea votării 
 

Activități privind votul la secție 

În vederea asigurării derulării votării cu respectarea tuturor măsurilor de prevenție și 

siguranță sanitară, precum și asigurării că cetățenii români care se deplasează către/de la secțiile 

de votare, în vederea exercitării dreptului de vot sau pentru a participa la activitățile birourilor 

electorale, sunt exceptați de la eventualele restricții de circulație, misiunile diplomatice au 

primit instrucțiuni să contacteze autoritățile competente din statul de reședință pentru a 

identifica dacă adoptarea unor restricții va permite deplasarea cetățenilor români la 

secția/secțiile de votare pe baza actelor de identitate românești, dacă se impune eliberarea unor 

adeverințe în acest sens și dacă în desfășurarea votării trebuie asigurate măsuri suplimentare 

față de cele stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne 

nr. 2009/166/2020. 

Suplimentar, pentru gestionarea fluxurilor de alegători de la secțiile de votare unde se 

puteau înregistra un număr ridicat de votanți, au fost transmise instrucțiuni pentru monitorizarea 

fluxului de alegători la secții, stabilirea de secții apropiate alternative în cazul creării de 

aglomerări și informarea corespunzătoare a alegătorilor în vederea redirecționării acestora. 

Implementarea măsurilor de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul secțiilor de 

votare din străinătate, precum și obligația respectării interdicțiilor locale de circulație nu au 

afectat desfășurarea procesului electoral, nefiind raportate sesizări sau alte disfuncționalități sub 

acest aspect. 

 

Activități privind votul prin corespondență  

În vederea asigurării unei proceduri unitare la nivelul tuturor misiunilor diplomatice și 

oficiilor consulare în primirea, înregistrarea, depozitarea și predarea plicurilor exterioare, MAE 

a comunicat AEP, la data de 8 octombrie 2020, o propunere de metodologie privind gestionarea 

plicurilor exterioare. Propunerea MAE a fost adoptată de AEP la data de 29.10.2020 prin 

Hotărârea nr. 20/2020, iar misiunile diplomatice și oficiile consulare au primit instrucțiunile 

corespunzătoare: crearea unui registru special pentru evidența plicurilor exterioare 

depuse/transmise la sediul MD/OC, înmânarea unei dovezi către alegătorii care depun personal 

plicurile, predarea pe bază de proces-verbal a plicurilor exterioare către președintele secției de 

votare. 
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3.4. Ministerul Sănătății 

Ministerul Sănătății a creat, împreună cu AEP și MAI, suportul legislativ pentru stabilirea 

măsurilor de sănătate publică aplicabile în cadrul procesului electoral prin: 

− Ordinul comun al ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne nr. 

1850/157/2020 privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru 

desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a 

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020,  

− Ordinul comun al ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne nr. 

2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri şi acțiuni de sănătate publică necesar a fi 

respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au monitorizat 

respectarea regulilor prevăzute de legislația specifică privind limitarea răspândirii virusului 

SARS-CoV-2. Prin intermediul instituțiilor prefectului, au fost puse la dispoziție materiale 

sanitare și soluții dezinfectante, achiziționate prin contracte încheiate de către MAI. 

Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică, a solicitat serviciilor de ambulanță 

județene, precum și unităților sanitare cu paturi luarea tuturor măsurilor referitoare la 

evaluarea/asigurarea necesarului de echipaje/ambulanțe, de personal, precum și 

evaluarea/asigurarea stocurilor de materiale sanitare, medicamente specifice, echipamente de 

protecție, dezinfectante etc. pentru a răspunde cu operativitate la solicitările pentru acordarea 

asistenței medicale de urgență în faza prespitalicească, respectiv în faza spitalicească. 

Ministerul Sănătății a precizat că, raportat la specificul procesului electoral, la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, au fost adoptate și implementate toate 

măsurile necesare, care au permis tuturor autorităților să intervină eficient și cu mijloace 

adecvate pentru gestionarea crizei generate de pandemia de COVID-19. Pe parcursul procesului 

electoral, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au acordat sprijinul 

necesar celorlalte autorități și instituții publice implicate în organizarea procesului electoral și 

au beneficiat și, la rândul lor, de sprijinul acestora. Prin asigurarea coeziunii și cooperării 

interinstituționale, a implicării cu responsabilitate într-o concepție unitară de acțiune și printr-

un efort comun susținut al tuturor factorilor implicați, au fost soluționate cu celeritate, 

responsabilitate și eficiență, toate provocările ivite pe parcursul procesului electoral, 

conducând la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asumate pentru combaterea eficientă a 

pandemiei Covid-19 și finalizarea fără incidente a alegerilor  

La alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 nu s-a constatat o 

creștere semnificativă a valorii incidenței SARS-CoV-2, aspect care confirmă eficiența 

măsurilor de protecție sanitară luate de toate instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea 

procesului electoral, cu privire la prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2 în rândurile 

alegătorilor și a întregii populații. 

 

3.5. Serviciul de Telecomunicații Speciale 

Principalele activități desfășurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru 

pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din anul 2020 au constat în: 

 

Asigurarea serviciilor de comunicații de voce și date pentru birourile și oficiile 

electorale 
 



67 

 

Au fost instalate dispozitive de telecomunicații speciale și tehnologia informației, 

prin care au fost asigurate serviciile de comunicații de voce și date, pentru: 

• Biroul Electoral Central; 

• birourile electorale de circumscripție județeană/ a municipiului București; 

• oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București; 

• Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în 

afara țării; 

• stațiile de prelucrare a datelor destinate statisticienilor, organizate pe lângă birourile și 

oficiile electorale. 

Au fost asigurate serviciile de certificare calificată prin autoritatea de certificare 

proprie, destinate exclusiv membrilor Biroului Electoral Central, precum și președinților și 

locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție județeană/a municipiului București, Biroului 

electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, 

oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București. 

Au fost asigurate serviciile de comunicații de voce și date prin terminale mobile 

GSM, destinate Centrelor de suport pentru relația cu publicul și cu birourile electorale 

ierarhic inferioare, organizate pe lângă: 

• birourile electorale de circumscripție județeană; 

• biroul electoral de circumscripție a municipiului București. 

Au fost distribuite terminale mobile GSM, prin care au fost asigurate servicii de voce, 

în vederea asigurării suportului de specialitate pentru operatorii de calculator și președinții 

secțiilor de votare, prin Centrul de preluare a apelurilor, pentru: 

• membrii birourilor electorale de circumscripție județeană; 

• membrii oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului București; 

• statisticienii din stațiile de prelucrare a datelor, organizate pe lângă birourile și oficiile 

electorale. 

La solicitarea MAE, a fost instalat un dispozitiv de comunicații la sediul Biroului 

electoral de circumscripție pentru cetățenii cu domiciliul sau reședința în străinătate, în 

care au funcționat 30 de posturi telefonice pentru asigurarea suportului de specialitate pentru 

președinții și membrii-operatori de calculator desemnați în birourile electorale ale secțiilor de 

votare din străinătate. 

La nivelul birourilor electorale ale secțiilor de votare au fost distribuite terminale 

mobile GSM către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, prin care au 

fost asigurate servicii de comunicați de voce și serviciul USSD și au fost asigurate servicii de 

date, prin legături fixe sau mobile peste APN privat, pentru interconectarea dintre terminalele 

informatice din secțiile de votare din țară și sistemul informatic central. 

 

Asigurarea funcționării sistemelor și aplicațiilor informatice utilizate în procesul 

electoral 
 STS a asigurat funcționarea Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de 

prevenire a votului ilegal – SIMPV.  

 De asemenea, STS a asigurat funcționarea în sediul BEC a infrastructurii informatice prin 

care s-a asigurat funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-

verbale privind consemnarea rezultatelor votării, respectiv stocarea în timp real a duplicatelor 

bazelor de date generate de SIMPV, precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează acesta, 

pentru facilitarea analizei și transparenței acestora. 

STS a implementat măsuri de tip defensiv, care au avut ca scop asigurarea 

confidențialității, integrității și disponibilității comunicațiilor și informațiilor tranzitate/stocate 

prin sistemele informatice și de comunicații destinate procesului electoral. 
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În acest scop, STS a elaborat cu avizul AEP „Instrucțiunile privind măsurile de 

securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea Sistemul Informatic de Monitorizare a 

Prezentei la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal – SIMPV”, precum și  „Instrucțiunile 

privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea Sistemului 

Informatic de Centralizare a Proceselor Verbale  - 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 îndeplinesc condițiile 

de securitate asumate de instituție. 

Principalele servicii și măsuri aplicate pentru asigurarea unui nivel ridicat de securitate 

cibernetică au fost următoarele: 

• furnizarea serviciilor de acces la Internet în sediile în care s-au desfășurat activitățile 

destinate organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 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; 

• asigurarea unui grad ridicat de disponibilitate a serviciilor prin implementarea la nivelul 

STS a unui sistem de protecție Anti DDoS dedicat; 

• implementarea configurațiilor de securitate de tip blockchain la nivelul infrastructurii de 

comunicații și a serverelor de aplicații; 

• asigurarea serviciilor de audit și evaluări de securitate prin auditarea și scanarea de 

vulnerabilități a sistemelor informatice și de comunicații destinate celor două procese 

electorale; 

• 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 pagina web: https://prezenta.bec.ro; 

• asigurarea serviciilor de gestionare a incidentelor și vulnerabilităților de securitate 

cibernetică și realizarea analizei riscurilor de securitate la adresa sistemelor informatice 

și de comunicații specifice alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

• realizarea schimbului informațional pentru asigurarea securității cibernetice pe canale de 

comunicații dedicate cu celelalte instituții implicate în desfășurarea procesului electoral; 

• 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. 

Nu au fost înregistrate incidente de securitate cibernetică asupra sistemelor 

informatice și de comunicații administrate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

 

Centrul de suport tehnic 
STS a asigurat, la nivelul fiecărui județ, constituirea a cel puțin 4 centre de intervenție 

operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale SIMPV. 

Începând cu data de 12.11.2020, a operaționalizat Centrul de preluare a apelurilor atât 

la nivelul sediului central, cât și la nivelul județelor, prin care s-a asigurat asistență tehnică 

de specialitate pentru membrii-operatori/operatorii de calculator și președinții secțiilor de 

votare.  

Totodată, începând cu data de 19.10.2020, la sediul central al STS, a fost 

operaționalizat centrul de suport tehnic prin care se asigură asistență de specialitate 

reprezentanților misiunilor diplomatice în activitatea de identificare a soluțiilor tehnice 

https://prezenta.bec.ro/
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necesare funcționării SIMPV în secțiile de votare din străinătate, în acest sens, specialiștii STS 

dezvoltând o aplicație informatică. 

Centrul Operativ al Serviciului de Telecomunicații Speciale a realizat un permanent 

schimb de informații cu punctele de contact ale operatorilor publici în vederea remedierii 

disfuncționalităților serviciilor de comunicații asigurate pentru acest proces electoral. 

Centrul de Management Rețele și Servicii al Serviciului de Telecomunicații Speciale a 

asigurat monitorizarea tehnică a funcționării serviciilor de voce și date asigurate pentru BEC, 

birourile electorale de circumscripție județeană, Biroul electoral pentru secțiile de votare din 

străinătate și oficiile electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și pentru stațiile 

de prelucrare a datelor constituite pe lângă aceste birouri electorale. 

 

Instruirea operatorilor de calculator 
Începând cu luna octombrie 2020, STS a participat împreună cu AEP la sesiuni de 

evaluare a persoanelor care au depus cereri pentru desemnarea ca operator de calculator. 

În perioada 08.11-05.12.2020, reprezentanții STS, cu sprijinul AEP și MAE, au 

desfășurat activități pentru examinarea online a persoanelor care au depus cereri pentru 

desemnarea ca membrii-operatori de calculator în cadrul secțiilor de votare din străinătate, 

precum și sesiuni de instruire a acestora în sistem de videoconferință. De asemenea, STS a 

comunicat AEP și MAE, lista cu persoanele cărora li s-au eliberat dovezile care atestă 

participarea la sesiunea de instruire, respectiv promovarea testului de examinare, în vederea 

desemnării ca membru-operator de calculator, la secțiile de votare din străinătate. 

În perioada 12.11-04.12.2020, conform planificărilor stabilite de comun acord cu AEP, 

personalul instituției noastre a desfășurat sesiuni de instruire a operatorilor de calculator 

desemnați pe secții și centre de votare, în sistem de videoconferință, precum și activități pentru 

predarea terminalelor informatice către aceștia. 

În zilele de 23.11.2020 și 26.11.2020 s-au desfășurat cele două simulări naționale, cu 

participarea unui procent de 99,7%, respectiv 99,8% din operatorii de calculator din țară, 

precum și a statisticienilor din stațiile de prelucrare a datelor, constituite pe lângă birourile 

electorale de circumscripție.  

 

Alte activități 
STS  a asigurat reprezentanți în comisiile tehnice organizate la nivel central și județean 

pentru coordonarea activităților desfășurate pentru buna desfășurarea a procesului electoral. 

Pentru identificarea, evaluarea şi reducerea riscurilor la adresa serviciilor de comunicații 

de voce și date, precum şi pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică la 

Biroul Electoral Central, Biroul Electoral de Circumscripție a Municipiului București, Oficiile 

Electorale de Sector pentru Municipiului București și Birourile Electoral de Circumscripție 

Județeană, 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. 

În data de 25.11.2020, s-a desfășurat în sistem videoconferință, cu participarea  

reprezentanților STS și ai INS, ședința de lucru pentru prezentarea sistemelor informatice 

dezvoltate pentru acest proces electoral, precum și pentru preluarea propunerilor de 

eficientizare a fluxurilor în aplicația pentru centralizarea datelor din procesele-verbale privind 

rezultatele alegerilor, rezultate după prima simulare. 

Pe întreaga durată a activităților desfășurate pentru organizarea și desfășurarea 

procesului electoral, STS a asigurat măsurile și materialele necesare pentru prevenirea 

răspândirii infecției cu noul coronavirus, atât pentru personalul propriu cât și pentru celelalte 

persoane implicate în activitățile specifice, pe care STS le-a derulat pentru pregătirea alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020. 
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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, le-au fost puse la dispoziție înregistrările audio-video amintite, pentru 

clarificarea unor aspecte legate de activitățile desfășurate în secția de votare după încheierea 

votării. 

 

3.6. Institutul Național de Statistică 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor privind  alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020, INS a desfășurat următoarele activități: 

• asigurarea editării și tipăririi proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor; 

• realizarea instruirii personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice necesare 

stabilirii rezultatelor alegerilor; 

• asigurarea dotării cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile a stațiilor de 

centralizare a rezultatelor alegerilor, la nivelul BEC, birourilor electorale de 

circumscripție județeană, biroului electoral de circumscripție pentru românii cu 

domiciliul sau reședința în afara țării și birourilor electorale ale sectoarelor municipiului 

București; 

• alături de celelalte instituții implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor, INS a 

asigurat personalul tehnic auxiliar necesar birourilor electorale. 

În etapa de pregătire a scrutinului, reprezentanții INS au participat, alături de 

reprezentanții AEP și cei ai STS, la ședințe de lucru în cadrul cărora au fost stabilite fluxurile 

de lucru necesare și specificațiile operaționale ale aplicațiilor informatice utilizate în alegeri. 

De asemenea, specialiștii INS au asigurat activitățile de testare și exploatare ale soluției 

informatice pentru centralizarea candidaturilor, ale soluțiilor informatice de stabilire a 

rezultatelor alegerilor precum şi coordonarea stațiilor de centralizare constituite la nivel 

teritorial. 

Specialiștii INS din teritoriu au participat, în domeniul lor de competență, la 

instruirile organizate pentru președinții secțiilor de votare, iar în timpul centralizării 

rezultatelor alegerilor au asigurat îndrumarea birourilor electorale ale secțiilor de votare 

în cazul solicitărilor venite prin sistemul call-center. 

INS a menționat colaborarea foarte eficientă între specialiștii Institutului Naţional de 

Statistică și cei ai Autorității Electorale Permanente, ai Serviciului de Telecomunicații 

Speciale, precum și cei ai Ministerului Afacerilor Externe pe parcursul desfăşurării 

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 

2020, care a contribuit la soluționarea tuturor problemelor apărute. 

 

3.7. C.N. Poșta Română S.A. 

Pe toată derularea procedurilor interne privind acest proces electoral, Poșta Română a 

asigurat transparența maximă a activităților derulate și a menținut o linie de comunicare 

permanentă cu toate autoritățile publice implicate (Autoritatea Electorală Permanentă, 

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Biroul Electoral Central, Serviciul 

de Telecomunicații Speciale) precum și cu toți alegătorii cu domiciliul sau reședința în 

străinătate care au întâmpinat diverse probleme în recepționarea documentelor necesare 

exercitării dreptului de vot prin corespondență sau cu diverse alte situații neprevăzute, mai cu 

seamă în contextul pandemiei de COVID-19. 
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Poșta Română în calitate de furnizor național de servicii poștale a furnizat serviciile de 

expediere a documentelor electorale către cetățenii români din străinătate, care și-au 

exprimat intenția de a vota prin corespondență. Având în vedere contextul pandemic, Poșta 

Română a venit în sprijinul votanților din străinătate și a pus la dispoziție, atât pentru procesul 

de expediere, cât și de recepționare a plicurilor electorale, curse rutiere dedicate, 

preîntâmpinând în acest fel eventualele perturbări ale traficului aerian internațional. 

Expedierea celor 35.808 de plicuri electorale din 106 state ale lumii s -a făcut prompt, 

cu respectarea intervalelor de timp prevăzute de lege. În acord cu prevederile legale în vigoare, 

Poșta Română a expediat, prin punerea la dispoziția tuturor administrațiilor poștale străine, 

plicurile electorale în intervalul 02 - 13 noiembrie 2020. Algoritmul de distribuire a plicurilor 

electorale a avut în vedere acoperirea cu prioritate a țărilor mai îndepărtate și unde expedierea 

s-a realizat pe cale aeriană, astfel încât cetățenii din aceste țări să aibă la dispoziție suficient 

timp pentru a își exercita votul.  

Totodată, fiind în contact permanent atât cu administrațiile poștale străine, cât și cu 

cetățenii români din străinătate, Poșta Română a răspuns tuturor solicitărilor primite din partea 

cetățenilor români care nu recepționaseră plicurile expediate de Poștă. 

424 de plicuri ce conțineau materialele electorale nu au fost recepționate de 

alegătorii români (alegătorii români nu au ridicat plicul de la oficiul poștal). Urmare a 

acestui fapt, plicurile au fost returnate către România direct de către autoritățile poștale străine.   

 

Nr. crt. Țări Nr. plicuri care nu au fost recepționate de 

alegători 

1 Afganistan 1 

2 Emiratele Arabe Unite 7 

3 Austria 12 

4 Belgia 5 

5 Bulgaria 2 

6 Belize 1 

7 Regatul Unit 81 

8 Elveția 5 

9 Cipru 5 

10 Cehia 13 

11 Germania 80 

12 Spania 33 

13 Estonia 1 

14 Finlanda 3 

15 Franța 65 

16 Grecia 1 

17 Ungaria 1 

18 Irlanda 2 

19 Islanda 4 

20 Israel 1 

21 Italia 51 

22 Mexic 3 

23 Malaezia 5 

24 Olanda 6 

25 Norvegia 9 

26 Portugalia 9 

27 Rusia 2 

28 Singapore 3 

29 Suedia 1 

30 Turcia 1 

31 Statele Unite ale Americii 11 

  Total 424 
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De la momentul recepționării de către administrațiile poștale străine a plicurilor electorale 

expediate de Poșta Română, a intervenit procesul de distribuire efectivă a plicurilor 

electorale în țara de destinație, prin intermediul factorilor poștali din țările respective. 

După recepționarea plicurilor electorale și exprimarea votului, cetățenii români din 

străinătate au avut la dispoziție următoarele variante de transmitere a votului: 

- expedierea sau predarea plicului conținând buletinele de vot către ambasadele din țara de 

rezidență; 

- expedierea plicului conținând buletinele de vot, în mod gratuit, prin intermediul plicului 

autoadresat către România. Acest tip de trimiteri retur au statut de trimitere simplă, dacă 

expeditorul nu a plătit un serviciu suplimentar, în consecință, aceste expediții nu pot fi 

monitorizate pe traseu prin sistemul track & trace; 

- expedierea plicului conținând buletinele de vot, contra cost, prin intermediul unui furnizor 

privat de servicii poștale. 

Opțiunea privind modalitatea de returnare a plicurilor electorale către România a 

aparținut exclusiv votanților. 

Procesul de colectare și expediere către România a plicurilor conținând buletinele 

de vot s-a realizat de către administrațiile poștale din țările de rezidență. Poșta Română, 

fiind parte din Uniunea Poștala Universală, a menținut un dialog constant cu toate 

administrațiile poștale străine pentru a trata cu prioritate toate trimiterile poștale electorale (atât 

în cadrul procesului de expediere, cât și de returnare) astfel încât procesul de prelucrare a 

trimiterilor poștale să fie accelerat. 

Poșta Română în baza angajamentului asumat în parteneriatul cu AEP a realizat și 

serviciul de predare a plicurilor, conținând buletinele de vot recepționate din străinătate, 

până în data de 3 decembrie, ora 24.  

Mai mult, pentru a elimina impredictibilitatea curselor aeriene, Poșta Română a utilizat 

cursele auto proprii pentru serviciul de returnare a plicurilor electorale din Marea 

Britanie, Germania, Italia, Moldova, Serbia, Bulgaria si Ungaria.  

 

Rata de returnare a plicurilor din țările unde CN Poșta Româna SA a utilizat 

cursele auto proprii pentru serviciul de returnare 

 
Nr. crt. Țări Nr. plicuri 

expediate 

către 

alegători(nr. 

cereri de 

vpc) 

Nr. plicuri 

recepționate 

de   Poșta 

Română în 

termen 

% în  

termen 

Nr. plicuri 

recepționate 

de Poșta 

Română 

după 

termen 

%  

după termen 

Nr. plicuri care nu 

au fost 

returnate(diferența 

dintre plicurile 

expediate către 

alegători și 

plicurile 

recepționate de 

Poșta Română) 

% nu au 

fost 

returnate 

1 Regatul Unit 8419 5771 69 1274 15 1374 16 

2 Germania 5360 4240 79 244 5 876 16 

3 Italia 2957 2030 69 262 9 665 22 

4 Republica Moldova 365 263 72 9 2,5 93 25,5 

5 Ungaria 98 69 70,4 5 5 24 24,5 

6 Serbia 18 10 56 0 0 8 44 

7 Bulgaria 17 7 41 0 0 10 59 

 

Din celelalte țări, plicurile electorale au fost expediate direct de către autoritățile poștale 

străine.  

S-a constatat faptul că rata de returnare, în termenul legal, a plicurilor exterioare din țările 

unde Poșta Română a utilizat cursele auto proprii este mult mai ridicată decât în țările unde 
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expediția plicurilor a fost realizată direct de către autoritățile poștale străine, fără intervenția 

CN Poșta Română SA. 

Per total, în 22 dintre state, rata de returnare, în termen, a plicurilor a fost de minimum 

50%. 

 

Țările cu cea mai mare rată de returnare a plicurilor exterioare 

 
Nr. crt. Țări Nr. 

plicuri 

expediate 

către 

alegători 

(nr. 

cereri de 

vpc) 

Nr. plicuri 

recepționate 

de    

Poșta 

Română în 

termen 

% 

în 

termen 

Nr. plicuri 

recepționate 

de 

Poșta 

Română 

după 

termen 

% 

după 

termen 

Nr. plicuri 

care nu au 

fost 

returnate 

(diferența 

dintre 

plicurile 

transmise și 

plicurile 

recepționate 

de Poșta 

Română) 

% 

nu au 

fost 

returnate 

1 Azerbaidjan 1 1 100 0 0 0 0 

2 Coasta de Fildeș 1 1 100 0 0 0 0 

3 Guernsey și 

Alderney 

2 2 100 0 0 0 0 

4 Tunisia 3 3 100 0 0 0 0 

5 Afganistan 158 145 92 0 0 13 8 

6 Germania 5360 4240 79 244 5 876 16 

7 Slovenia 18 13 72 2 11 3 17 

8 Republica 

Moldova 

365 263 72 9 2 93 25 

9 Ungaria 98 69 70 5 5 24 24 

10 Italia 2957 2030 69 262 9 665 22 

11 Regatul Unit 8419 5771 69 1274 15 1374 16 

12 Polonia 95 65 68 6 6 24 25 

13 Spania 2957 1843 62 330 11 784 27 

14 Danemarca 784 469 60 124 16 191 24 

15 Serbia 18 10 56 0 0 8 44 

16 Luxemburg 454 251 55 85 19 118 26 

17 Belgia 1796 937 52 348 19 511 28 

18 Suedia 411 207 50 83 20 121 29 

19 Andora 2 1 50 1 50 0 0 

20 Estonia 10 5 50 4 40 1 10 

21 Martinica (FR) 4 2 50 1 25 1 25 

22 Turcia 24 12 50 0 0 12 50 

 

Există țări unde rata de returnare în termen a fost foarte scăzută, deși numărul de plicuri 

expediate către alegătorii români a fost mare. Acest lucru a fost cauzat de faptul că plicurile 

exterioare au fost expediate direct de către autoritățile poștale străine, fără intervenția directă a 

Poștei Române (curse rutiere dedicate).  
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Țările cu cea mai mică rată de returnare a plicurilor exterioare 

 
Nr. crt. Țări Nr. 

plicuri 

transmise 

către 

alegători 

(nr. 

cereri de 

vpc) 

Nr. plicuri 

recepționate 

de    

Poșta 

Română în 

termen 

% 

în 

termen 

Nr. plicuri 

recepționate 

de 

Poșta 

Română 

după 

termen 

% 

după 

termen 

Nr. plicuri 

care nu au 

fost returnate 

(diferența 

dintre 

plicurile 

transmise și 

recepționate 

de Poșta 

Română) 

% 

nu au 

fost 

returnate 

1 Austria 1407 5 0,4 632 45 770 55 

2 Portugalia 122 1 1 32 26 89 73 

3 Canada 803 13 2 346 43 444 55 

4 Norvegia 314 17 5 225 72 72 23 

5 Republica 

Cehă 

157 11 7 99 63 47 30 

6 Coreea de Sud 11 1 9 0 0 10 91 

7 Mexic 30 3 10 0 0 27 90 

 

În baza prevederilor legale, Poșta Română a predat către AEP un număr total de 

18.421 plicuri electorale, plicuri care au ajuns în România până joi, 3 decembrie ora 23:30 

– data limită de primire a voturilor prin corespondență. Este important de menționat și 

faptul că un număr de 2.908 plicuri electorale au fost expediate de românii din diaspora 

direct la sediul ambasadelor din țările de rezidență. 

După expirarea termenului limită prevăzut de legislația electorală în vigoare s-au întors 

în România aproximativ 9000 de plicuri.  
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4.  SISTEMELE ȘI APLICAȚIILE INFORMATICE 

UTILIZATE ÎN CADRUL ALEGERILOR 

 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal - 

SIMPV  

SIMPV a fost folosit pentru prima dată cu ocazia alegerilor locale din anul 2016. Acesta  

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; 

• scanarea codurilor de bare înscrise pe plicurile care au conținut voturile prin 

corespondență; 

• înregistrarea în sistem a datelor alegătorilor care au votat; 

• preluarea semnăturilor alegătorilor care votează în străinătate pe terminalele informatice; 

• verificarea corelațiilor datelor introduse de președintele secției de votare în procesele-

verbale; 

• fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; 
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• înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor. 

Listele electorale permanente se constituie pe baza datelor din Registrul electoral. Datele 

au fost transmise în data 30.11.2020, în vederea importării în SIMPV. 

SIMPV și ADV au fost testate și avizate de către AEP, acestea respectând cerințele 

operaționale stabilite. 

 

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; 

▪ 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. 

Pentru secțiile de votare din țară, realizarea conexiunii dintre aplicația instalată pe 

terminalul operatorilor de calculator din secțiile de votare și SIC 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). 

A fost asigurată posibilitatea verificării prin serviciul USSD, utilizând terminalele 

telefonice puse la dispoziția președinților secțiilor de votare din țară de către STS, a dreptului 

de vot al alegătorilor care s-au prezentat la vot pe durata disfuncționalității SIMPV. 

Au fost implementate măsurile necesare pentru asigurarea serviciilor de date Internet în 

locațiile birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, sens în care au fost instalate 8.490 

echipamente tehnice pentru îmbunătățirea semnalului, din care 4.789 routere 3G/4G și 3.701 

Acces Point Wi-Fi. 

Pentru secțiile de votare din străinătate, a fost pusă la dispoziția misiunilor diplomatice 

ale României, o aplicație destinată verificării acoperirii radio electronice în vederea asigurării 

serviciului de Internet în locațiile secțiilor de votare, pentru funcționarea SIMPV. 

Suplimentar față de echipamentele distribuite la alegerile pentru Președintele României 

din anul 2019, la solicitarea MAE, au mai fost asigurate 185 de terminale informatice și 15 

echipamente de comunicații (routere) pentru reprezentanțele misiunilor diplomatice. În total, 

au fost asigurate 5.103 de terminale informatice și 2.022 de routere, pentru asigurarea 

funcționării SIMPV la nivelul celor 748 de birouri electorale ale secțiilor de votare organizate 

în străinătate, în medie câte 7 terminale informatice pentru fiecare secție de votare. 
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Centrul de suport tehnic 

Centrul de suport tehnic reprezintă un centru de comunicații prin care STS furnizează 

asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secţiile de votare. 

 

STS a configurat conturile de acces în platforma de management a SIMPV, conform 

solicitărilor, pentru: 

• reprezentanții Autorității Electorale Permanente, prin care au primit acces la întreaga 

bază de date (secții de votare, terminale informatice, operatori de calculator, președinți secții de 

votare, notificări de fraudă, transmitere de mesaje pe terminalele informatice etc.); 

• reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, în vederea vizualizării notificărilor de 

fraudă, respectiv a datelor de contact ale președinților secțiilor de votare; 

• președinții și locțiitorii birourilor și oficiilor electorale, în vederea transmiterii de 

mesaje pe terminalele informatice, respectiv vizualizării datelor de contact ale președinților 

secțiilor de votare. 

De asemenea, 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: 

− nivelul colectării datelor pe teritoriul României: numărul secției de 

votare/localitatea/județul/național; 

− nivelul colectării datelor din afara României: numărul secției de votare/localitatea 

/țara; 

− numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural şi urban; 

− numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente; 

− numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare; 

− numărul alegătorilor care au votat cu urna mobilă; 

− prezența la urne. 

Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale – SICPV 

După ora 21.00, cu ajutorul tabletei puse la dispoziție de STS, operatorul din fiecare secție 

de votare a înregistrat video procesul de numărare a 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 nivelul biroului 

electoral de circumscripție, datele sunt transmise în aplicația de centralizare a proceselor-

verbale. 

https://prezenta.roaep.ro/
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STS a asigurat funcționarea în sediul BEC a infrastructurii informatice prin care s-a 

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

privind consemnarea rezultatelor votării, respectiv stocarea în timp real a duplicatelor bazelor 

de date generate de SIMPV, precum și a jurnalelor mașinilor pe care rulează acesta, pentru 

facilitarea analizei și transparenței acestora. 

Au fost asigurate aplicațiile și serviciile informatice utilizate de BEC pentru centralizarea 

datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, precum și echipamentele 

informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către BEC. Acestea au funcționat în 

cadrul infrastructurii informatice anterior menționate, cu asigurarea redundanței în centrul de 

date al STS. 

STS a asigurat măsurile tehnice necesare dezvoltării aplicației informatice pentru 

centralizarea datelor din procesele-verbale privind rezultatele alegerilor, conform 

cerințelor operaționale furnizate de AEP și pentru respectarea deciziilor BEC. 

Au fost configurate conturile de acces în platforma de management a SICPV, conform 

solicitărilor, pentru statisticienii din stațiile de prelucrare a datelor pentru centralizarea 

rezultatelor votării. 

Toate procesele-verbale transmise de operatorii de calculator de la nivelul secțiilor de 

votare au putut fi vizualizate în timp real pe site-ul https://prezenta.roaep.ro/.  

După centralizarea tuturor datelor, din aplicația SICPV s-au generat procesele-verbale la 

nivelul fiecărui birou electoral de circumscripție. Rezultatele au fost completate și fotografiate 

la nivelul fiecărei circumscripții, prin intermediul terminalului informatic disponibil în fiecare 

birou.  

https://prezenta.roaep.ro/


79 

 

SICPV și aplicația informatică de centralizare a datelor din procesele-verbale au 

fost testate și certificate spre neschimbare de către Comisia de certificare nominalizată 

prin ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente, acestea respectând cerințele 

operaționale stabilite. 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 (cum ar fi codurile de control) și s-a efectuat mai multe 

teste cu privire la funcționalitatea programelor de calculator, conform specificațiilor tehnice de 

realizare. 

 

Soluția blockchain 

În vederea asigurării imutabilității datelor în SIMPV, precum şi în SICPV a fost 

implementată soluția tehnică de blockchain. În cadrul acestei soluții, informațiile au fost 

înregistrate în timp real, în clar și tip hash (amprenta digitală a datelor), care au fost făcute 

publice pe site-ul https://prezenta.roaep.ro și au permis verificarea în timp real sau ulterior a 

integrității datelor înregistrate în sistemele informatice menționate. 

Informațiile din SIMPV ce au fost colectate și prezentate în clar sunt: tipul urnei, codul 

secției, vârsta și genul persoanei care votează. Pentru votanții de pe listele permanente sau cei 

omiși din aceste liste, aceste informații au fost colectate la momentul validării. În același timp 

s-a generat și HASH-ul înregistrării pentru a putea verifica ulterior integritatea acesteia. 

Soluția blockchain aduce îmbunătățiri considerabile procesului de votare: 

• integritatea datelor devine garantată prin proprietățile de imuabilitate și trasabilitate și 

transparență oferite de tehnologia blockchain; 

• confidențialitatea datelor este păstrată în continuare, iar în cadrul soluției propuse nu se 

vor putea accesa date cu caracter personal; informațiile cu caracter personal provenite 

de la sistemele informatice SIMPV și SICPV nu sunt expuse public, întrucât, pe baza 

acestora se calculează o amprentă digitală (HASH) care este inclusă în lanțul de blocuri 

blockchain și este publicată pe site-ul web; 

• înregistrările adăugate în jurnalul de blockchain sunt protejate și securizate împotriva 

alterării sau ștergerii din partea oricărei entități; lanțul de blocuri este imuabil față de 

modificările apărute pentru informațiile deja închise și sigilate; 

• încrederea este sporită prin imposibilitatea modificării informațiilor înregistrate în 

blockchain; în cazul unui atac la nivelul sistemelor SIMPV sau SICPV se va putea 

identifica orice modificare prin procesul de verificare;  

• posibilitatea de verificare a datelor stocate în sistemul blockchain este realizabilă atât 

prin intermediul interfeței furnizate de STS accesibilă la adresa voting.roaep.ro,  cât și 

prin crearea unui sistem propriu folosind datele furnizate de către REST API-ul public;  

• procesul de auditare este sincronizat pentru a valida datele în timp real. 

Informațiile din SICPV s-au colectat în momentul inserării în sistem a datelor din 

fișierele de tip proces-verbal. Informațiile colectate în clar au fost cele care sunt vizualizate și 

în varianta PDF prezentată pe site-ul web prezenta.roaep.ro, dar au fost stocate sub o formă 

structurată, similară cu cea din tabelele sursă din baza de date. Tot în același moment, s-a 

generat și HASH-ul tuturor înregistrărilor pentru a putea verifica integritatea acestora.  

Schema bloc a soluției tehnice implementate este prezentată în figura următoare. 

 

https://prezenta.roaep.ro/
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Aplicația pentru vizualizarea blockchain este structurată în 3 pagini: 

- pagina de gardă disponibilă la adresa https://voting.roaep.ro prezintă lista ultimelor 

blocuri, un grafic al încărcării cu date al blocurilor și un instantaneu al informaților aflate în 

zona tampon înainte de a fi închise într-un bloc; 

 

 
 

 

 

API Bc

INTERNET
Baza de date 
BlockChain

REST 
Web Service

API Validare Bc

Vizualizare Interfata Bc

Replicare date

Baza de date 
SICPV Baza de date 

SIMPV

https://voting.roaep.ro/
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- o pagină cu detaliile unui bloc și lista “tranzacțiilor” incluse în acesta; 

 

 

 
- o pagină cu detaliile aferente unei tranzacții. 

Portal votstrainatate.ro 

În vederea facilitării înscrierilor alegătorilor în Registrul electoral cu opțiunea pentru 

votul la o secție de votare din străinătate sau prin corespondență a fost utilizat portalul 

votstrăinătate.ro, gestionat de AEP. Înscrierile pe acest portal s-au finalizat la data 22.10.2020 

ora 23:59.  Pe lângă formularele necesare înscrierii ca alegător prin corespondență, portalul a 

inclus și instrucțiuni privind votul prin corespondență și date privind numărul de cereri 

formulate.  
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Site-ul Biroului Electoral Central 

DIPE a realizat și administrat site-ul oficial al Biroului Electoral Central, www.bec.ro, 

care a avut ca principal scop asigurarea unei comunicări eficiente și transparența procesului 

decizional în cadrul alegerilor. În paginile site-ului se regăsesc deciziile și comunicatele BEC, 

ordinea de zi a ședințelor, precum și mapele cu lucrări soluționate ale punctelor aflate pe ordinea 

de zi.  

De asemenea, au fost publicate listele centralizate ale tuturor candidaților pe 

circumscripții electorale județene, rezultatele parțiale și finale ale alegerilor, precum și toate 

procesele-verbale generate în cadrul acestui scrutin. 

Aplicația pentru centralizarea candidaturilor și repartizarea mandatelor (SIAP) 

AEP a realizat și administrat platforma pentru centralizarea candidaturilor și repartizarea 

mandatelor folosită la nivelul fiecărui birou electoral de circumscripție și la nivelul Biroului 

Electoral Central. Datele au fost introduse în această aplicație de către persoanele desemnate de 

către președinții birourilor electorale, fiind organizat un serviciu de suport tehnic la nivel 

național, în vederea sprijinirii activității acestora. 
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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 modificările lor a fost de asemenea 
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probată prin intermediul semnăturilor digitale. De asemenea, utilizatorii au avut acces la spații 

de lucru în interiorul aplicațiilor doar pe profilurile 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 

24/7. 

Au fost efectuate mai multe auditări de securitate. Astfel, aplicațiile SIAP și SICPV au 

fost auditate de către CERT-RO. SIMPV și SICPV au fost auditate de către departamentul de 

profil din cadrul STS. Auditările pe Registrul electoral sunt parte a unui acord cadru multianual 

cu un contractor privat și care se derulează cu o frecvență lunară, trimestrială sau la introducerea 

unor noi funcționalități software. 

În vederea aducerii la îndeplinire a activităților mai sus menționate la nivelul AEP, STS 

și INS au avut loc schimburi de documente, ședințe de pregătire și sesiuni de testare și instruire, 

atât pe fluxurile de centralizare a rezultatelor electorale, respectiv a proceselor-verbale rezultate 

din alegeri, cât și pe utilizarea SICPV și SIAP, atât în faza de testare a acestor aplicații, cât și 

în faza de folosire a lor. De asemenea, STS și INS au participat la procesul de certificare a 

aplicațiilor SICPV, SIMPV și SIAP folosite în alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020.  
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5.  CANDIDATURILE 

5.1. Înregistrarea alianțelor electorale, a semnelor electorale și a 

candidaturilor 
 

 Până la data de 27 octombrie 2020, partidele politice, alianțele politice, alianțele 

electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale puteau comunica 

Biroului Electoral Central semnele electorale, în condițiile stabilite de art. 62 alin. (1) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și pct. 66 din Calendarul acțiunilor din 

cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 745/2020. 

 Potrivit Deciziei Biroului Electoral Central nr. 36/20.10.2020, au fost înregistrate semnele 

electorale ale următoarelor formațiuni politice: Alianța USR Plus, Asociația Italienilor din 

România – RO.AS.IT, Uniunea Elenă din România, Asociația Macedonenilor din România, 

Partidul Ecologist Român, Uniunea Sârbilor din România, Partidul Social Democrat, Uniunea 

Culturală a Rutenilor din România, Forumul Democrat al Germanilor din România, Uniunea 

Ucrainenilor din România, Uniunea Democrată Turcă din România, Uniunea Croaților din 

România, Asociația „Liga Albanezilor din România”, Federația Comunităților Evreiești din 

România, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, Uniunea Armenilor din România, 

Partidul Mișcarea Populară, Uniunea Polonezilor din România, Asociația Partida Romilor 

„Pro-Europa”, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, Partidul Pro 

România, Partidul Național Liberal, Uniunea Democrată Maghiară din România, Alianța 

pentru Unirea Românilor.  

 Prin Decizia BEC nr. 39/22.10.2020, a fost înregistrat semnul electoral depus de Uniunea 

Bulgară din Banat, iar prin Decizia BEC nr. 54/31.10.2020, au fost înregistrate semnele 

electorale ale următoarelor formațiuni politice: Partidul Noua Românie, Partidul Comuniștilor, 

Partidul Națiunea Română, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, 

Partidul Social Democrat al Muncitorilor, Partidul Verde, Alternativa Dreaptă, Partidul Noua 

Dreaptă, Partidul Unității Naționale, Partidul Forța Națională, Partidul Puterii Umaniste 

(social-liberal), Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache, Partidul Socialist Român, 

Partidul România Mare. 

 A fost respinsă înregistrarea semnelor electorale ale următoarelor formațiuni politice și 

candidați independenți: doamna Ionela-Alina Geonea, Partidul Poporului Legea Cojocaru, 

Partidul România Noastră, Partidul Alianța Renașterea Națională, Partidul RE:Start România.41 

 În data de 6 noiembrie 2020 a fost emis Procesul - verbal nr. 587/BEC/SCD/6.11.2020 și 

a fost adusă la cunoştinţă publică lista semnelor electorale ale partidelor politice, ale alianţelor 

politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. 

 Prin Decizia Biroului Electoral Central nr. 3/15.09.2020, a fost admis protocolul de 

constituire a Alianței Electorale „Alianța USR-PLUS”. De asemenea, prin Decizia nr. 

4/15.09.2020 a fost admis protocolul de constituire a Alianței Electorale „Mișcarea patrioților 

români”, formată din Partidul Dreapta Liberală și Partidul Uniunea Națională Creștină a 

Romilor din România. Prin Decizia nr. 5/19.09.2020 a fost respins protocolul de constituire a 

Alianței Electorale „Uniunea pentru România”.  

 
41  A se vedea Deciziile Biroului Electoral Central nr. 43/27.10.2020, 47/31.10.2020, 49/31.10.2020, 

50/31.10.2020, accesibile pe pagina de internet a BEC, www.parlamentare2020.bec.ro, secțiunea „Documente – 

Decizii ale Biroului Electoral Central” 

http://www.parlamentare2020.bec.ro/
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 În conformitate cu dispozițiile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și cu pct. 56 din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale 

a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

745/2020, până la data de 22 octombrie 2020 a avut loc înregistrarea candidaturilor la 

birourile electorale de circumscripție.  

 BEC a adoptat Decizia nr. 2/12.09.2020 privind documentele pe care trebuie sa le depună 

partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale și candidații independenți, în vederea înregistrării candidaturilor la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, însă această decizie și-a încetat 

aplicabilitatea prin adoptarea Legii nr. 202/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative în materie electorală, a Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2020 

privind aprobarea Metodologiei întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de 

susținători la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și a 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. 

 Metodologia întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 a fost aprobată prin Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 12/2020. Potrivit acesteia, 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 au putut 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. 

 Metodologia a stabilit modelele documentelor ce intră în componența dosarelor de 

candidatură 42 , regulile de constituire a dosarelor care se depun la birourile electorale de 

circumscripție pe suport hârtie, respectiv pe suport informatic, operațiunile de înregistrare a 

dosarelor efectuate de personalul tehnic auxiliar al biroului electoral de circumscripție, precum 

și procedura de întocmire a listelor de susținători pe suport de hârtie, respectiv în format 

electronic. Potrivit Metodologiei, listele de susținători întocmite în format electronic puteau fi 

semnate de către susținători cu semnătură electronică. 

 În cazul în care dosarele de candidatură erau depuse în format electronic, listele de 

candidați, respectiv cererile de înregistrare pentru candidaturile independente trebuiau să fie 

semnate prin semnătură electronică calificată de către persoanele prevăzute la art. 52 alin. (8) 

din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de către candidatul 

independent.  

 Prin adresa nr. 19504/18.09.2020, înregistrată la BEC cu nr. 41/BEC/SCD/2020, AEP a 

adus la cunoștință numărul minim nerotunjit de semnături, necesar pentru susținerea 

candidaturilor în fiecare circumscripție electorală, separat pentru candidații independenți și 

pentru partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și organizații ale cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, precum și numărul minim întreg nerotunjit de semnături, necesar pentru 

susținerea candidaturilor la nivel național.  

 
42 Modelul listei de candidați, modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente, modelul declarației de 

acceptare a candidaturii, modelul listei de candidați pentru Camera Deputaților ce se depune la Biroul Electoral 

Central de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, modelul formularului ce însoțește 

documentele de candidatură depuse pe suport informatic, modelul opisului documentelor de candidatură ce se 

depun pe suport informatic, modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susținători pe suport hârtie, 

modelul opisului centralizator al listelor de susținători, modelul dovezii de depunere a listei susținătorilor la Biroul 

Electoral Central și modelul declarației de renunțare la candidatură 
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5.2. Candidaturile definitive 
 

În data de 18 octombrie 2020, prin Procesul-verbal nr. 303/BEC/SCD/18.10.2020, 

completat prin Procesul-verbal nr. 380/BEC/SCD/22.10.2020, BEC a constatat rămânerea 

definitivă a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale pentru toate circumscripţiile electorale43. 

La data de 05.11.2020, prin Procesul-verbal nr. 565/BEC/SCD/05.11.2020, BEC a 

constatat numărul de candidaturi definitive (7.079, dintre care 2.477 pentru Senat și 4.602 

pentru Camera Deputaților), precum şi numărul listelor complete de candidaţi depuse de 

către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020. 

Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor, au fost transmise către birourile 

electorale de circumscripție județeană și a municipiului București circulare privind: 

• aducerea la cunoștință a numărului de alegători înscriși în Registrul electoral și a 

numărului minim întreg nerotunjit de semnături necesar pentru susținerea candidaturilor la nivel 

național, precum și în fiecare circumscripție electorală, comunicate de Autoritatea Electorală 

Permanentă; 

• constatarea rămânerii definitive a candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale pentru toate circumscripţiile electorale, la alegerile pentru 

Camera Deputaţilor din anul 2020; 

• comunicarea adresei Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității 

referitoare la transmiterea listelor definitive ale candidaților care urmau să participe la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, însoțite de declarațiile pe propria răspundere; 

• introducerea în baza de date a informațiilor privind candidaturile la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

• aducerea la cunoştinţă publică a listei semnelor electorale ale partidelor politice, ale 

alianţelor politice, ale alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale care au participat la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 

anul 2020; 

• partidele politice parlamentare care participau la alegerile parlamentare din anul 2020, 

precum și Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților și care puteau 

desemna reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare. 

 

Distribuția candidaților la 

nivel național în funcție de 

gen 

 
Situația candidaților la 

alegerile parlamentare din 

anul 2020, defalcată pe funcții 

și gen, la nivelul fiecărei 

circumscripții electorale, poate 

fi consultată în Anexa nr. 11. 

 

 

 

 
43  Accesibil pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, www.parlamentare2020.bec.ro, la secțiunea 

„Documente – Alte documente”. 

http://www.parlamentare2020.bec.ro/
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Distribuția pe harta României a candidaților în funcție de grupa de vârstă 

 
1. Distribuția pe harta României a candidaților la funcția de deputat în funcție de 

grupa de vârstă 

 

 

 

2. Distribuția pe harta României a candidaților la funcția de senator în funcție de 

grupa de vârstă 
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Măsuri pentru asigurarea integrității candidaturilor 
          În vederea creșterii nivelului de transparentizare și de prevenire a incompatibilităților și a 

conflictelor de interese, Agenția Națională de Integritate a lansat pe propria pagină de Internet o 

secțiune dedicată alegerilor 

parlamentare44.  

 Măsura a vizat 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, precum și informarea societății 

civile cu privire la obligațiile pe care le au 

participanții la procesul electoral, fiind 

publicate mai multe categorii de 

informații utile candidaților și 

alegătorilor. ANI a pus la dispoziția 

candidaților o linie telefonică la care 

aceștia au putut solicita inspectorilor de integritate asistență de specialitate în cazul solicitărilor 

urgente cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al 

incompatibilităților și al conflictelor de interese. 

 Totodată, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a publicat în data de 4 

decembrie 2020 un ,,Comunicat privind verificarea candidaților la alegerile parlamentare din 6 

decembrie 2020”45.   

 
44  Comunicat privind măsurile de prevenție și conștientizare adoptate de agenția națională de integritate în 

contextul organizării alegerilor parlamentare 2020 din 13 octombrie 2020, 

https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=3016&currentPage=3&M=NewsV2&PID=20  
45 Accesibil la http://www.cnsas.ro/comunicate_2020.html.  

https://www.integritate.eu/Comunicate.aspx?Action=1&NewsId=3016&currentPage=3&M=NewsV2&PID=20
http://www.cnsas.ro/comunicate_2020.html
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6.  CAMPANIA ELECTORALĂ  

 

 Perioada de campanie electorală a fost cuprinsă în intervalul 06.11 – 05.12.2020, ora 

07.00. 

  

6.1. Monitorizarea campaniei electorale  
 

Acțiunile de campanie electorală 
 Pentru stabilirea măsurilor și acțiunilor de sănătate publică necesar a fi respectate pentru 

desfășurarea în siguranță a campaniei electorale a fost emis Ordinul comun al ministrului 

sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 1850/157/2020 privind stabilirea unor măsuri 

de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/ 

întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020.  

Cele 239 de manifestări electorale organizate în perioada de campanie s-au desfășurat 

în 127 de 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, de regulă, doar sub forma întâlnirilor cu alegătorii (145) și a 

caravanelor (47), spre deosebire de alegerile parlamentare anterioare, când manifestările 

electorale au fost mult mai diversificate (lansare de candidați, marș, miting etc.) 

Cele mai multe manifestări au fost organizate în județele: Călărași (88), Brăila (27), 

Dolj (22), Giurgiu (18) și Caraș-Severin (15). 

 

Campania electorală în audiovizual 

Decizia CNA nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei 

electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 202046 a stabilit regulile 

aplicabile în campania electorală pentru alegerile parlamentare. 

309 posturi de radio si televiziune (naționale, regionale și locale) au transmis la CNA, 

anexa la Decizia nr.603/2020 privind intenția de reflectare a campaniei electorale în 

audiovizual pentru alegerile parlamentare 2020. 

         CNA a monitorizat reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare  de către 

posturile de radio și televiziune în perioada 06.11- 04.12.2020, rezultatele fiind următoarele: 

 
Săptămâna Posturile de radio și televiziune care au reflectat 

campania electorală 

Nr. rapoarte de 

monitorizare 

întocmite de CNA47 

06-12.11.2020 - Radio (7 posturi): Digi FM, Europa FM, Național FM,  RFI 

România, Radio România Actualități, Radio România 

Actualități Internațional2 și București FM;  

- TV (17 posturi): Aleph News, Antena 3, B1 TV,  Digi 24, 

Kapital TV, Național 24 Plus, Național TV, Orizont TV, Pro 

TV, Rapsodia TV, Realitatea Plus, România TV, Televiziunea 

VTV, TVR 1,  TVR Internațional, TVR Moldova și TVR 3. 

31 de rapoarte 

 
46 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 22 octombrie 2020. 
47  Reprezentând atât reclamații primite, cât și constatări care au evaluat conformitatea conținutului programelor 

posturilor de radio și televiziune care și-au anunțat intenția de realizare și difuzare a emisiunilor electorale cu 

dispozițiile legale. 
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13-19.11.2020 - Radio (7 posturi): Digi FM, Europa FM, Național FM,  

RFI România, Radio România Actualități, Radio România 

Actualități Internațional2 și București FM; 

- TV (17 posturi): A7 TV, Aleph News, Antena 3, B1 TV,  

Digi 24, Kapital TV, Național 24 Plus, Național TV,  Pro TV, 

Rapsodia TV, Realitatea Plus,  România TV, Televiziunea 

VTV,  TVR 1,  TVR Internațional, TVR Moldova și TVR 3. 

32 de rapoarte 

20-26.11.2020 - Radio (7 posturi): Digi FM, Europa FM, Național FM,  

RFI România, Radio România Actualități, Radio România 

Actualități Internațional2 și București FM; 

- TV (18 posturi): A7 TV, Aleph News, Antena 3, B1 TV,  

Digi 24, Kapital TV, Național 24 Plus, Național TV,  Pro TV, 

Rapsodia TV, Realitatea Plus,  România TV, Televiziunea 

VTV, TV SudEst, TVR 1,  TVR Internațional, TVR Moldova și 

TVR 3. 

32 de rapoarte 

27.11-04.12.2020 - Radio (7 posturi): Digi FM, Europa FM, Național FM,  

RFI România, Radio România Actualități, Radio România 

Actualități Internațional2 și București FM; 

- TV (19 posturi): A7 TV, Aleph News, Antena 3, B1 TV,  

Digi 24, Kapital TV, Național 24 Plus, Național TV, Orizont 

TV, Pro TV, Rapsodia TV, Realitatea Plus, România TV, 

Televiziunea VTV, TV SudEst, TVR 1,  TVR Internațional, 

TVR Moldova și TVR 3. 

28 de rapoarte 

 

CNA a primit 23 de reclamații în legătură cu campania electorală, pentru care au fost 

întocmite rapoarte de monitorizare. 

Inspectorii audiovizuali au verificat modul de respectare a prevederilor legale în cadrul 

emisiunilor electorale a celor 268 posturi de radio si 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.16 alin. (3) din Decizia nr. 603/2020. Astfel, au fost monitorizate servicii de programe locale 

și regionale, de radio și televiziune, astfel: 

o săptămâna 1 (06.11.2020-12.11.2020) - 31 posturi (11 radio si 20 tv), diferența de 

237 posturi din totalul de 268, fiind verificate prin sondaj conform autoraportărilor 

primite de la radiodifuzori; 

o săptămâna 2 (13.11.2020-19.11.2020) – 30 posturi (6 radio si 24 tv), diferența de 

238 posturi din totalul de 268, fiind verificate prin sondaj conform autoraportărilor 

primite de la radiodifuzori; 

o săptămâna 3 (20.11.2020-26.11.2020) – 31 posturi (10 radio si 21 tv), diferența de 

237 posturi din totalul de 268, fiind verificate prin sondaj conform autoraportărilor 

primite de la radiodifuzori; 

o săptămâna 4 (27.11.2020-04.12.2020) – 28 posturi (7 radio si 21 tv), diferența de 

240 de posturi din totalul de 268, fiind verificate prin sondaj conform 

autoraportărilor primite de la radiodifuzori. 

 

Campania electorală în mediul online 

Revoluția digitală și-a pus amprenta asupra proceselor electorale. Campaniile electorale 

se derulează acum din ce în ce mai mult online. Actorii politici beneficiază de noi oportunități 

de a ajunge la alegători. În același timp, comunicarea online a creat noi oportunități de implicare 

civică, facilitând accesul la informații și participarea la viața publică și la dezbaterea 

democratică.  

Acest fenomen a condus însă și la apariția unor noi vulnerabilități și a făcut mai dificilă 

menținerea integrității alegerilor, asigurarea unei prese libere și pluraliste și protejarea 

procesului democratic împotriva dezinformării și a altor manipulări. Informațiile false și 
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mesajele polarizante se răspândesc rapid prin intermediul platformelor de comunicare socială, 

ca și prin campanii coordonate de dezinformare. 

La nivelul Uniunii Europene au fost inițiate în ultimii ani demersuri pentru combaterea 

dezinformării. Planul de acțiune pentru democrația europeană, elaborat de Comisia 

Europeană, conține o serie de măsuri care vizează îmbunătățirea capacității Uniunii și a statelor 

membre de a combate dezinformarea. 

Deși în art. 36 şi art. 38 din Legea nr. 334/2006 există mențiuni la „materiale de 

propagandă electorală online”, legislația electorală nu conține prevederi referitoare la forma şi 

conținutul mesajelor transmise în perioada campaniei electorale prin intermediul noile 

tehnologii de informare şi de comunicare.  

Singurele prevederi legale care sunt aplicabile și campaniei electorale în mediul online 

sunt prevăzute de art. 65 alin. (5) și (6) din Legea nr. 208/2015, respectiv „se interzice folosirea 

mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu ori a mesajelor de incitare la ură și 

intoleranță” şi că „sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și 

învrăjbire religioasă ori etnică, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.  

Apreciem că se impune o abordare detaliată, la nivel normativ a campaniei electorale în 

mediul online, care să ofere și soluții pentru combaterea fenomenului dezinformării, în corelație 

cu demersurile Comisiei Europene. 

 

6.2. Controlul finanțării campaniei electorale 

Monitorizarea și controlul finanțării campaniei electorale sunt efectuate de 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. 18/2020 privind aprobarea Ghidului 

finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 

decembrie 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  
Printre altele, AEP a publicat pe site-ul www.finantarepartide.ro ,,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.  

 Pentru o corectă informare a opiniei publice asupra finanțării campaniei electorale, AEP 

a facilitat accesul la informațiile referitoare la contribuțiile fiecărui competitor electoral, 

respectiv 3334 de contribuții declarate, 3104 de contribuții ale candidaților și 230 transferuri 

ale formațiunilor politice. 

Toate contribuțiile competitorilor electorali, notificate Autorității Electorale Permanente 

la sediul central sau la birourile 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 candidaților 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 

http://www.finantarepartide.ro/
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veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea au fost depuse la Autoritatea 

Electorală Permanentă. 

Au fost transmise spre publicare 10 liste, cuprinzând numele/denumirea celor 435 de 

competitori electorali care au depus Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale 

(inclusiv rapoartele depuse de către filialele/organizațiile formațiunilor politice)48. 

AEP a publicat succesiv, atât în Monitorul Oficial al României, Partea I, cât și pe 

site-ul instituției Rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură 

ce au fost depuse la Autoritate. Au fost publicate 54 de rapoarte detaliate ale veniturilor și 

cheltuielilor electorale din totalul de 65 de rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor 

electorale transmise spre publicare49. 

 

Activități privind mandatarii financiari  
În intervalul dintre momentul aducerii 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 654 mandatari financiari (82 de mandatari financiari 

coordonatori pentru care au fost alocate coduri unice de identificare competitorilor electorali 

și 572 de mandatari financiari județeni). 

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.  întrunirea cu mandatarii 

financiari ai 

competitorilor electorali, 

având ca temă 

,,Finanțarea campaniei 

electorale la alegerile 

pentru Senat și Camera 

Deputaților din data de 6 

decembrie 2020” 

11 noiembrie 2020,  

pe platforma Microsoft 

Teams, 

Au participat: 

Președintele AEP, 

conducerea DCFPPCE, 30 

reprezentanți ai partidelor 

politice/mandatari 

financiari. 

- Aspecte privind 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; 

- Cheltuielile electorale. Limitele maxime 

ale cheltuielilor care pot fi efectuate în 

campania electorală la nivel de 

circumscripție electorală. Limita maximă a 

cheltuielilor la nivel central. Destinațiile 

contribuțiilor pentru campania electorală 

(cheltuieli electorale permise) pe tipuri și 

procente; 

- Materiale de propagandă electorală; 

- Rambursarea cheltuielilor electorale. 

Alianțe electorale. Contravenții și sancțiuni. 

2.  întrunirea cu mandatarii 

financiari ai 

competitorilor electorali, 

având ca temă 

13 noiembrie 2020,  

pe platforma Microsoft 

Teams 

Au participat:  

- Publicarea în Monitorul Oficial al 

României nr. 1003 din data de 29 octombrie 

2020, Partea I și pe site-ul www.roaep.ro a 

Hotărârii Autorității Electorale Permanente 

 
48 Date actualizate la data de 08.02.2021. 
49 Date actualizate la data de 08.02.2021. 

http://www.roaep.ro/
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,,Finanțarea campaniei 

electorale la alegerile 

pentru Senat și Camera 

Deputaților din data de 6 

decembrie 2020” 

conducerea DCFPPCE  nr. 18/2020 privind aprobarea Ghidului 

finanțării campaniei electorale la alegerile 

pentru Senat și Camera Deputaților din data 

de 6 decembrie 2020;  

- Constituirea unui grup de lucru la nivelul 

DCFPPCE care răspunde cu celeritate la 

întrebările mandatarilor financiari, adresate 

prin e-mail.  

- Mandatarilor financiari li s-a adus la 

cunoștință constituirea celor 43 de 

circumscripții electorale, astfel: 41 de 

circumscripții electorale la nivelul celor 41 

de județe, o circumscripție electorală la 

nivelul municipiului București și o 

circumscripție electorală pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara 

țării (diaspora); 

- Deschiderea conturilor de campanie 

separate la nivelul circumscripției electorale 

pentru cetățenii români cu domiciliul sau 

reședința în afara țării (diaspora). 

- Importanța salvării pe suport electronic a 

materialelor de propagandă electorală 

online, pentru a fi utilizate ca documente 

justificative în momentul controlului 

finanțării campaniei electorale. 

 

 

Alte activități au constat în: 

- contactarea competitorilor electorali în vederea reiterării obligației legale de a deschide 

un cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuțiilor electorale, respectiv 

efectuării plății cheltuielilor electorale; 

- primirea și centralizarea adreselor competitorilor electorali privind conturile deschise 

pentru campania electorală; 

- soluționarea solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 

334/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- soluționarea sesizărilor formulate de persoane fizice. Atât în perioada preelectorală cât 

și în perioada electorală, au fost soluționate un număr de 64 de petiții și sesizări. 

Au fost depuse 435 de rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale (inclusiv 

Rapoartele depuse de către filialele/organizațiile formațiunilor politice) și 24 de cereri de 

rambursare. 

În urma finalizării de către DCFPPCE a verificărilor privind legalitatea veniturilor și  

cheltuielilor electorale efectuate cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020, la competitorii electorali care au obținut minimum 3%, din voturile valabil exprimate 

la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului, respectiv care au 

obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care 

au candidat, sumele de bani propuse spre rambursare sunt următoarele: 

 
Nr. crt.  

Formațiunea politică 

Suma solicitată  

prin cererea de 

rambursare 

depusă (lei) 

Suma propusă 

pentru rambursare 

(lei) 

Procent  

rambursare 

(%) 

1.  Partidul Social Democrat 43.359.958,11   

43.333.247,51  

 

99,94 

2.  Partidul Național Liberal 36.149.973,11   

36.096.160,96  

 

99,85 
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3.  Partidul Pro România 28.018.828,05  25.386.685,11  90,60 

4.  Partidul Mișcarea Populară 19.674.029,95   

19.651.715,41  

 

99,88 

5.  Partidul Uniunea Salvați 

România 

9.401.809,60  

 

9.392.955,60  

 

 

99,90 

6.  Partidul Libertate, Unitate Și  

Solidaritate 

5.838.553,23   

5.838.553,23  

 

100 

7.  Uniunea Democrată 

Maghiară Din România 

3.415.481,40   

 

3.414.781,00  

 

 

99,98 

8.  Alianța Pentru Unirea 

Românilor 

1.527.205,92   

1.471.371,10  

 

96,34 

9.  Partidul Puterii Umaniste 

(Social-Liberal) 

 

 

140.504,79 

 

 

140.496,79 

 

 

99,99 

10.  Papici Marcela - candidat 

independent 

26.612,00   

26.596,66  

 

99,94 

11.  Uniunea Sârbilor Din 

România 

 

1.774,84 

 

1.774,84 

 

100 

12.  Uniunea Ucrainenilor Din 

România 

 

0.00 

 

0.00 

- 

13.  Uniunea Elenă Din România  

20.085,20 

 

20.085,20 

 

100 

14.  Uniunea Polonezilor Din 

România 

 

28.592,00 

 

28.592,00 

 

100 

15.  Uniunea Democrată Turcă 

Din România 

 

1.121,31 

 

1.121,31 

 

100 

16.  Uniunea Democratică A 

Slovacilor Și Cehilor Din 

România 

 

 

20.645,52 

 

 

20.645,42 

 

 

99,99 

17.  Federația Comunităților 

Evreiești Din România 

nu a depus cerere de 

rambursare 

0,00  - 

18.  Forumul Democrat Al 

Germanilor Din România 

21.262,99 21.262,99  

100 

19.  Uniunea Armenilor Din 

România 

nu a depus cerere de 

rambursare 

0,00  - 

20.  Uniunea Bulgară Din Banat- 

România 

nu a depus cerere de 

rambursare 

0,00  - 

21.  Uniunea Croaților Din 

România 

1.764,32 1.764,32 100 

22.  Uniunea Culturală A 

Rutenilor Din România 

17.560,22 17.560,22 100 

23.  Asociația Italienilor Din 

România - Ro.As.It 

17,886.62 17.886,62 100 

24.  Asociația Liga Albanezilor 

Din România 

69.853,88 69.853,88 100 

25.  Asociația Macedonenilor Din 

România 

22.349,38 16.387,58 73,32 

26.  Asociația Partida Romilor 

”Pro-Europa” 

64.346,92  

39.346,92 

 

61,15 

27.  Asociația Comunitatea 

Rușilor Lipoveni Din 

România 

10.055,53 10.055,53  

 

100 

  

TOTAL 

147.850.254,89 145.018.900,20  

98,08 
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7.  VOTAREA 

7.1. Măsurile de protecție sanitară 
  Măsurile de protecție sanitară necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor 

parlamentare în contextul pandemiei de COVID-19 au fost instituite prin Hotărârea Guvernului 

nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 

noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (Anexele 2 și 3), Ordinul comun 

al ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne nr. 1850/157/2020 privind stabilirea 

unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a 

evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale a alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020, Ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului 

afacerilor interne nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate 

publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 și Ordinul comun al ministrului 

sănătății și ministrului afacerilor externe nr. 2010/2308 privind stabilirea unor măsuri şi acțiuni 

de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranţă a procesului electoral 

din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaților din anul 2020. 

  În esență, au fost menținute măsurile de protecție sanitară ce au fost aplicabile la 

alegerile locale din anul 2020, care au inclus: 

- obligativitatea  purtării măștii de protecție de către toți participanții la procesul 

electoral; 

- măsurarea temperaturii participanților la procesul electoral; 

- stabilirea 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; 

- accesul eșalonat în localul secției de vot și asigurarea distanțării fizice de minimum 1 

metru între participanții la procesul electoral; 

- proceduri specifice pentru alegătorii cu simptome respiratorii evidente sau febrilitate 

peste 37,3°C și accesul prioritizat al acestora în localul de vot; 

- dezinfecția sediilor secțiilor de votare și asigurarea soluțiilor dezinfectante necesare 

pentru uzul persoanelor prezente în localul secțiilor de votare; 

- reguli speciale pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale50.  

 

7.2. Votarea la secţiile de votare din ţară 
 

Votarea în țară s-a desfășurat, duminică, 6 decembrie 2020, între orele  7,00 – 21.00. 

Conform legii, alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care 

se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite 

dreptul de vot. Astfel, alegătorii aflați în situațiile mai sus menționate pot vota până cel mult la 

ora 23.59.  

Au putut participa la alegeri toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în 

ziua alegerilor inclusiv, cu excepția debililor sau alienaților mintal, puși sub interdicție și a 

 
50 - obligația echipei ce transportă urna specială de a se deplasa 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 și apoi la unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și 

carantinate; 

 - 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 etc. 
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persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre 

judecătorească definitivă. Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului 

și la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaților. 

Conform prevederilor legale, alegătorii votează numai la secția de votare la care este 

arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința. În cazul în care, în ziua 

votării, alegătorii se află în altă unitate administrativ-teritorială din cadrul aceleiași 

circumscripții electorale (județ), aceștia pot vota la orice secție de votare din cadrul 

circumscripției electorale (județului) unde își au domiciliul sau reședința. 

BEC a clarificat prin decizii mai multe aspecte privind exercitarea dreptului de vot. 

Prin Decizia nr. 35/15.10.2020 a stabilit că alegătorul care deține un act de identitate al cărui 

termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie - 6 decembrie 2020, își poate exercita 

dreptul de vot în baza acestuia. Prin Decizia nr. 85/23.11.2020 au fost stabilite măsuri pentru 

exercitarea dreptului de vot în țară și în străinătate. 

Avocatul Poporului a emis o recomandare stabilind în sarcina Autorității Electorale 

Permanente elaborarea de proceduri specifice de exercitare a dreptului de vot de către 

,,persoanele care suferă de boli ce le afectează capacitatea de oxigenare și dețin un înscris 

medical ce dovedește acest fapt”, persoane care, potrivit Avocatului Poporului, trebuie 

exceptate de la obligația de a utiliza masca de protecție pe durata exercitării dreptului de vot, în 

secția de votare. Întrucât AEP nu are competența de a se pronunța cu privire la patologiile care  

afectează capacitatea de oxigenare și în cazul cărora portul măștii pe durata exercitării dreptului 

de vot ar reprezenta un risc pentru sănătatea persoanelor, a solicitat un punct de vedere 

Ministerului Sănătății și Institutului Național de Sănătate Publică 51 , Ministerul Sănătății 

replicând că, din informațiile deținute, nu există patologii care să nu permită, de plano, portul 

măștii de protecție. 

Observatorii interni au raportat faptul că ziua alegerilor s-a desfășurat într-o atmosferă 

calmă, iar comisiile de votare şi alegătorii au respectat procedurile electorale şi măsurile de 

siguranţă sanitară52.  

 

7.3. Votarea cu urna specială 
 

La alegerile parlamentare din anul 2020 puteau solicita să voteze prin intermediul urnei 

speciale următoarele categorii de alegători: 

▪ alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau 

invaliditate, dacă au domiciliul sau reședința în circumscripția electorală în care se află secția 

de votare, categorie în care s-au înscris și alegătorii aflați în izolare sau carantină; 

▪ alegătorii care, la data scrutinului, sunt internați într-o unitate sanitară publică sau 

privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte sociale publice sau 

private, dacă au domiciliul sau reședința în județul sau în municipiul București, după caz, pe 

raza căruia se află unitatea respective; 

▪ persoanele aflate în arest la domiciliu, care depun o cerere în acest sens la biroul 

electoral al celei mai apropiate secții de votare, dacă sunt înscrise în listele electorale 

permanente ale circumscripţiei electorale pe raza căreia execută măsura; 

▪ persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă, persoanele reținute și 

persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile 

electorale și care sunt înscrise în listele electorale permanente ale circumscripției electorale pe 

raza căreia se află penitenciarul sau locul de deținere.  

 
51 Adresa AEP nr. 28876 din 26.11.2020. 
52  Raportul final privind observarea alegerilor parlamentare 5-6 decembrie 2020, https://expertforum.ro/wp-

content/uploads/2021/01/Raport-observare-final-parlamentare.pdf.  

https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-observare-final-parlamentare.pdf
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-observare-final-parlamentare.pdf
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Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele aflate în carantină 

sau în izolare, implementată la alegerile locale din același an, a fost îmbunătățită ca urmare 

a numeroaselor sesizări primite de la alegători. Biroul Electoral Central constituit pentru 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, a adoptat Decizia nr. 40/21.11.2020 

privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, republicată și Decizia nr. 

94/29.11.2020 privind unele măsuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul urnei 

speciale, în cazul alegătorilor aflați în carantină sau izolare, în cadrul cărora au fost stabilite 

măsuri speciale pentru aceste categorii de alegători. Noile măsuri au inclus posibilitatea 

transmiterii cererilor de exercitare a dreptului de vot și documentele aferente, via e-mail, 

către birourile electorale de circumscripție/oficiile electorale și posibilitatea alegătorilor de a 

obține documentele justificative necesare cu sprijinul birourilor electorale de 

circumscripție/oficiilor electorale. 

 Avocatul Poporului și observatorii interni au semnalat faptul că legislația nu a oferit 

soluții pentru situațiile în care starea de izolare sau carantină a debutat în ziua alegerilor și 

alegătorii nu existau documente justificative în acest sens. 

 Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele menționate la pct. 4)  a fost 

stabilită prin Decizia BEC nr. 41/27.10.2020 privind aplicarea prevederilor art. 117 alin. (2) 

din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaților, precum şi pentru 

organizarea şi funcționarea Autorității Electorale Permanente. O situație particulară semnalată 

de către mai mulți directori de penitenciare cu prilejul acestor alegeri, a vizat imposibilitatea 

exercitării dreptului de vot de către persoanele care execută o pedeapsă privativă de 

libertate, însă au domiciliul sau reședința în altă circumscripție electorală decât cea în 

care este situată unitatea de detenție53.  

 Întrucât situația este generată de prevederi ale legislației primare54, luând în considerare 

aspectele reținute55 de Curtea Constituțională în cadrul  Deciziei nr. 150/202056, apreciem că 

este necesară identificarea unor măsuri organizatorice care să permită accesul la procesul 

electoral al persoanelor aflate în categoria menționată. 

 În viitor trebuie avută în vedere și categoria persoanelor care, din cauza specificului 

activității pe care o desfăşoară, nu se pot prezenta la secția de votare în ziua alegerilor. Aceste 

persoane au putut vota prin intermediul urnei speciale la alegerile prezidențiale din anul 2019. 

 

 

7.3. Votarea la secţiile de votare din străinătate 
 

Înscrierea în Registrul electoral ca alegător în străinătate 
Începând cu data de 1 aprilie 2019 și până la data de 21 septembrie 2020, cetățenii 

români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în străinătate, au avut posibilitatea de a se 

 
53 Aceeași situație a fost sesizată anterior de către mai mulți petenți, precum și de către Avocatul Poporului, cu 

prilejul alegerilor locale din anul 2020. Imposibilitatea exercitării dreptului de vot de către persoanele aflate în 

situația menționată face, de asemenea, obiectul cauzei ,,Mironescu împotriva României”, aflată pe rolul Curții 

Europene a Drepturilor Omului.  
54 Art. 84 alin. (1) coroborat cu art. 117 alin. (2) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare. 
55 ,,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. Cu alte cuvinte, alegătorul aflat în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul poate 

vota la orice secție de votare, însă condiționat de faptul ca respectiva secție de votare să se afle în cadrul 

circumscripției electorale unde își are domiciliul sau reședința. (…)” 
56  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 
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înregistra în Registrul electoral ca alegători în străinătate, prin intermediul unui formular 

on-line, accesibil pe portalul AEP https://www.votstrainatate.ro/, în care înscriau numele, 

prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde aceștia optau să voteze, anexând 

copia scanată sau fotografia actului de identitate. Prin înregistrarea ca alegător în străinătate, 

aceștia solicitau organizarea unei secții de votare în localitatea și statul unde doreau să voteze. 

În vederea gestionării eficiente a cererilor alegătorilor: 

- a fost elaborată o Metodologie de gestionare a cererilor înregistrate pe 

www.votstrainatate.ro de către alegătorii care doresc să voteze în străinătate cu opțiunea 

votului la secție sau prin corespondență și prezentarea funcționalităților Registrului electoral, 

aprobată, prin ordin, de președintele Autorității Electorale Permanente; 

- la nivelul compartimentului de resort al AEP a fost creată adresa de e-mail 

contact@votstrainatate.ro, prin care s-a menționat o comunicare permanentă alegătorii care au 

avut nevoie de suport pe parcursul procesului de înregistrare; 

- pentru soluționarea tuturor aspectelor sesizate de către alegători, AEP a menținut o 

comunicare continuă cu Poșta Română și Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara țării. 

Până la data limită, pe portalul https://www.votstrainatate.ro/ au fost depuse 3.939 de 

cereri pentru votul la secție, dintre care, în urma analizei corectitudinii datelor înscrise în 

formulare și a valabilității actelor de identitate anexate, au fost aprobate 3.240. 

 

Situație comparativă a cererilor de înscriere în Registrul electoral  

cu opțiunea votului la secție 

 
Nr. cereri Cereri de vot la secție 

Alegeri parlamentare 

2016 

Alegeri prezidențiale 

2019 

Alegeri parlamentare 

2020 

Depuse 4.401 38.944 3.939 

Aprobate 4.197 33.807 3.240 

 

Situația centralizată pe țări a cererilor de vot la secție la alegerile parlamentare din anul 

2020 poate fi consultată în Anexa nr. 12. 

 Din cei 3.240 de alegători ale căror cereri au fost aprobate, 2.319 au fost arondați la 12 

secții de votare, arondarea realizându-se în baza Metodologiei de lucru privind stabilirea 

sediilor secțiilor de votare din străinătate, înființate potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobată de președintele Autorității 

Electorale Permanente, 921 de alegători urmând a fi arondați la secțiile de votare înființate la 

propunerea MAE. 

   

Desfășurarea votării 
Votarea în străinătate a început vineri, 4 decembrie 2020 la ora 20.00 (ora României) și 

s-a încheiat luni, 7 decembrie 2020 la ora 7.00 (ora României). 

În 20 de state au existat restricții de circulație în anumite intervale orare (în general, 

după ora 21.00 sau 22.00, afectând cu precădere membrii birourilor electorale ale secțiilor de 

votare) sau în anumite regiuni ori între regiuni: Algeria, Argentina, Belgia, Bosnia și 

Herțegovina, Cehia, Cipru, Franța, Georgia, Grecia, Italia, Kenya, Luxemburg, Malaezia, 

Muntenegru, Portugalia, Slovenia, Spania, Tunisia, Turcia și Ungaria. Misiunile diplomatice 

din statele respective au utilizat toate canalele disponibile (paginile de internet, rețelele de 

socializare) în vederea informării publicului cu privire la restricțiile în vigoare și punerea la 

dispoziția alegătorilor și a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare a unor 

documente (declarații, certificate, adeverințe) pentru justificarea deplasării în afara orelor și/sau 

a zonelor în care erau instituite restricții de circulație. Anumite state (Belgia, Cipru, Kenya, 

https://www.votstrainatate.ro/
mailto:contact@votstrainatate.ro
https://www.votstrainatate.ro/


100 

 

Luxemburg și Ungaria) nu au admis exceptarea de la restricțiile de circulație a alegătorilor, 

aceștia deplasându-se către secțiile de votare și, respectiv, către domiciliu, în intervalele orare 

permise. 

Prin Decizia nr. 35/15.10.2020, BEC a decis că cetățenii români cu domiciliul sau 

reședința în străinătate, cu acte de identitate românești expirate în perioada 1 martie – 6 

decembrie 2020, își pot exercita dreptul de vot în baza acestor acte, iar prin Decizia nr. 

85/23.11.2020, a decis că și documentele emise de autoritățile străine prin care cetățenii români 

pot face dovada reședinței în străinătate expirate în perioada 1 martie-6 decembrie 2020 sau 

anterior datei de 1 martie 2020, dacă legislația statului emitent o permite, pot fi utilizate la 

exercitarea dreptului de vot. 

În toate cele 748 de secții de votare din străinătate alegerile s-au desfășurat în 

conformitate cu prevederile legale, în condiții foarte bune, fără a se fi înregistrat niciun fel de 

incident care să afecteze procesul de votare. Nu au existat cazuri de alegători care nu au putut 

să își exercite dreptul constituțional de a vota. În niciuna dintre secțiile de votare nu a fost 

necesară prelungirea votării după ora locală 21.00. 

La secțiile din străinătate au votat 244.200 de alegători57. 

 

Prezența la vot la urne pe state58  

 
Statul Număr alegători înregistrați în 

SIMPV 

Număr de secții organizate 

Italia 48.269 137 

Republica Moldova 37.569 30 

Spania 33.470 140 

Marea Britanie 31.202 50 

Germania 30.188 61 

Franța 11.542 48 

Belgia 8.714 19 

Austria 8.311 17 

Irlanda 3.886 16 

Danemarca 3.861 10 

S.U.A. 3.630 36 

Olanda 3.390 15 

Elveția 2.302 7 

Ungaria 1.866 7 

Norvegia 1.609 10 

Canada 1.608 7 

Suedia 1.466 6 

Grecia 1.455 11 

Cipru 1.285 4 

Luxemburg 1.094 3 

Portugalia 962 9 

Emiratele Arabe Unite 698 2 

Australia 491 6 

Finlanda 489 4 

Israel 397 4 

Ucraina 349 4 

Turcia 224 4 

 

Comparativ, la primul tur al alegerilor prezidențiale din 2019 au fost înregistrați 749.957 

alegători, la al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 2019 au fost înregistrați 926.651 

 
57 A se vedea anexa nr. 15.  
58 Conform înregistrărilor în SIMPV. 
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alegători, la alegerile parlamentare din 2016 au fost înregistrați 106.038 alegători, iar la 

alegerile europarlamentare din 2019 au fost înregistrați 375.219 alegători. 

 

7.4. Votarea prin corespondență 
 

Înscrierea în Registrul electoral ca alegător prin corespondență 
Intervalul de înregistrare ca alegător prin corespondență pe portalul 

https://www.votstrainatate.ro/, gestionat de AEP, a debutat la data de 1 aprilie 2020 și a expirat 

la data de 22 octombrie 2020. Primul alegător s-a înscris cu opțiunea pentru votul prin 

corespondență în data de 01.04.2020. 

Până la 22 octombrie 2020, 39.244 de cetățeni români cu domiciliul sau reședința în 

străinătate au formulat cereri pentru a vota prin corespondență. Dintre acestea, AEP a validat 

35.808 de cereri care au întrunit condițiile legale, acesta fiind și numărul alegătorilor care au 

fost înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare 

din anul 202059. 

29.641 de alegători au optat, la momentul înregistrării pe portalul 

https://www.votstrainatate.ro/,  pentru trimiterea plicurilor cu votul prin corespondență la 

birourile electorale pentru votul prin corespondență din România, iar 6.167 de alegători au 

optat pentru transmiterea plicurilor la sediul misiunii diplomatice. Respectarea acestei opțiuni 

nu este obligatorie, alegătorii putând să trimită plicurile cu votul prin corespondență în oricare 

dintre variantele menționate. 

 La data de 29.10.2020, AEP a transmis listele electorale pentru votul prin corespondență, 

pe suport optic, către Poșta Română și către Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara țării60.   

 Videoclipul informativ realizat de AEP, menit să ilustreze tehnica votării prin 

corespondență pas cu pas, a fost transmis tuturor alegătorilor către care au fost transmise 

plicurile cu documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență. 

De asemenea, AEP a informat constant alegătorii, prin comunicate de presă publicate pe 

site-ul instituției61 și pe pagina de Facebook a acesteia, cu privire la operațiunile necesare 

exercitării dreptului de vot prin corespondență, precum și cu privire la termenele în care trebuie 

realizate acestea.  

 

Confecționarea și transmiterea documentelor necesare exercitării dreptului de vot 

prin corespondență către alegători 
Confecționarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență, 

precum și transmiterea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin 

corespondență către alegători au fost asigurate, conform  art. 10 alin. (4) și (7) din Legea nr. 

288/2015, cu modificările și completările ulterioare, de către Poșta Română, sub 

supravegherea Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul 

sau reședința în afara țării. 

Poșta Română a pregătit și a expediat în perioada 02 -13.11.2020 un număr total de 

35.808 plicuri cu documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență către 

 
59Consemnat în cadrul ,,Procesului-verbal al Biroului Electoral Central nr. 1639/BEC/SCD/2020 din 17.12.2020 

privind rezultatele finale ale alegerilor pentru CAMERA DEPUTAȚILOR” și în cadrul ,,Procesului-verbal al 

Biroului Electoral Central nr. 1640/BEC/SCD/2020 din 17.12.2020 privind rezultatele finale ale alegerilor pentru 

SENAT” , la pct. a4, accesibile pe site-ul Biroului Electoral Central, la secțiunea ,,Rezultate”, la adresa 

https://parlamentare2020.bec.ro/rezultate/.  
60 Adresa Autorităţii Electorale Permanente nr. 25338 din 29.10.2020 și Adresa Autorităţii Electorale Permanente 

nr. 25369 din 29.10.2020. 
61 Accesibile la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/.  

https://www.votstrainatate.ro/
https://parlamentare2020.bec.ro/rezultate/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicate-de-presa/
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alegătorii români din străinătate. 35.650 de plicuri au fost expediate de către Poșta Română 

către cetățeni români înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență din 106 țări. 

Pentru 158 de persoane, înscrise în listele electorale pentru votul prin corespondență pentru 

Afganistan, plicurile cu documente au fost transmise prin intermediul Ministerului Apărării 

Naționale, aceasta fiind singura țară pentru care a fost utilizată respectiva procedură62. 

În interiorul plicului cu documentele necesare exercitării dreptului de vot prin 

corespondență expediat către fiecare alegător au fost incluse și ,,Instrucțiunile privind 

exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

din anul 2020”, realizate de AEP. 

 Potrivit datelor comunicate63 de Poșta Română, 424 de plicuri transmise către alegători 

nu ajuns la destinație, fiind returnate Poștei Române de către administrațiile poștale partenere, 

cu următoarele mențiuni: ,,neridicat  de la oficiul poștal în urma avizării” și ,,mutat de la 

adresă”.  

 

Înregistrarea plicurilor cu opțiunea de vot a alegătorilor la birourile electorale 

pentru votul prin corespondență 
Conform prevederilor Legii nr. 288/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

plicul exterior sigilat poate fi depus la orice oficiu poștal ori în orice cutie poștală. Plicul exterior 

sigilat poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat sau poate fi transmis la sediul 

misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz, pe cheltuiala sa. Plicul exterior sigilat 

poate fi depus și personal de către alegător la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului 

consular, după caz. 

La data de 12.11.2020, în cadrul ,,Comunicatului de presă din referitor la informații 

privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților din data de 6 decembrie 2020”, AEP a atras atenția că, potrivit legislației în vigoare, 

plicul exterior ce conține buletinele de vot și certificatul de alegător trebuie să ajungă la biroul 

electoral pentru votul prin corespondență, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după 

caz, până la data de 3 decembrie 2020. Pentru o mai bună informare asupra timpilor de circulație 

a plicului ce urmează a fi returnat către România/reprezentanța diplomatică sau consulară, AEP 

a inclus în cadrul comunicatului un link către ,,Lista paginilor organizațiilor poștale din întreaga 

lume”. 

La birourile electorale pentru votul prin corespondență din țară și la birourile electorale 

ale secțiilor de votare din străinătate cu atribuții privind votul prin corespondență au fost 

recepționate în termen 21.860 de plicuri cu voturile alegătorilor. Acest număr include și 

plicurile exterioare nule recepționate în termen64. 

Alegătorii au avut posibilitatea de a verifica pe site-ul https://www.votstrainatate.ro/  

înregistrarea plicului exterior transmis la biroul electoral competent.  

 

 
62 A se vedea ,,Comunicat de presă din 12.11.2020 referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin 

corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020”, la adresa 

https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-informatii-privind-

exercitarea-dreptului-de-vot-prin-corespondenta-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor-din-data-de-6-

decembrie-2020-2/.  
63 Adresa C.N. Poșta Română S.A nr. 101/57/11.01.2021, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 

32725 din 12.01.2021. 
64 Consemnat în cadrul ,,Procesului-verbal al Biroului Electoral Central nr. 1639/BEC/SCD/2020 din 17.12.2020 

privind rezultatele finale ale alegerilor pentru CAMERA DEPUTAȚILOR” și în cadrul ,,Procesului-verbal al 

Biroului Electoral Central nr. 1640/BEC/SCD/2020 din 17.12.2020 privind rezultatele finale ale alegerilor pentru 

SENAT” , la pct. b4. 

https://www.votstrainatate.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-informatii-privind-exercitarea-dreptului-de-vot-prin-corespondenta-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor-din-data-de-6-decembrie-2020-2/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-informatii-privind-exercitarea-dreptului-de-vot-prin-corespondenta-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor-din-data-de-6-decembrie-2020-2/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-referitor-la-informatii-privind-exercitarea-dreptului-de-vot-prin-corespondenta-la-alegerile-pentru-senat-si-camera-deputatilor-din-data-de-6-decembrie-2020-2/
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În cazurile în care plicul exterior nu a sosit la biroul electoral competent până la data de 

3 decembrie - ora 23.59, alegătorii au primit un e-mail de informare în acest sens, cu 

mențiunea de a se deplasa la cea mai apropiată secție de votare din țara de reședință sau de 

domiciliu, pentru a-și exercita dreptul de vot. 

De asemenea, AEP a adus la cunoștință publică65 informații privind numărul de plicuri 

exterioare care conțin buletinele de vot ale alegătorilor români din străinătate înregistrate la 

birourile electorale. 

1.652 plicuri exterioare și interioare au fost anulate de birourile electorale pentru votul 

prin corespondenţă. 

 Potrivit datelor comunicate de  Poșta Română 66 , 7.164 de plicuri transmise de 

alegători au sosit în țară în luna decembrie, după data limită (3 decembrie 2020). Plicurile 

au continuat să sosească și ulterior. Până în prezent au fost recepționate aproximativ 9.000 

de plicuri sosite după termenul legal. 

 AEP a primit mai multe sesizări (grupul USR din Senatul României, Avocatul Poporului, 

petenți) cu privire la sosirea cu întârziere a plicurilor cu documentele necesare votării la 

alegătorii din străinătate, precum și a plicurilor expediate de alegători, conținând opțiunile de 

vot ale acestora, la birourile electorale pentru votul prin corespondență. 

 Trebuie reținut faptul că procesul de livrare către alegători a plicurilor cu materialele 

necesare votării, odată ce acestea au părăsit România, respectiv procesul de preluare de la 

alegători a plicurilor cu voturile exprimate, până la intrarea acestora în România, nu se află sub 

controlul autorităților române sau al Poștei Române. Activitatea efectivă de distribuire a 

plicurilor electorale expediate de către Poșta Română se realizează de către fiecare 

operator poștal național din țara de domiciliu/reședință a alegătorilor români.  

   
 

65 A se vedea ,,Comunicat de presă din 03.12.2020 referitor la exercitarea dreptului de vot prin corespondență la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020”. 
66 Comisia de recepție a serviciilor tipografice de confecționare a documentelor necesare exercitării dreptului de 

vot prin corespondență și a produselor și serviciilor poștale privind transmiterea și primirea tuturor documentelor 

necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență de către alegătorii ale căror cereri au fost aprobate, la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, înființată prin Ordinul președintelui AEP, convocată 

la data de 23.12.2020, a analizat Contractul încheiat între AEP și Poșta Română înregistrat la AEP sub nr. 

492/06.11.2020, Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin corespondență, factura nr. 5500/23.12.2020 

și borderourile de predare - primire Categoria de trimiteri corespondență comercială răspuns internațional CCRI, 

înregistrate în luna decembrie 2020. Raportul de predare plicuri întârziate către AEP menționează un număr de 

7.091 de trimiteri, consemnate în borderouri, sosite după termen, în luna decembrie. Comisia a constatat un număr 

suplimentar de 73 de trimiteri pe baza proceselor - verbale cu trimiteri neconforme. Astfel, numărul total de 

trimiteri este 7.164. 
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8.  REZULTATELE ALEGERILOR 

Procesele-verbale privind rezultatelor alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților 

din data de 6 decembrie 2020, încheiate de Biroul Electoral Central, au fost publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1248 din 17 decembrie 2020. 

Numărul de voturi obținute și mandatele repartizate în urma alegerilor pentru Senat și 

Camera Deputaților au fost aduse la cunoștință publică pe site-ul Biroului Electoral Central, în 

secțiunea ,,Rezultate”67.  

 Date privind rezultatele alegerilor din data de 6 decembrie până la nivelul secțiilor de 

votare au fost publicate pe portalul AEP https://prezenta.roaep.ro/68.    

În urma repartizării mandatelor pentru Camera Deputaților, situația se prezintă astfel: 

Partidul Social Democrat (110 mandate), Partidul Național Liberal (93 de mandate), Alianța 

USR-PLUS (55 de mandate), Alianța pentru Unirea Românilor (32 de mandate), Uniunea 

Democrată Maghiară din România (21 de mandate) și minoritățile naționale (18 mandate). 

 Un extras din Procesul-verbal nr. 1639/BEC/SCD/2020 din 17.12.2020 poate fi consultat 

în Anexa nr. 13.  

În urma repartizării mandatelor pentru Senat, situația se prezintă astfel: Partidul Social 

Democrat (47 de mandate), Partidul Național Liberal (41 de mandate), Alianța USR-PLUS (25 

de mandate), Alianța pentru Unirea Românilor (14 mandate), Uniunea Democrată Maghiară 

din România (9 mandate). 

Un extras din Procesul-verbal nr. 1640/BEC/SCD/2020 din 17.12.2020 poate fi consultat 

în Anexa nr. 14. 

Extrase din Procesele-verbale cuprinzând totalitatea voturilor exprimate în 

Circumscripția electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării pot 

fi consultate în Anexa nr. 15. 

Situația mandatelor de senatori și de deputați, defalcată pe circumscripții electorale, 

competitori și sexe poate fi consultată în Anexa nr. 16. 

AEP a  pus la dispoziția publicului statistici detaliate referitoare la structura în funcție 

de vârstă, gen și mediul de rezidență a persoanelor care și-au exercitat dreptul de vot la 

alegerile parlamentare din anul 2020.  

Informațiile menționate pot fi vizualizate la nivel de județ, unitate                         

administrativ-teritorială, localitate și secție de votare69. 

De asemenea, aceste informații sunt disponibile și în cazul votului desfășurat în 

străinătate, atât la nivel general cât și în funcție de stat, localitate și secție de votare70.  

 
67 La adresa: https://parlamentare2020.bec.ro/rezultate/.  
68 La adresa: https://prezenta.roaep.ro/parlamentare06122020/romania-pv-final.    
69 Aceste date sunt disponibile la adresa: https://prezenta.roaep.ro/parlamentare06122020/romania-stats.  
70 Datele menționate sunt disponibile la adresa: https://prezenta.roaep.ro/parlamentare06122020/abroad-stats. 

https://prezenta.roaep.ro/
https://parlamentare2020.bec.ro/rezultate/
https://prezenta.roaep.ro/parlamentare06122020/romania-pv-final
https://prezenta.roaep.ro/parlamentare06122020/romania-stats
https://prezenta.roaep.ro/parlamentare06122020/abroad-stats
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La Biroul Electoral Central au fost înregistrate 41 de cereri de anulare a alegerilor 

în diverse circumscripții electorale, în cadrul cărora s-au invocat: 

- posibile nereguli în numărarea voturilor valabil exprimate în secțiile de votare; 

- nerespectarea drepturilor observatorilor electorali, așa cum sunt ele prevăzute în lege; 

- tentativa unor președinți ai secțiilor de votare de constrângere a restului membrilor 

birourilor electorale să semneze procesele-verbale de constatare a rezultatelor votării; 

- diferența mare între numărul de voturi obținute de anumite partide în unele secții de 

votare cu prilejul scrutinelor anterioare și cele înregistrate la alegerile parlamentare din anul 

2020;  

- influențarea de către reprezentanții partidelor în secțiile de votare a alegătorilor 

prezenți la urne; 

- împiedicarea exercitării dreptului de vot de către persoane care au refuzat 

termoscanarea; 

- lipsa din procesele-verbale a mențiunilor privind întâmpinările depuse și modul de 

soluționare a acestora; 

- întocmirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru Senat și  

Camera Deputaților cu încălcarea prevederilor Legii nr. 208/2015, 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; 

- 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 neconcordanțe între datele furnizate de sistemul SIMPV și datele 

rezultate în urma centralizării și numărării voturilor; 
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- 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 toate cele 41 de cereri de anulare a alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020, cele mai multe dintre acestea ca fiind nefondate sau 

tardiv formulate. 

 

Sondajele de opinie  
În scopul efectuării de sondaje la ieșirea de la urne la alegerile parlamentare din anul 

2020, Biroul Electoral Central a acreditat următoarele institute de sondare a opiniei publice: 

1. Centrul de Sociologie Urbană şi Regională - CURS71; 

2. Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE72; 

3. S.C. ANA EVENTS & PR S.R.L.73; 

4. SC Megatronic World Productions SRL74. 

Potrivit art. 78 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

operatorii de sondaj ai acestora au avut acces, în baza acreditării instituției pentru care lucrează, 

în zona prevăzută la art. 84 alin. (12) din lege, fără a avea acces în interiorul localului de vot. 

Prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de închiderea votării este, conform 

legii, interzisă. 

Tabel comparativ 
  

Estimări exit-poll CURS-Avangarde Rezultate finale Biroul Electoral Central 

Senat Camera Deputaților Senat Camera Deputaților 

Partidul Social Democrat 

(PSD) – 30,3% 

PSD – 30,2% PSD – 29,3% PSD – 28,9% 

Partidul Național Liberal 

(PNL) – 29,4% 

PNL – 29,3% PNL – 25,5% PNL – 25,1% 

Alianța USR-PLUS – 16,6% USR-PLUS – 16,1% USR-PLUS – 15,8% USR-PLUS – 15,3% 

Uniunea Democrată Maghiară 

din România (UDMR) – 5,7% 

UDMR – 5,6% AUR – 9,1% AUR – 9,0% 

Alianța pentru Unirea 

Românilor (AUR) – 5,4% 

AUR – 5,3% UDMR – 5,8% UDMR – 5,7% 

Partidul Mișcarea Populară 

(PMP) – 5% 

PMP – 5% PMP – 4,9% PMP – 4,8% 

Partidul PRO România – 5% PRO România – 5% PRO România – 4,1% PRO România – 

4,0% 

 În urma analizei datelor prezentate mai sus se pot formula următoarele concluzii 

principale: 

▪ Estimările exit-poll-ului CURS-Avangarde au oferit ordinea corectă a competitorilor 

electorali atât pentru Senat cât și pentru Camera Deputaților, cu excepția inversării pozițiilor 

patru și cinci, ocupate conform rezultatelor finale de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) 

și Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR). 

 
71  A se vedea Decizia BEC nr. 33/15.10.2020 accesibilă la https://parlamentare2020.bec.ro/wp-

content/uploads/2020/10/dec_33.pdf.   
72  A se vedea Decizia BEC nr. 37/20.10.2020 accesibilă la https://parlamentare2020.bec.ro/wp-

content/uploads/2020/10/dec_37.pdf.  
73  A se vedea Decizia BEC nr. 56/04.11.2020 accesibilă la https://parlamentare2020.bec.ro/wp-

content/uploads/2020/11/dec_56.pdf.  
74  A se vedea Decizia BEC nr. 99/29.11.2020 accesibilă https://parlamentare2020.bec.ro/wp-

content/uploads/2020/11/dec_99.pdf.  

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=78723120&d=2020-11-18#p-78723120
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/dec_33.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/dec_33.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/dec_37.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/10/dec_37.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/11/dec_56.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/11/dec_56.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/11/dec_99.pdf
https://parlamentare2020.bec.ro/wp-content/uploads/2020/11/dec_99.pdf
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▪ S-au semnalat diferențe semnificative de aproximativ patru procente între estimările 

oferite prin intermediul exit-poll-ului și rezultatele finale în cazul Partidului Național Liberal 

(estimare pozitivă) și al Alianței pentru Unirea Românilor (estimare negativă). 

▪ Cele două partide creditate cu 5% în datele exit-poll-ului, Partidul Mișcarea Populară 

și Partidul PRO România, nu au îndeplinit condiția pragului electoral conform rezultatelor 

finale oficiale. 
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9.  OBSERVAREA ALEGERILOR 

În vederea observării alegerilor parlamentare din anul 2020, AEP a eliberat 194 de 

acreditări, după cum urmează: 95 de acreditări pentru instituțiile media interne, centrale și 

locale, 40 de acreditări pentru asociații și fundații, 29 de acreditări pentru reprezentanți ai 

media străine și 30 acreditări pentru observatori internaționali, dintre care 26 reprezentanți 

ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa - Biroul pentru Instituții Democratice 

și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR).  

Au fost transmise patru informări de presă cu privire la procedura de acreditare a 

reprezentanților instituțiilor mass-media, asociațiilor și fundațiilor din România, precum și a 

observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine. 

 

9.1. Observatorii interni 
 

Raportul final privind observarea alegerilor parlamentare întocmit de platforma 

Observatorul Electoral și organizația Expert Forum75 precizează că AEP, birourile electorale 

şi MAE au organizat alegerile eficient şi au respectat termenele legale. Și celelalte instituții 

implicate în procesul de organizare a alegerilor – STS, Poșta Română, INS și MAI– şi-au 

îndeplinit atribuțiile eficient şi cu profesionalism. Deciziile BEC şi ale birourilor de 

circumscripţie au fost publicate pe paginile web ale acestora în timp util. S-a constatat faptul că 

dreptul de vot a fost exercitat în străinătate de un număr mai mare de alegători comparativ cu 

alegerile parlamentare anterioare, acest lucru datorându-se faptului că au fost organizate în 

străinătate mai multe secții de votare, precum și faptului că perioada de votare a fost extinsă la 

două zile. 

Sunt semnalate și o serie de deficiențe identificate cu prilejul desfășurării alegerilor din 6 

decembrie 2020: 

- deciziile BEC privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele izolate sau 

carantinate au fost emise cu puțin timp înaintea datei alegerilor, fapt care nu a permis 

organizarea unor campanii de informare eficiente; 

- deciziile emise de Biroul Electoral Central privind exercitarea dreptului de vot prin 

intermediul urnei speciale nu au introdus soluții pentru persoanele care urmau să intre în țară în 

ziua alegerilor și, ca urmare a acestui fapt, aveau obligația de a rămâne în izolare; 

- instruirea membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și a operatorilor de 

calculator a fost insuficientă; 

- numeroasele apeluri primite la call-center de la alegători care au întrebat dacă pot vota 

în altă circumscripție electorală decât cea a domiciliului sau reședinței au demonstrat lipsa de 

informare a acestora pe această temă; 

- un număr semnficativ de secții de votare nu au fost accesibile persoanelor cu 

dizabilități. 

Observatorii FiecareVot au vizitat aproximativ 500 de secţii de votare (2,65% din totalul 

secțiilor de votare) şi nu au semnalat probleme sau nereguli majore de natură să afecteze 

integritatea procesului electoral. 

Raportul include mai multe recomandări: 

▪ adoptarea unui Cod electoral în acord cu standardele și bunele practici internaționale; 

▪ modificarea legislației pentru asigurarea unei mai bune reprezentări pentru cetățenii 

români din Diaspora publicitatea ședințelor birourilor electorale; 

 
75 https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-observare-final-parlamentare.pdf  

https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2021/01/Raport-observare-final-parlamentare.pdf
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▪ formarea continuă a membrilor Corpului experților electorali; 

▪ uniformizarea procedurii de strângere a semnăturilor în format electronic, prin punerea 

la dispoziţia candidaţilor în acest scop a unei pagini web funcţionale dedicate la toate tipurile 

de alegeri; 

▪ extinderea dreptului de a desemna delegați și în cazul candidaților independenți; 

▪ reglementarea votului prin corespondență ca metodă alternativă pentru utilizarea urnei 

speciale și ca metodă de vot în avans pentru alegerile din țară pentru alegătorii care votează în 

afara circumscripției; 

▪ introducerea în legislație a unor metode alternative de votare pentru persoanele cu 

dizabilități; 

▪ reglementarea renumărării din oficiu a voturilor în circumscripțiile unde diferența de 

voturi necesară pentru obținerea unui mandat se situează sub un anumit număr.   

 

9.2. Programul de observare a alegerilor organizat de AEP 
 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a organizat un Program de observare a 

alegerilor pentru Camera Deputaților și Senatului din data de 6 decembrie 2020, cu 

participare internațională. Din cauza restricțiilor impuse transportului internațional, pentru acest 

program au fost transmise invitații doar misiunilor străine și reprezentanțelor organizațiilor 

internaționale cu sediul în România. 

Au răspuns invitației ambasadori și reprezentanți diplomatici din Franța, Regatul Unit al 

Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Hașemit al Iordaniei, Thailanda, Tunisia, Canada, 

Turcia, Georgia, Azerbaidjan, Republica Moldova, Indonezia, India, precum și reprezentanți ai 

Organizației Internaționale a Francofoniei. Au participat la programul de observare, printre 

alții,   E.S doamna Raja Jhinaoui Ben Ali, ambasadoarea Republicii Tunisiene în România, E.S 

domnul Rahul Shrivastava, ambasadorul Republicii Indiei, E.S. doamna Laurence Auer, 

ambasadoarea Republicii Franceze, precum și domnul Pierre de Monte, magistrat de legătură 

al Republicii Franceze în România. 

 
 

Observatorii au vizitat 15 secții de votare din diferite sectoare ale capitalei, în diverse 

momente ale zilei alegerilor și au participat la o reuniune care a avut loc la sediul BEC în cadrul 

căreia domnul Zsombor Vajda, vicepreședinte AEP, a susținut o prezentare despre aplicațiile 

informatice utilizate la alegerile parlamentare. Întâlnirea de la sediul BEC a oferit cadrul 

adecvat pentru o discuție despre organizarea procesului electoral și respectarea dreptului la vot 
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al persoanelor vulnerabile, inclusiv despre utilizarea urnei speciale de  către persoanele aflate 

în izolare sau în carantină. 

Programul electoral organizat de AEP a reprezentat o ocazie pentru schimbul de bune 

practici ȋn materie electorală. Organizarea acestuia a implicat adaptarea rapidă la toate condițiile 

impuse de pandemie, în vederea îndeplinirii rolului AEP de garant al proceselor electorale 

corecte și transparente. AEP a luat toate măsurile pentru respectarea regulilor de sănătate 

publică, atât pentru prevenirea infectării participanților la acest program, cât și a persoanelor cu 

care aceștia au interacționat pe durata programului electoral.  

 

9.3. Misiunile OSCE/ODIHR 
 

  La invitația Guvernului României, OSCE/ODIHR a desfășurat, în perioada 14-18 

septembrie 2020, o misiune de evaluare (NAM) a modului de organizare a alegerilor 

parlamentare din anul 2020, care a vizat mediul preelectoral și pregătirile pentru alegerile 

parlamentare. Au avut loc întâlniri cu oficiali ai mai multor instituții ale statului și ai 

organismelor electorale, precum și cu reprezentanți ai partidelor politice, mass-media, societății 

civile și ai organizațiilor internaționale. O atenție particulară a fost acordată măsurilor sanitare 

instituite pentru desfășurarea alegerilor. 

  În cadrul Raportului Misiunii ODIHR 76  au fost evaluate principalele aspecte ale 

procesului electoral și s-a recomandat desfășurarea unei misiuni limitate de observare a 

alegerilor pentru evaluarea viitoarelor alegeri parlamentare, în scopul respectării 

angajamentelor OSCE, a altor obligații internaționale și a legislației interne. 

  Ulterior, ODIHR a informat autoritățile din România că, având în vedere provocările 

generate de pandemia COVID-19, va organiza o misiune specială de evaluare (SEAM),  

condusă de către doamna Marianne Mikko (Estonia), care se va concentra pe observarea acelor 

aspecte ale procesului electoral evidențiate de Misiunea ODIHR de evaluare din 14-18 

septembrie 2020. 

  În data de 12 noiembrie 2020, membrii Misiunii speciale OSCE/ODIHR de evaluare a 

alegerilor parlamentare din anul 2020, au avut o întrevedere cu președintele AEP și 

conducătorii compartimentelor direct implicate în organizarea procesului electoral. Discuțiile 

au vizat măsurile speciale luate de autoritățile române în vederea asigurării bunei desfășurări a 

procesului electoral, cu accent pe măsurile de protecție sanitară, demersurile întreprinse în 

vederea instruirii și informării participanților la procesul electoral (reprezentanți ai autorităților 

publice, președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, operatori de calculator și 

alegători), regulile aplicabile campaniei electorale, cu trimiteri la campania electorală în mediul 

online, precum și  transparența procesului de centralizare a rezultatelor alegerilor.  

  La aceeași dată, membrii Misiunii s-au întâlnit cu reprezentanții MAE. Temele abordate 

au inclus modalitățile de stabilire a numărului final al secțiilor de votare din afara României, 

implicarea MAE în consultarea asupra noii legislații electorale și subiectul preînregistrării 

votanților în vederea stabilirii numărului de secții din afara țării și a numărului de buletine de 

vot pentru fiecare secție de votare.  

  În data de 21 noiembrie 2020 a existat o întrevedere bilaterală, între specialistul în procese 

electorale, domnul Jordi Barrat Esteve și conducerea Departamentului cooperare internațională 

al AEP. 

  În data de 25 noiembrie 2020, analistul electoral din cadrul Misiunii speciale a 

OSCE/ODIHR a avut o întrevedere cu reprezentanții MAE, ocazie cu care au fost purtate 

discuții cu privire la aspecte relevante în legătură cu organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din 5 și 6 decembrie 2020, în străinătate. 

 
76 https://www.osce.org/odihr/elections/romania/467130. 

https://www.osce.org/odihr/elections/romania/467130
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  O a doua  întâlnire a membrilor Misiunii cu reprezentanții AEP s-a desfășurat în data de 

11 decembrie 2020, la sediul Autorității. 

 
Membrii Misiunii speciale OSCE/ODIHR au susținut o conferință de presă în ziua 

următoare zilei alegerilor, în care au prezentat concluziile preliminare ale Misiunii77. Aceștia 

au apreciat că alegerile parlamentare din anul 2020 au fost organizate profesionist, în ciuda 

provocărilor generate de pandemia de COVID-19. În numărul restrâns de secții de votare care 

au fost vizitate de membrii misiunii, procedurile s-au desfășurat fără probleme și în deplină 

concordanță cu reglementările legale Administrația electorală a respectat termenele legale și a 

gestionat în mod eficient aspectele tehnice ale procesului electoral. Au fost apreciate 

demersurile efectuate de Biroul Electoral Central de a înlesni exercitarea dreptului de vot prin 

intermediul urnei mobile, însă s-a considerat că, deși decizia BEC a simplificat cerințele și a 

îmbunătățit accesul alegătorilor la această procedură, aprobarea târzie i-a limitat impactul. De 

asemenea, s-a constatat că sistemul de întâmpinări și contestații le-a oferit candidaților și 

alegătorilor o cale de atac eficientă. Deciziile BEC au fost dezbătute pe fond și bine 

argumentate. 

În același timp, s-a semnalat faptul că legislația nu asigură transparența finanțării 

campaniei electorale și eficiența supravegherii, din cauza lipsei unei raportări intermediare și a 

puterilor limitate ale AEP de a identifica veniturile și cheltuielile neraportate. 

  

 
77 https://www.osce.org/files/f/documents/c/d/472878_0.pdf  

https://www.osce.org/files/f/documents/c/d/472878_0.pdf
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10.  NEAJUNSURI ȘI ABATERI  

Neajunsuri 
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. 

Un neajuns evident a fost lipsa unei proceduri alternative de vot pentru alegătorii care nu 

s-au putut deplasa la sediul secției de votare și care nu se încadrau în categoriile de persoane 

care puteau solicita urna specială. Cadrul normativ nu a oferit soluții pentru situațiile în care 

starea de izolare sau carantină a debutat în ziua alegerilor și alegătorii nu existau documente 

justificative în acest sens. 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. 

O altă deficiență ce trebuie semnalată, este lipsa unor proceduri electorale mai clare 

privind verificarea listelor de susținători și renumărarea voturilor.  

Comparativ cu alegerile parlamentare anterioare, procesul electoral din țară s-a 

caracterizat printr-un număr mai mic al abaterilor sesizate la nivel național, în ansamblu, însă 

cu valori superioare în preziua și ziua alegerilor. 

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 parlamentare, 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 
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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 secțiile 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. 

În ceea ce privește votul prin corespondență, arătăm că din analizele efectuate rezultă că 

procentul plicurilor cu diverse nereguli a fost de sub 1% din totalul celor expediate de Poșta 

Română, semnificativ mai mic decât procentul înregistrat la scrutinul din 2019. 

Problemele identificate privind recepționarea documentelor de vot prin corespondență: 

▪ alegătorii au primit documentele distruse parțial sau total; 

▪  destinatarii nu au fost avizați în legătură cu existența trimiterilor în oficiile poștale din 

raza de distribuție a adresei poștale; 

▪ destinatarilor le-au fost solicitate diverse sume de bani pentru expedierea plicurilor 

conținând buletinele de vot către România pentru serviciul corespondență comercială 

internațională răspuns (CCIR/IBRS). 

Un aspect semnalat atât de alegători precum și de mai multe organizații civice din 

diaspora, este legat de dimensiunea trimiterii poștale conținând documentele necesare 

exercitării dreptului de vot prin corespondență și de numărul relativ mare de documente pe care 

acest pachet de documente îl conține. 

 

Abateri privind campania electorală în mediul audiovizual 
Pentru nerespectarea prevederilor Deciziei nr. 603/2020, CNA a aplicat 27 de 

sancțiuni, conform Anexei nr. 17, după cum urmează: 

 
Posturi de televiziune centrale: Posturi de televiziune locale: Posturi de radio locale 

O amendă în cuantum de 5.000 lei 9 somații 4 somații 

13 somații   
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Situația sancțiunilor contravenționale aplicate președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare, respectiv locțiitorilor acestora 

AEP a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române comunicarea situației sancțiunilor contravenționale aplicate de structurile 

teritoriale ale acestora președinților, respectiv locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de 

votare organizate pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020. Totodată, 

s-a solicitat birourilor electorale de circumscripție, respectiv oficiilor electorale ale sectoarelor 

municipiului București, comunicarea situațiilor în care au aplicat sancțiuni contravenționale 

președinților, respectiv locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

 
Instituția 

care a 

aplicat 

sancțiunea  

Numărul 

de 

persoane 

sancționate 

Calitate Încadrare 

legală a 

faptei 

Temei 

aplicare 

sancțiune 

Sancțiune 

aplicată 

Cuantum 

amendă 

Observații 

Oficiul 

Electoral 

Sector 2  

1 1 - 

președinte 

BESV - 

expert 

electoral 

Art.99 alin. 

(1) din 

Legea nr. 

208/2015 

cu 

modificăril

e și 

completăril

e ulterioare 

Art.99 

alin. (2) 

lit. b) din 

Legea nr. 

208/2015 

cu 

modificări

le și 

completăr

ile 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a 

fost 

exclusă din 

CEE 

Biroul 

Electoral de 

Circumscripți

e Județean nr. 

11 Caraș-

Severin 

16 ● 13 

președinți 

BESV- 

expert 

electoral  

● 3 

locțiitori 

BESV- 

expert 

electoral  

●Art. 98 

alin. (1)  

lit. v) din 

Legea nr. 

208/2015 

cu 

modificăril

e și 

completăril

e ulterioare 

●Art. 98 

alin. (1)  

lit. j) din 

Legea nr. 

208/2015 

cu 

modificăril

e și 

completăril

e ulterioare 

●Art. 98 

alin. (1)  

lit. s) din 

Legea nr. 

208/2015 

cu 

modificăril

e și 

completăril

e ulterioare 

Art.99 

alin. (1) 

din Legea 

nr. 

208/2015 

cu 

modificări

le și 

completăr

ile 

ulterioare 

●Avertisment 

●Amendă  

1500 Persoanele 

au fost 

excluse din 

CEE 

Inspectoratul 

General al 

Poliției 

1 1 - 

președinte 

BESV - 

art. 2 pct 

25 din 

Legea nr. 

art. 3 alin. 

(1) lit b) 

din Legea 

●Amendă 500   
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Române - 

județul Ilfov 

expert 

electoral 

61/1991 

republicată 

nr. 

61/1991 

republicat

ă 

Inspectoratul 

General al 

Poliției 

Române - 

județul Iași 

1 1 - 

președinte 

BESV - 

expert 

electoral 

art. 65 lit. 

h) și art. 66 

lit. a) din 

Legea nr. 

55/2020  

  ●Amendă 500 Persoana a 

fost 

exclusă din 

CEE 

Inspectoratul 

General al 

Poliției 

Române - 

Prahova 

1 1 - 

președinte 

BESV - 

expert 

electoral 

art. 98 lit. 

t) din 

Legea nr. 

208/2015 

cu 

modificăril

e și 

completăril

e ulterioare 

art. 99 

alin. 1 din 

Legea nr. 

208/2015 

cu 

modificări

le și 

completăr

ile 

ulterioare 

●Avertisment 0 Persoana a 

fost 

exclusă din 

CEE 

Inspectoratul 

General al 

Poliției 

Române - 

Suceava 

1 1 - 

președinte 

BESV - 

expert 

electoral 

art. 65 lit. 

h) din 

Legea nr. 

55/2020  

  ●Avertisment 0 Persoana a 

fost 

exclusă din 

CEE 

Inspectoratul 

de Jandarmi 

București - 

Sector 2 

1 1 - 

președinte 

BESV - 

expert 

electoral 

art. 65 lit. 

h) din 

Legea nr. 

55/2020  

  ●Avertisment 0 Persoana a 

fost 

exclusă din 

CEE 

Inspectoratul 

de Jandarmi 

Județean 

Timiș 

1 1 - locțiitor 

- expert 

electoral 

art. 65 lit. 

h) din 

Legea nr. 

55/2020  

  ●Amendă 500 Persoana a 

fost 

exclusă din 

CEE 

 

 

Abateri privind prelucrarea datelor cu caracter personal78 

În contextul alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a primit 2 

sesizări care au avut ca obiect posibile încălcări ale Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - 

RGPD), astfel: 

- 1 sesizare al cărei obiect se referă la solicitarea de copii ale actelor de identitate și 

strângerea de semnături pentru lista de susținători în format electronic de către o asociație 

(Asociația G2) care administrează serviciul informatic de strângere a listei de semnături; 

sesizarea este în curs de investigare; 

- 1 sesizare al cărei obiect se referă la fotografierea listelor suplimentare de alegători, 

însă față de aceasta nu au fost reținute motive pentru efectuarea unei investigații. 

În măsura în care se va constata, în legătură cu scrutinul din decembrie 2020, că au fost 

încălcate prevederi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, ANSPDCP își va 

exercita competențele prevăzute de RGPD și de Legea nr. 190/2018. 

 

 

 
78 Adresa ANSPDCP nr. 0001290 din 22.01.2021.  
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 Contravenții și infracțiuni 

 În perioada 06.11 – 05.12.2020, ora 07.00 la nivel național, au fost sesizate 143 de 

evenimente electorale79. În urma sesizărilor primite și a activităților desfășurate de structurile 

MAI au fost constituite 6 dosare penale privind săvârșirea a 8 infracțiuni, dintre care: 

− 1 infracțiune de corupere a alegătorilor; 

− 1 infracțiune de împiedicare, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a 

alege sau de a fi ales; 

− 6 „alte infracțiuni”  circumscrise contextului electoral. 

 De asemenea, în urma verificărilor efectuate, au fost aplicate următoarele sancțiuni 

contravenționale: 

− 156 sancțiuni contravenționale aplicate potrivit legislației electorale, dintre care 42 

amenzi, în valoare totală de 70.600 lei şi 114 avertismente, 

− 21 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Anexelor nr. 2 și 3 

la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 și 8 sancțiuni contravenționale  pentru nerespectarea 

prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne nr. 

1850/157/2020, în valoare totală de 26.500 lei. 

Datele MAI reflectă faptul că, în comparație cu perioada similară aferentă alegerilor 

parlamentare din anul 2016, procesul electoral  din anul 2020 s-a caracterizat printr-un număr 

mai mic  al evenimentelor sesizate la nivel național, în ansamblu, însă cu valori superioare  în 

preziua alegerilor. 

În preziua alegerilor (05.12.2020, ora 07.00 – 06.12.2020, ora 07.00) au fost sesizate, la 

nivel național, 178 de evenimente electorale (abateri). Au fost constituite 8 dosare penale 

privind săvârșirea a 8 infracțiuni. De asemenea, au fost aplicate, potrivit legislației electorale, 

158 de sancțiuni contravenționale, dintre care 25 de amenzi şi 133 avertismente, precum și 34 

sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 967/2020. 

În ziua alegerilor (06.12.2020, orele 07.00 – 21.00) au fost sesizate 273 de evenimente 

electorale. Au fost constituite 63 dosare penale privind săvârșirea a 66 infracțiuni. De asemenea, 

MAI a aplicat, potrivit legislației electorale, 202 sancțiuni contravenționale, dintre care 64 

amenzi şi 138 avertismente, precum și alte 36 sancțiuni contravenționale, din care 29 pentru 

nerespectarea prevederilor Anexelor nr. 2 și 3 la HG nr. 967/2020 şi 7 pentru nerespectarea 

prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne nr. 

2009/166/2020. 

Situația centralizată a sancțiunilor aplicate de MAI pe durata procesului electoral poate fi 

consultată în Anexa nr. 18. 

  

 
79 Potrivit datelor implementate în Sistemul Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine 

Publică al MAI la data de 05.12.2020, ora 07.00. 



117 

 

 

11.  COSTUL ALEGERILOR 

Asigurarea fondurilor necesare procesului electoral  
 Alocarea fondurilor necesare organizării și desfășurării procesului electoral s-a realizat 

potrivit Hotărârii Guvernului nr. 755/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, 

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 

anul 2020, cu modificările și completările ulterioare. 

În tabelul de mai jos, sunt prezentate sumele necesare80 pentru acoperirea cheltuielilor 

pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor Senatului și Camerei Deputaților din 

anul 2020: 

- mii lei -  
 INSTITUȚIA Cap. Cheltuieli Total 

Personal Bunuri 

și 

servicii 

Active 

Nefinanciare 

I. Ministerul Afacerilor Interne  290.000 175.160 - 465.160 

1.Instituțiile prefectului 51.01 290.000 98.000 - 388.000 

      

TOTAL CAP. 51.01 51.01 290.000 98.000 - 388.000 

      

TOTAL CAP.61.01 61.01 - 77.160 - 77.160 

      

II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 150  6.528  - 6.678 

- Institutul Național de Statistică 51.01 150 6.400 - 6.550 

1.Aparat propriu 51.01 30 400 - 430 

2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 120 6.000 - 6.120 

      

-Administrația Națională a Rezervelor de 

Stat și Probleme Speciale 

80.01 - 128 - 128 

      

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 5.216 15.300 845 21.361 

1.Aparat propriu 51.01 260 14.478 370 15.108 

2.Biroul Electoral Central 51.01 4.956 822 475 6.253 

      

IV. Ministerul Afacerilor Externe 51.01 60.000 62.000 700 122.700 

      

V. Serviciul de Telecomunicații Speciale 61.01 6.715 1.897 - 8.612 

      

VI. Agenția Națională de Integritate 51.01 - 650 - 650 

      

VII. Consiliul Național pentru Studierea 

Arhivelor Securității 

51.01 - - 200 200 

      

TOTAL GENERAL  362.081 261.535 1.745 625.361 

 

 

Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera 

Deputaților din anul 2020 au fost alocate pentru prima dată fonduri și Administrației Naționale 

a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale. 

 
80  Conform Anexei la Hotărârii Guvernului nr. 755/2020 „Bugetul și structura cheltuielilor necesare pentru 

pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020”. 
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Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 916/2020 a fost suplimentat, cu suma de 14.994 mii lei, 

bugetul MAI pentru cheltuielile aferente achiziționării materialelor de protecție sanitară pentru 

membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, persoanele acreditate, delegații 

acreditați, operatorii de calculator, personalul de pază și pentru siguranța alegătorilor, după cum 

urmează:  

- mii lei - 
 INSTITUȚIA Cap. Cheltuieli Total 

Personal Bunuri 

și 

servicii 

Active 

Nefinanciare 

I. Ministerul Afacerilor Interne  290.000 190.154 - 480.154 

1.Instituțiile prefectului 51.01 290.000 98.000 - 388.000 

      

TOTAL CAP. 51.01 51.01 290.000 98.000 - 388.000 

      

TOTAL CAP.61.01 61.01 - 92.154 - 92.154 

II. Secretariatul General al 

Guvernului 

51.01 150  6.528  - 6.678 

- Institutul Național de Statistică 51.01 150 6.400 - 6.550 

1.Aparat propriu 51.01 30 400 - 430 

2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 120 6.000 - 6.120 

-Administrația Națională a Rezervelor de 

Stat și Probleme Speciale 

80.01 - 128 - 128 

      

III. Autoritatea Electorală 

Permanentă 

51.01 5.216 15.300 845 21.361 

1.Aparat propriu 51.01 260 14.478 370 15.108 

2.Biroul Electoral Central 51.01 4.956 822 475 6.253 

      

IV. Ministerul Afacerilor Externe 51.01 60.000 62.000 700 122.700 

      

V. Serviciul de Telecomunicații 

Speciale 

61.01 6.715 1.897 - 8.612 

      

VI. Agenția Națională de Integritate 51.01 - 650 - 650 

      

VII. Consiliul Național pentru 

Studierea Arhivelor Securității 

51.01 - - 200 200 

      

TOTAL GENERAL  362.081 276.529 1.745 640.355 

 

Situația fondurilor utilizate  

 În Anexa nr. 19 pot fi consultate informații privind cantitatea de hârtie utilizată la 

alegerile parlamentare din anul 2020 și valoarea acesteia, situația privind numărul de timbre 

autocolante, situația privind numărul de ștampile cu mențiunea ,,VOTAT” utilizate, situația 

cantitativ-valorică a ştampilelor birourilor electorale de  circumscripție și ștampilele de control 

ale birourilor electorale ale secțiilor de  votare din țară, situația privind cheltuielile detaliate cu 

servicii şi produse poștale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă.  

În tabelul de mai jos prezentăm situația centralizată a fondurilor 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 desfășurării alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților  din anul 2020.
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         -mii lei-    

  
  

INSTITUŢIA 

 

CAPITOL 

 

FONDURI UTILIZATE 

TOTAL 

  

FONDURI RESTITUITE 

TOTAL 

PERSONAL 

BUNURI 

SI 
SERVICII 

ACTIVE 

NEFINANCIARE 
PERSONAL 

BUNURI 

SI 
SERVICII 

ACTIVE 

NEFINANCIARE 

  
                    

 1. Ministerul Afacerilor Interne 

  
178.521 106.825 0 285.346 111.479 83.329 0 194.808 

    
         

  1) Instituțiile Prefectului  51.01 178.521 42.243 0 220.764 111.479 55.757 0 167.236 

             

  TOTAL CAP 51.01 178.521 42.243 0 220.764 111.479 55.757 0 167.236 

  2) Ordine Publica 61.01 0 64.582 0 64.582 0 27.572 0 27.572 

             

  TOTAL CAP 61.01 0 64.582 0 64.582 0 27.572 0 27.572 

 II.   Secretariatul General al Guvernului 
51.01 0 2.223 0 2.223 150 4.305 0 4.455 

 A. Institutul Național de Statistică 51.01 0 2.192 0 2.192 150 4.208 0 4.358 

  1.Aparat propriu 51.01 0 91 0 91 30 309 0 339 

 

2.Direcțiile teritoriale de statistică 51.01 
0 2.101 0 2.101 120 3.899 0 4.019 

 

B. Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale  

80.01 0 31 0 31 0 97 0 97 

III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 4.958 10.322 676 15.956 258 4.978 169 5.405 

 1.Aparat propriu 51.01 2 9.654 300 9.956 258 4.824 70 5.152 

 2.Biroul Electoral Central 51.01 4.956 668 376 6.000 0 154 99 253 

 IV. Ministerul Afacerilor Externe 51.01 21.717 22.834 467 45.018 38.283 39.166 233 77.682 

 
V. Serviciul de Telecomunicații 

Speciale 
61.01 

6.715 1.897 0 8.612 0 0 0 0 

 VI. Agenția Națională de Integritate 51.01 0 650 0 650 0 0 0 0 

 VII. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 51.01 0 0 195 195 0 0 5 5 

 

TOTAL LEI  
211.911 144.751 1.338 358.000 150.170 131.778 407 282.355 

 TOTAL € 81  
43.632.714 29.804.394 275.496 73.712.603 30.920.172 27.133.239 83.802 58.137.213 

 TOTAL $  
51.811.980 35.391.443 327.139 87.530.562 36.716.381 32.219.560 99.511 69.035.452 

 
81 Cursul BNR din ziua de 11 septembrie 2020, 1 € = 4,8567 lei şi 1 $ = 4,0900 lei 
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În continuare vom prezenta calculul costului pe alegător din listele electorale , precum şi costul pe alegător prezent la vot la alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților din anul 2020. 

 

 

 

 

 
82 Conform Proceselor verbale privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020  
83 Conform Proceselor verbale privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

TIP ALEGERI ȘI 

DATA 

DESFĂȘURĂRII 

TOTAL 

alocat lei 

TOTAL 

utilizat 

TOTAL 

CHELTUIELI 

  NR.  

PERSOANE 

ÎNSCRISE ÎN 

LISTELE 

ELECTORALE82 

  NR. MEDIU 

PERSOANE 

CARE AU 

PARTICIPAT 

LA VOT83 

COST/ ALEGĂTOR 

ÎNREGISTRAT ÎN 

LISTELE ELECTORALE 

COST/ 

ALEGĂTOR 

PREZENT LA 

VOT 

CURS 

VALUTAR 

BNR. 

€ $ LEI € $ LEI € $ € $ DATA 

Alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților  

din 06 decembrie 
2008 

1
6
4

.2
5

5
.0

0
0
 

1
3
1

.0
0

5
.0

0
0
 

3
5
.5

6
2

.4
6
3
 

4
5
.3

8
2

.2
7
0
 

 

1
8
.4

6
4

.2
7
4
 

7
.2

3
8

.8
7

1
 

 

 

7,09 

 

 

1,92 

 

 

2,46 

 

 

18,09 

 

 

4,91 

 

 

6,27 

 

 

1 €  
3,6838        

 

 

1$  
2,8867 

 

04 

noiembrie 

2008 

Alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților  

din 06 decembrie 
2012 

1
9
9

.0
0

0
.0

0
0
 

1
5
4

.8
0

1
.5

0
0
 

3
4
.2

3
2

.9
7
3
 

4
3
.5

5
0

.8
5
1
 

1
8
.4

2
3

.0
6
6
 

7
.6

9
4

.1
8

0
 

 

 

8,40 

 

 

1,85 

 

 

2,36 

 

 

20,12 

 

 

4,45 

 

 

5,66 

 

 

1 €  
4,5220 

 

 

1$ 
3,5545 

 

 09 

noiembrie 

2012 

Alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților  

din 06 decembrie 
2016 

2
2
7

.1
8

8
.0

0
0
 

1
6
4

.8
5

3
.0

0
0
 

3
6
.5

3
2

.5
2
1
 

3
9
.7

5
3

.3
1
0
 

1
8
.4

0
3

.0
4
4
 

7
.3

2
3

.3
6

8
 

 

 

 

8,95 

 

 

 

1,98 

 

 

 

2,16 

 

 

 

22,51 

 

 

 

4,99  

 

 

 

5,43 

 

 

1 €  

4,5125 

 

 

1$  

4,1469 

 

11 

noiembrie 

2016 

Alegerile pentru Senat 
și Camera Deputaților  

din 06 decembrie 

2020 6
4
0

.3
5

5
.0

0
0
 

3
5
8

.0
0

0
.0

0
0
 

7
3
.7

1
2

.6
0
3
 

8
7
.5

3
0

.5
6
2
 

1
8
.9

6
4

.6
4
2
 

6
.0

5
9

.1
1

3
 

18,88  3,89  4,62  59,08 12,17  14,45  

1 €    

4,8567 

 

 

  

1$ 
4,0900 

11 

septembrie 

2020 
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12.  CONCLUZII  ȘI PROPUNERI  

 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, digitalizarea procedurilor de înregistrare ca alegător prin 

corespondență sau ca alegător din străinătate, mărirea termenului de înregistrare ca alegător prin 

corespondență sau ca alegător din străinătate, colectarea electronică a semnăturilor de susținere 

concomitent cu reducerea numărului acestora, descărcarea electronică a buletinului de vot prin 

corespondență 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: 

▪ Recalcularea numărului mandatelor de parlamentar alocat circumscripțiilor electorale 

conform anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,  raportat la 

evoluția populației după domiciliu; 

▪ 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; 

▪ Simplificarea procedurii de vot prin corespondență pentru alegătorii din străinătate; 

▪ 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; 

▪ Modernizarea logisticii electorale conform unor standarde unice; 

▪ Clarificarea reglementărilor privind contenciosul electoral şi procedura de renumărare a 

voturilor. 
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Anexa nr. 1 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Situaţia numărului secţiilor de votare pe judeţe, respectiv 

municipiul Bucureşti, organizate pentru alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020
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Anexa nr. 2 

Situație număr experți electorali desemnați și număr înlocuiri experți electorali 

 
Nr. 

crt. 

Filiala Nr. structuri 

arondate 

Județul/Municipiul 

București din aria de 

coordonare a Filialei  

Număr experți 

electorali 

desemnați 

Număr 

înlocuiri 

experți 

electorali 

1 Filiala 

București-Ilfov          

1  Ilfov 532 169 

2  Călăraşi 470 60 

3  Giurgiu 490 44 

4  Ialomiţa 440 52 

5  București 2.552 987 

TOTAL Filiala București-Ilfov 4.484 1.312 

2 Filiala Sud-

Muntenia                      

1  Argeș 1044 159 

2  Dâmbovița 866 217 

3  Prahova 1248 246 

4  Teleorman 668 86 

TOTAL Filiala Sud-Muntenia 3.826 708 

3 Filiala Centru                        1  Alba 878 71 

2  Brașov 914 127 

3  Covasna 428 25 

4  Harghita 582 45 

5  Mureș 1140 59 

6  Sibiu 752 99 

TOTAL Filiala Centru 4.694 426 

4 Filiala Nord-

Vest               

1  Bihor 1310 106 

2  Bistriţa-Năsăud 626 87 

3  Cluj 1330 346 

4  Maramureş 880 89 

5  Satu Mare 674 113 

6  Sălaj 626 64 

TOTAL Filiala Nord-Vest 5.446 805 

5 Filiala Nord-Est             1  Bacău 1276 170 

2  Botoşani 854 129 

3  Iaşi 1518 238 

4  Neamţ 980 61 

5  Suceava 1120 194 

6  Vaslui 1084 123 

TOTAL Filiala Nord-Est 6.832 915 

6 Filiala Vest                                                 1  Arad 874 134 

2  Caraș-Severin 730 56 

3  Hunedoara 1048 203 
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4  Timiș 1202 237 

TOTAL Filiala Vest 3.854 630 

7 Filiala Sud-Est                     1  Brăila 564 108 

2  Buzău 852 66 

3  Constanța 1.118 181 

4  Galați 872 129 

5  Tulcea 408 30 

6  Vrancea 722 65 

TOTAL Filiala Sud-Est 4.536 579 

8 Filiala Sud-Vest 

Oltenia                      

1  Dolj 1062 165 

2  Gorj 662 152 

3  Mehedinți 580 84 

4  Olt 760 74 

5  Vâlcea 868 163 

Total Filiala Sud-Vest 3.932 638 

TOTAL GENERAL 37.604 6.013 

 

 

Situație număr înlocuiri experți electorali în perioada 29.11.2020 - 06.12.2020 

 
Nr. crt. Filială Județul/Municipiul București din aria 

de coordonare a Filialei 

Număr înlocuiri experți 

electorali în                                          

perioada                                       

29.11.2020 - 06.12.2020 

1 Filiala București-Ilfov           Ilfov 85 

 Călăraşi 29 

 Giurgiu 12 

 Ialomiţa 13 

 București 674 

TOTAL Filiala București-Ilfov 813 

2 Filiala Sud-Muntenia                       Argeș 101 

 Dâmbovița 30 

 Prahova 55 

 Teleorman 10 

TOTAL Filiala Sud-Muntenia 196 

3 Filiala Centru                         Alba 44 

 Brașov 36 

 Covasna 1 

 Harghita 0 

 Mureș 30 

 Sibiu 38 

TOTAL Filiala Centru 149 

4 Filiala Nord-Vest                Bihor 19 

 Bistrița-Năsăud 33 
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 Cluj 153 

 Maramureş 12 

 Satu Mare 32 

 Sălaj 21 

TOTAL Filiala Nord-Vest 270 

5 Filiala Nord-Est              Bacău 43 

 Botoşani 14 

 Iaşi 50 

 Neamţ 19 

 Suceava 51 

 Vaslui 31 

TOTAL Filiala Nord-Est 208 

6 Filiala Vest                                                  Arad 26 

 Caraș-Severin 23 

 Hunedoara 67 

 Timiș 48 

TOTAL Filiala Vest 164 

7 Filiala Sud-Est                      Brăila 16 

 Buzău 27 

 Constanța 23 

 Galați 40 

 Tulcea 2 

 Vrancea 20 

TOTAL Filiala Sud-Est 128 

8 Filiala Sud-Vest Oltenia                       Dolj 65 

 Gorj 18 

 Mehedinți 44 

 Olt 21 

 Vâlcea 38 

Total Filiala Sud-Vest 186 

TOTAL GENERAL 2.114 
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Anexa nr. 3 

 

Situația privind președinții/locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare în funcție de județ și studii 

 

Județ/Funcție 
Învățământ general 

obligatoriu 

Studii universitare de 

licență - altele domenii 

Studii universitare de 

licență juridice 
 Total 

JUDEŢUL ALBA 124 487 267 878 

Locțiitor 101 287 51 439 

Președinte 23 200 216 439 

JUDEŢUL ARAD 100 570 204 874 

Locțiitor 80 343 14 437 

Președinte 20 227 190 437 

JUDEŢUL ARGEŞ 190 546 308 1.044 

Locțiitor 143 288 91 522 

Președinte 47 258 217 522 

JUDEŢUL BACĂU 234 754 288 1.276 

Locțiitor 194 415 29 638 

Președinte 40 339 259 638 

JUDEŢUL BIHOR 183 812 315 1.310 

Locțiitor 160 439 56 655 

Președinte 23 373 259 655 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 81 409 136 626 

Locțiitor 66 226 21 313 

Președinte 15 183 115 313 

JUDEŢUL BOTOŞANI 153 469 232 854 

Locțiitor 119 253 55 427 

Președinte 34 216 177 427 

JUDEŢUL BRAŞOV 74 592 248 914 

Locțiitor 57 387 13 457 

Președinte 17 205 235 457 

JUDEŢUL BRĂILA 64 341 159 564 

Locțiitor 49 219 14 282 

Președinte 15 122 145 282 

JUDEŢUL BUZĂU 182 423 247 852 

Locțiitor 145 208 73 426 

Președinte 37 215 174 426 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 83 431 216 730 

Locțiitor 69 270 26 365 

Președinte 14 161 190 365 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 79 260 131 470 

Locțiitor 63 139 33 235 

Președinte 16 121 98 235 
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JUDEŢUL CLUJ 241 877 212 1.330 

Locțiitor 178 485 2 665 

Președinte 63 392 210 665 

JUDEŢUL CONSTANŢA 257 712 149 1.118 

Locțiitor 183 371 5 559 

Președinte 74 341 144 559 

JUDEŢUL COVASNA 55 263 110 428 

Locțiitor 43 166 5 214 

Președinte 12 97 105 214 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 125 464 277 866 

Locțiitor 91 264 78 433 

Președinte 34 200 199 433 

JUDEŢUL DOLJ 164 373 525 1.062 

Locțiitor 130 211 190 531 

Președinte 34 162 335 531 

JUDEŢUL GALAŢI 95 531 246 872 

Locțiitor 72 351 13 436 

Președinte 23 180 233 436 

JUDEŢUL GIURGIU 110 260 120 490 

Locțiitor 95 145 5 245 

Președinte 15 115 115 245 

JUDEŢUL GORJ 35 257 370 662 

Locțiitor 21 174 136 331 

Președinte 14 83 234 331 

JUDEŢUL HARGHITA 103 359 120 582 

Locțiitor 91 188 12 291 

Președinte 12 171 108 291 

JUDEŢUL HUNEDOARA 134 633 281 1.048 

Locțiitor 102 372 50 524 

Președinte 32 261 231 524 

JUDEŢUL IALOMIŢA 72 222 146 440 

Locțiitor 57 124 39 220 

Președinte 15 98 107 220 

JUDEŢUL IAŞI 240 957 321 1.518 

Locțiitor 193 556 10 759 

Președinte 47 401 311 759 

JUDEŢUL ILFOV 163 277 92 532 

Locțiitor 111 154 1 266 

Președinte 52 123 91 266 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 66 654 160 880 

Locțiitor 52 384 4 440 

Președinte 14 270 156 440 

JUDEŢUL MEHEDINŢI 132 243 205 580 
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Locțiitor 99 121 70 290 

Președinte 33 122 135 290 

JUDEŢUL MUREŞ 270 643 227 1.140 

Locțiitor 229 337 4 570 

Președinte 41 306 223 570 

JUDEŢUL NEAMŢ 175 538 267 980 

Locțiitor 141 286 63 490 

Președinte 34 252 204 490 

JUDEŢUL OLT 154 336 270 760 

Locțiitor 116 188 76 380 

Președinte 38 148 194 380 

JUDEŢUL PRAHOVA 218 803 227 1.248 

Locțiitor 165 456 3 624 

Președinte 53 347 224 624 

JUDEŢUL SATU MARE 140 405 129 674 

Locțiitor 104 229 4 337 

Președinte 36 176 125 337 

JUDEŢUL SĂLAJ 95 441 90 626 

Locțiitor 80 231 2 313 

Președinte 15 210 88 313 

JUDEŢUL SIBIU 120 501 131 752 

Locțiitor 82 291 3 376 

Președinte 38 210 128 376 

JUDEŢUL SUCEAVA 168 700 252 1.120 

Locțiitor 120 408 32 560 

Președinte 48 292 220 560 

JUDEŢUL TELEORMAN 158 292 218 668 

Locțiitor 119 166 49 334 

Președinte 39 126 169 334 

JUDEŢUL TIMIŞ 167 798 237 1.202 

Locțiitor 131 464 6 601 

Președinte 36 334 231 601 

JUDEŢUL TULCEA 82 200 126 408 

Locțiitor 66 104 34 204 

Președinte 16 96 92 204 

JUDEŢUL VASLUI 241 662 181 1.084 

Locțiitor 191 333 18 542 

Președinte 50 329 163 542 

JUDEŢUL VÂLCEA 151 413 304 868 

Locțiitor 118 219 97 434 

Președinte 33 194 207 434 

JUDEŢUL VRANCEA 124 455 143 722 

Locțiitor 108 243 10 361 
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Președinte 16 212 133 361 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 840 1.399 313 2.552 

Locțiitor 492 784   1.276 

Președinte 348 615 313 1.276 

 TOTAL 6.642 21.762 9.200 37.604 

 

 

 Anexa nr. 4 

 

Statistică privind experiența electorală anterioară a persoanelor desemnate președinți/locțiitori ai birourilor 

electorale ale secțiilor de votare 

 

 

Număr desemnări la scrutine 

anterioare / Tip studii 

 

 

Număr de președinți/ locțiitori la alegerile 

Parlamentare 

2020 

 Locale 

2020 

Locale 

2016 

Parlamentare 

2016 

Europarlamentare 

2019 

Prezidențiale 

2019 

0 - scrutine anterioare 3.493 0 0 0 0 0 

Învățământ general obligatoriu 543 0 0 0 0 0 

Studii universitare alte domenii 1.868 0 0 0 0 0 

Studii universitare juridice 1.082 0 0 0 0 0 

1 - scrutin anterior 5.697 4.253 280 229 265 670 

Învățământ general obligatoriu 1.105 770 144 27 79 85 

Studii universitare alte domenii 3.224 2.633 102 113 124 252 

Studii universitare juridice 1.368 850 34 89 62 333 

2 - scrutine anterioare 5.027 2.850 1.041 1.068 1.917 3.178 

Învățământ general obligatoriu 1.060 705 455 195 327 438 

Studii universitare alte domenii 2.618 1.682 487 505 884 1.678 

Studii universitare juridice 1.349 463 99 368 706 1.062 

3 - scrutine anterioare 7.970 4.237 2.144 4.678 6.458 6.393 

Învățământ general obligatoriu 1.329 1.023 711 523 883 847 

Studii universitare alte domenii 3.826 2.578 1.160 1.877 2.972 2.891 

Studii universitare juridice 2.815 636 273 2.278 2.603 2.655 

4 - scrutine anterioare 6.725 4.883 4.550 5.693 5.892 5.882 

Învățământ general obligatoriu 1.226 1.025 991 846 1.019 1.023 

Studii universitare alte domenii 3.930 2.951 2.666 3.349 3.399 3.355 

Studii universitare juridice 1.569 907 893 1.498 1.474 1.504 

5 - scrutine anterioare 8.692 8.692 8.692 8.692 8.692 8.692 

Învățământ general obligatoriu 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 1.379 

Studii universitare alte domenii 6.296 6.296 6.296 6.296 6.296 6.296 

Studii universitare juridice 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 1.017 

 Total 37.604 24.915 16.707 20.360 23.224 24.815 
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Anexa nr. 5 
 

Graficul sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora (la care au participat inclusiv operatorii de calculator desemnați - în unele cazuri) 

 
Nr. 

crt. 

Filiala Județul/Municipiul 

București din aria de 

coordonare a Filialei  

Data/ora instruirii Formatul instruirii                        

fizic/video/audio 

Număr 

total de 

sesiuni 

instruire 

per județ  

1 Filiala 

Nord-Vest 

Cluj 

Cluj 25.11.2020, ora 10:00 videoconferință 14 

25.11.2020, ora 13:00 videoconferință 

25.11.2020, ora 16:00 videoconferință 

26.11.2020, ora 10:00 videoconferință 

26.11.2020, ora 13:00 videoconferință 

26.11.2020, ora 16:00 videoconferință 

27.11.2020, ora 10:00 videoconferință 

27.11.2020, ora 13:00 videoconferință 

27.11.2020, ora 16:00 videoconferință 

02.12.2020, ora 13:00 videoconferință 

02.12.2020, ora 15:00 videoconferință 

03.12.2020, ora 12:00 videoconferință 

03.12.2020, ora 15:00 videoconferință 

04.12.2020, ora 15:00 videoconferință 

Bihor 02.12.2020, ora 10:00 videoconferință 4 

02.12.2020, 13:30 Videoconferință   

02.12.2020, ora 15:30 Videoconferință   

02.12.2020, ora 17:30 Videoconferință   

Bistrița-Năsăud 02.12.2020, ora 13:00 Videoconferință 2 

03.12.2020, ora 14:00 Videoconferință 

Maramureș 25.11.2020, ora 16:00 Videoconferință 7 

26.11.2020, ora 16:00 Videoconferință 

27.11.2020, ora 16:00 Videoconferință 

28.11.2020, ora 10:00 Videoconferință   

28.11.2020, ora 13:00 Videoconferință   

29.11.2020, ora 10:00 Videoconferință   

29.11.2020, ora 13:00 Videoconferință   

Satu-Mare 23.11.2020, ora 17:30 Videoconferință   11 

23.11.2020, ora 19:00 Videoconferință   

24.11.2020, ora 17:00 Videoconferință   
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24.11.2020, ora 19:00 Videoconferință   

25.11.2020 ora 17:30 Videoconferință   

25.11.2020 ora 19:00 Videoconferință   

26.11.2020 ora 17:00 Videoconferință   

26.11.2020 ora 19:00 Videoconferință   

02.12.2020 ora 15:30 Videoconferință   

02.12.2020 ora 17:00 Videoconferință   

02.12.2020 ora 19,00 Videoconferință   

Sălaj 02.12.2020, ora 13:00 Videoconferință 1 

2 Filiala 

Sud-Est 

Galați 

Brăila 23.11.2020, ora 09:30 video 3 

23.11.2020, ora 12:30 video 

23.11.2020, ora 15:30 video 

Buzău 25.11.2020, ora 09:45 video 2 

25.11.2020, ora 13:45 video 

Constanța 21.11.2020, ora 10:00 video 1 

Galați 24.11.2020, ora 09:30 fizic 3 

24.11.2020, ora 13:00 fizic si video 

24.11.2020, ora 16:30 fizic si video 

Tulcea 25.11.2020, ora 10:00 video 2 

25.11.2020, ora 14:00 video 

Vrancea 27.11.2020, ora 10:00 video 2 

27.11.2020, ora 14:00 video 

3 Filiala 

Vest Reșița 

Arad 26.11.2020, ora 11:00  Videoconferință 2 

27.11.2020, ora 12:30 Videoconferință 

Caraș-Severin 23.11.2020, ora 13:00 și 

15:00 

 Fizic - 2 sesiuni 17 

24.11.2020, ora 12:00, 

14:00 și 16:00 

 Fizic - 3 sesiuni 

25.11.2020, ora 13:00, 

14:00, 15:00 și 16:00 

 Fizic - 4 sesiuni 

26.11.2020, ora 14:00  Fizic - 1 sesiune 

27.11.2020, ora 12:00, 

14:00 și 16:00 

 Fizic - 5 sesiuni 

28.11.2020, ora 12:00 și 

16:00 

 Fizic - 2 sesiuni 

Hunedoara 24.11.2020, ora 09:00, 

11:00 și 13:00 

Fizic - 6 sesiuni 22 

25.11.2020, ora 09:00, 

11:00 și 13:00 

Fizic - 6 sesiuni 

26.11.2020, ora 09:00, 

11:00 și 13:00 

Fizic - 6 sesiuni 

27.11.2020, ora 10:00 și 

12:00 

Fizic - 4 sesiuni 

Timiș 26.11.2020, ora 17:00  Videoconferință 2 
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27.11.2020, ora 10:00   Videoconferință 

4 Filiala 

Centru 

Brașov 

Alba 03.12.2020, ora 12:00  1 sesiune 

Audioconferință 

3 

04.12.2020, orele 13:00 

și 16:00 

 2 sesiuni 

Audioconferință 

Brașov 03.12.2020, orele 12:00 

și 17:00 

2 sesiuni 

Videoconferință 

(youtube-live) 

2 

Covasna 25.11.2020, ora 15:00 sesiune 

videoconferință 

1 

Harghita 03.12.2020, orele 10:00 

și 13,00 

4 sesiuni 

Videoconferință 

4 

04.12.2020, orele 13:00 

și 17,00 

Mureș 02.12.2020, orele 13:00 

și 17,00 

 2 sesiuni 

Videoconferință 

4 

03.12.2020, orele 13:00 

și 17,00 

2 sesiuni 

Videoconferință   

Sibiu 02.12.2020, ora 15:00 3 sesiuni 

Videoconferință   

3 

02.12.2020, ora 15:00 

03.12.2020, ora 15:00 

5   Municipiul București 28.11.2020,  

orele 11,14 și 17 

3 sesiuni fizic 3 

Comunicarea 

materialelor de 

instruire 

Județul Călărași 25.11.2020, orele8:00; 

12:00 

videoconferință 2 

26.11.2020, orele 8:00; 

10:00, 12:00 

videoconferință 3 

27.11.2020, orele 8:00; 

10:00, 12:00 

videoconferință 3 

30.11.2020, orele 

10:00, 12:00 

videoconferință 2 

Județul Giurgiu 24.11.2020, orele 9:00, 

11:00, 13:00 și 15:00 

Fizic - 4 sesiuni 10 

25.11.2020, orele 9:00, 

11:00, 13:00 și 15:00 

Fizic - 4 sesiuni 

26.11.2020, orele 9:00 

și 11:00 

Fizic - 2 sesiuni 

Județul Ialomița 02.12.2020, orele 

10:00, 12:00, 14:00  

Fizic - 3 sesiuni 9 

03.12.2020, orele 9:00, 

11:00, 13:00  

Fizic - 3 sesiuni 

04.12.2020, orele 9:00, 

11:00, 13:00  

Fizic - 3 sesiuni 
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Județul Ilfov 02.12.2020 ora 10,00 videoconferință 4 

02.12.2020 ora 12,00 videoconferință 

03.12.2020 ora 10,00 videoconferință 

03.12.2020 ora 12,00 videoconferință 

6 Filiala 

Sud-Vest 

Oltenia 

Dolj 27.11.2020 Audio 4 

Gorj 24.11.2020 Fizic şi video 2 

25.11.2020 Fizic şi video 

Mehedinți 02.12.2020 Video/audio 2 

Olt 24.11.2020 Audio 4 

25.11.2020 Audio 

Vâlcea 02.12.2020 Audio 4 

03.12.2020 Audio 

7 Filiala 

Nord-Est 

Bacău 

Bacău 30.11.2020 4 sesiuni 

Videoconferință 

4 

Botoșani 25.11.2020 1 sesiune 

Videoconferință 

3 

26.11.2020 1 sesiune 

Videoconferință 

28.11.2020 1 sesiune 

Videoconferință 

Iași 28.11.2020 6 sesiuni 

Videoconferință 

8 

29.11.2020  2 sesiuni 

Videoconferință 

Neamț 26.11.2020  1 sesiune 

Videoconferință 

1 

Suceava 02.12.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

4 

03.12.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

Vaslui 01.12.2020 1 sesiune 

Audioconferință 

3 

02.12.2020 1 sesiune 

Audioconferință 

03.12.2020 1 sesiune 

Audioconferință 

8 Filiala Sud 

Muntenia 

Teleorman 23.11.2020 Videoconferință 10 

24.11.2020 Videoconferință 10 

Argeș 03.12.2020 Videoconferință 3 

Dâmbovița 02.12.2020 Videoconferință 2 

Prahova 24.11.2020 videoconferință 3 

25.11.2020 videoconferință 3 

                                                  TOTAL GENERAL 218 
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Anexa nr. 6 

 

Situație număr operatori desemnați și număr total înlocuiri operatori 

 
Nr. 

crt. 

Filială Nr. 

structuri 

arondate 

Județul/Municipiul București 

din aria de coordonare a 

Filialei  

Număr 

operatori 

desemnați 

Număr 

înlocuiri 

operatori 

(total) 

1 Filiala București-

Ilfov          

1  Ilfov 307 80 

2  Călăraşi 294 66 

3  Giurgiu 302 66 

4  Ialomiţa 289 84 

5  București 1.401 537 

TOTAL Filiala București-Ilfov 2.593 833 

2 Filiala Sud-Muntenia                      1  Argeș 634 126 

2  Dâmbovița 528 113 

3  Prahova 743 128 

4  Teleorman 434 95 

TOTAL Filiala Sud-Muntenia 2339 462 

3 Filiala Centru                        1  Alba 524 84 

2  Brașov 534 95 

3  Covasna 263 24 

4  Harghita 360 36 

5  Mureș 682 45 

6  Sibiu 534 85 

TOTAL Filiala Centru 2.897 369 

4 Filiala Nord-Vest               1  Bihor 769 181 

2  Bistriţa-Năsăud 379 39 

3  Cluj 767 169 

4  Maramureş 527 85 

5  Satu Mare 408 70 

6  Sălaj 376 61 

TOTAL Filiala Nord-Vest 3.226 605 

5 Filiala Nord-Est             1  Bacău 744 120 

2  Botoşani 513 116 

3  Iaşi 882 214 

4  Neamţ 582 72 

5  Suceava 680 149 

6  Vaslui 638 80 

TOTAL Filiala Nord-Est 4.039 751 

6 Filiala Vest                                                 1  Arad 525 151 

2  Caraș-Severin 449 102 
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3  Hunedoara 600 97 

4  Timiș 730 163 

TOTAL Filiala Vest 2.304 513 

7 Filiala Sud-Est                     1  Brăila 339 72 

2  Buzău 521 66 

3  Constanța 653 103 

4  Galați 519 122 

5  Tulcea 259 54 

6  Vrancea 438 40 

TOTAL Filiala Sud-Est 2.729 457 

8 Filiala Sud-Vest 

Oltenia                      

1  Dolj 658 140 

2  Gorj 405 78 

3  Mehedinți 361 46 

4  Olt 495 73 

5  Vâlcea 531 91 

Total Filiala Sud-Vest 2.450 428 

TOTAL GENERAL 22.577 4.418 

 

Anexa nr. 7 

Graficul sesiunilor de instruire a operatorilor de calculator desemnați 

 
Nr. 

crt. 

Filiala Județul/Municipiul 

București din aria de 

coordonare a Filialei  

Data instruirii Formatul instruirii 

fizic/video/audio 

Număr 

total de 

instruiri 

per județ  

1 Filiala 

Nord-Vest 

Bihor 14.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

15 

15.11.2020 1 sesiune 

Videoconferință                        

16.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferintă 

17.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

18.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

19.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

20.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferintă 

21.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

Bistrița-Năsăud 17.11.2020 Videoconferință 2 

18.11.2020 Videoconferință 
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Cluj 16.11.2020 Videoconferință 4 

17.11.2020 Videoconferință 

18.11.2020 Videoconferință 

18.11.2020 Videoconferință 

Maramureș 12.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

13 

13.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

14.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

16.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

17.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

18.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

21.11.2020 1 sesiune 

Videoconferința 

Sălaj 12.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 25 

13.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

14.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

17.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

18.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

19.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

20.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

 Satu Mare 13.11.2020 fizic 14 

13.11.2020 fizic 

14.11.2020 fizic 

14.11.2020 fizic 

14.11.2020 fizic 

14.11.2020 fizic 

15.11.2020 fizic 

15.11.2020 fizic 

15.11.2020 fizic 

15.11.2020 fizic 

20.11.2020 videoconferință 

21.11.2020 videoconferință 

21.11.2020 videoconferință 

22.11.2020 videoconferință 

2 Filiala Sud-

Est 

Brăila 11.11.2020 fizic  20 

11.11.2020 fizic  

11.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  
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14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

23.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

videoconferință 

23.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

videoconferință 

23.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

videoconferință 

Buzău 12.11.2020 fizic  29 

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  
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16.11.2020 fizic  

25.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

video 

25.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

video 

Constanța 11.11.2020 fizic  41 

11.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

2 Filiala Sud-

Est 

Constanța 17.11.2020 fizic    

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

19.11.2020 fizic  

19.11.2020 fizic  

19.11.2020 fizic  

19.11.2020 fizic  

19.11.2020 fizic  

20.11.2020 fizic  

20.11.2020 fizic  

20.11.2020 fizic  

20.11.2020 fizic  

23.11.2020 fizic  

23.11.2020 fizic  

23.11.2020 fizic  

23.11.2020 fizic  

23.11.2020 fizic  
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24.11.2020 fizic  

24.11.2020 fizic  

24.11.2020 fizic  

21.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

video 

Galați 11.11.2020 fizic  28 

11.11.2020 fizic  

11.11.2020 fizic  

11.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

19.11.2020 fizic  

19.11.2020 fizic  

24.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

fizic 

24.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

fizic si video 

24.11.2020, (instruire 

comună cu P și L) 

fizic si video 

Tulcea 13.11.2020 fizic  14 

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  
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2 Filiala Sud-

Est 

Tulcea 16.11.2020 fizic    

16.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

25.11.2020 (instruire 

comună cu P și L) 

fizic si video 

25.11.2020 (instruire 

comună cu P și L) 

fizic si video 

Vrancea 12.11.2020 fizic  24 

12.11.2020 fizic  

12.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

13.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

14.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

16.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

17.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

18.11.2020 fizic  

19.11.2020 fizic  

20.11.2020 fizic  

25.11.2020 fizic  

27.11.2020 (instruire 

comună cu P și L) 

video 

27.11.2020 (instruire 

comună cu P și L) 

video 

3 Filiala Vest  Arad 11.11.2020 Fizic - 3 sesiuni  29 

12.11.2020 Fizic - 3 sesiuni  

13.11.2020 Fizic - 3 sesiuni  

14.11.2020 Fizic - 3 sesiuni  

16.11.2020 Fizic - 3 sesiuni  

17.11.2020 Fizic - 3 sesiuni  

18.11.2020 Fizic - 3 sesiuni  

19.11.2020 Fizic - 3 sesiuni  
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20.11.2020 Fizic - 2 sesiuni  

21.11.2020 Fizic - 1 sesiune  

24.11.2020 Fizic - 1 sesiune 

04.12.2020 Fizic - 1 sesiune 

Cara-Severin 13.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 22 

14.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

17.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

Hunedoara 14.11.2020 Fizic - 5 sesiuni  27 

16.11.2020 Fizic - 5 sesiuni  

17.11.2020 Fizic - 5 sesiuni  

18.11.2020 Fizic - 5 sesiuni  

19.11.2020 Fizic - 5 sesiuni  

20.11.2020 Fizic - 2 sesiuni  

Timiș 12.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 16 

13.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

14.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

4 Filiala 

Centru  

Alba 13.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 36 

14.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

17.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

18.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

19.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

20.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

21.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

22.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

23.11.2020 Fizic - 1 sesiuni 

24.11.2020 Fizic - 1 sesiuni 

Brașov 12.11.2021 Fizic - 4 sesiuni 23 

13.11.2021 Fizic - 4 sesiuni 

14.11.2021 Fizic - 4 sesiuni 

16.11.2021 Fizic - 2 sesiuni 

17.11.2021 Fizic - 4 sesiuni 

18.11.2021 Fizic - 1 sesiune 

19.11.2021 Fizic - 4 sesiuni 

Covasna 13.11.2020 Fizic -2 sesiuni 20 

14.11.2020 Fizic -2 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 1 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 
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17.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

18.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

19.11.2020 Fizic -3 sesiuni 

20.11.2020 Fizic - 1 sesiuni 

21.11.2020 on line -2 sesiuni 

Harghita 16.11.2020 Videoconferință 6 

17.11.2020 3 sesiuni 

Videoconferință 

18.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință 

Mureș 11.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 34 

12.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

13.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

14.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 1 sesiune 

17.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

18.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

19.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

20.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

21.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

22.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

Sibiu 14.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință  

11 

16.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință  

17.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință  

18.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință  

19.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință  

20.11.2020 1 sesiune 

Videoconferință  

5 Filiala 

București-

Ilfov 

Municipiul București 13.11.2020 3 sesiuni 

Videoconferință  

29 

  14.11.2020 3 sesiuni 

Videoconferință  

  15.11.2020 3 sesiuni 

Videoconferință  

  16.11.2020 3 sesiuni 

Videoconferință  
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  17.11.2020 3 sesiuni 

Videoconferință  

  19.11.2020 3 sesiuni 

Videoconferință  

  20.11.2020 2 sesiuni 

Videoconferință  

  21.11.2020 3 sesiuni 

Videoconferință  

  22.11.2020 4 sesiuni 

Videoconferință  

  24.11.2020 1 sesiuni 

Videoconferință  

  29.11.2020 1 sesiuni 

Videoconferință  

Județul Călărași 12.11.2020 fizic  4 

12.11.2020 videoconferință 1 

13.11.2020 fizic 4 

14.11.2020 fizic 4 

14.11.2020 Videoconferință 1 

15.11.2020 fizic 1 

15.11.2020 Videoconferință 1 

19.11.2020 fizic 1 

20.11.2020 videonferință  1 

Județul Giurgiu   Videoconferință 1 

sesiune 

9 

  Videoconferință 2 

sesiuni 

  Videoconferință 2 

sesiuni 

  Videoconferință 1 

sesiune 

  Videoconferință 1 

sesiune 

  Videoconferință 1 

sesiune 

  Videoconferință 1 

sesiune 

Județul Ialomița   Videoconferință  10 

Județul Ilfov   instruirile au fost 

făcute online de 

către Filiala 

București-Ilfov 
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6 Filiala Sud-

Vest Oltenia 

Dolj 12.11.2020 Fizic 37 

13.11.2020 Fizic 

14.11.2020 Fizic 

15.11.2020 Fizic 

16.11.2020 Fizic 

17.11.2020 Fizic 

21.11.2020 Fizic 

22.11.2020 Audio 

Gorj 13.11.2020 Fizic 24 

14.11.2020 Fizic 

15.11.2020 Fizic 

16.11.2020 Fizic 

6 Filiala Sud-

Vest Oltenia 

Mehedinți 11.11.2020 Fizic 20 

12.11.2020 Fizic 

13.11.2020 Fizic 

16.11.2020 Fizic 

18.11.2020 Fizic 

19.11.2020 Fizic 

20.11.2020 Fizic   

21.11.2020 Fizic   

Olt 12.11.2020 Fizic 10 

13.11.2020 Fizic 

14.11.2020 Fizic 

  18.11.2020 Fizic 

Vâlcea 11.11.2020 Fizic 27 

12.11.2020 Fizic 

13.11.2020 Fizic 

14.11.2020 Fizic 

15.11.2020 Fizic 

16.11.2020 Fizic 

17.11.2020 Fizic 

18.11.2020 Fizic 

7 Filiala 

Nord-Est 

Bacău 13.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 35 

14.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

17.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

18.11.2020 Fizic - 5 sesiuni 

19.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

Botoșani 12.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 27 
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13.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

14.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

17.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

19.11.2020 Fizic - 1 sesiune 

20.11.2020 Fizic - 1 sesiune 

Iași 12.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 31 

13.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

14.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 1 sesiune 

18.11.2020 Online - 3 sesiuni 

19.11.2020 Online - 3 sesiuni 

20.11.2020 Online - 3 sesiuni 

21.11.2020 Online - 1 sesiune 

Neamț 16.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 11 

17.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

17.11.2020 Online - 1 sesiune 

18.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

18.11.2020 Online - 1 sesiune 

19.11.2020 Fizic - 1 sesiune 

19.11.2020 Online - 1 sesiune 

20.11.2020 Online - 1 sesiune 

Suceava 13.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 39 

14.11.2020 Fizic - 7 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

17.11.2020 Fizic - 6 sesiuni 

18.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

19.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

20.11.2020 Fizic - 4 sesiuni 

7 Filiala 

Nord-Est 

Vaslui 12.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 26 

13.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

14.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

15.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

16.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

17.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

18.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 
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19.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

20.11.2020 Fizic - 2 sesiuni 

21.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

22.11.2020 Fizic - 3 sesiuni 

8 Filiala Sud-

Muntenia  

Argeș 13.11.2020 Fizic  32 

14.11.2020 Fizic  

15.11.2020 Fizic  

16.11.2020 Fizic  

17.11.2020 Fizic  

18.11.2020 Fizic  

19.11.2020 Fizic  

20.11.2020 Fizic  

21.11.2020 Fizic  

22.11.2020 Fizic  

03.12.2020 Fizic  

Dâmbovița 12.11.2020 Fizic 22 

13.11.2020 Fizic 

16.11.2020 Fizic 

17.11.2020 Fizic 

Prahova 12.11.2020 Fizic 23 

13.11.2020 Fizic 

14.11.2020 Fizic 

15.11.2020 Fizic 

16.11.2020 Fizic 

17.11.2020 Fizic 

18.11.2020 Fizic 

20.11.2020 Fizic 

  

Teleorman 

11.11.2020 Fizic 18 

12.11.2020 Fizic 

13.11.2020 Fizic 

14.11.2020 Fizic 

15.11.2020 Fizic 

TOTAL GENERAL 886 
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Anexa nr. 8 

 

Situația centralizată a acțiunilor de instruire a primarilor și a secretarilor generali ai unităților 

administrativ-teritoriale 

 
Nr. 

crt. 

Filiala Județul/Municipiul 

București din aria 

de coordonare a 

Filialei  

Data 

instruirii 

Formatul instruirii  fizic/video/audio Număr 

total de 

instruiri 

per 

județ 

1 Filiala 

Sud-Est 

 Brăila 07.10.2020, 

ora 12:00 

 videoconferinţă 1 

 Buzău 08.10.2020, 

ora 12:00 

 videoconferinţă 1 

 Constanța 08.10.2020, 

ora 11:00 

 videoconferinţă 1 

 Galați 07.10.2020, 

ora 13:00 

 videoconferinţă 1 

 Tulcea 06.10.2020, 

ora 11:00 

 videoconferinţă 1 

 Vrancea 09.10.2020, 

ora 11.00 

 videoconferinţă 1 

2 Filiala 

Nord-Vest 

Cluj 09.11.2020, 

ora 10:00 

videoconferinţă 1 

Bihor 12.11.2020, 

ora 13:30 

 videoconferinţă 1 

Bistrița-Năsăud 10.11.2020, 

ora 14:00 

videoconferinţă 1 

Maramureș 10.11.2020, 

ora 10:00 

 videoconferinţă 1 

Satu- Mare 03.11.2020, 

ora 10:00 

videoconferinţă 1 

Sălaj 10.11.2020, 

ora 14:00 

videoconferinţă 1 

3 Filiala 

Vest 

Arad 04.11.2020, 

ora 10:00 

videoconferință 1 

Caraș-Severin 05.11.2020,                                    

ora 10:00 și 

11:00 

videoconferință 2 

Hunedoara 05.11.2020 S-a realizat prin transmiterea, de către 

Instituția Prefectului – Județul Hunedoara, pe 

e-mailul fiecărei primării din județ, a 

materialului de instruire, acestora 

solicitându-se confirmarea primirii și 

însușirii materialului transmis. 

1 

Timiș 04.11.2020, 

ora 09:30 

Videoconferință 1 

4 Filiala 

Centru 

Alba 29.10.2020 Audioconferință 1 

Brașov 10.11.2020 Audioconferință 1 

Covasna 07.10.2020 Videoconferință 1 

Harghita 21.10.2020 Videoconferință 1 
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Mureș 04.11.2020 Videoconferință 1 

Sibiu 29.10.2020 Videoconferință 1 

5 Filiala 

București-

Ilfov 

Municipiul 

București 

19.11.2020 Video și comunicare material de instruire 1 

Călărași 04.11.2020 

ora 11:00 

Videoconferință 2 

04.11.2020, 

ora 14:00 

Videoconferință 

Giurgiu 03.11.2020 

ora 10:00-

11:00 

Fizic 5 

03.11.2020 

ora 12:00-

13:00 

Fizic 

03.11.2020 

ora 14:00-

15:00 

Fizic 

04.11.2020 

ora 10:00-

11:00 

Fizic 

04.11.2020 

ora 12:00-

13:00 

Fizic 

Ialomița 06.11.2020 

ora 10:00-

11:00 

Videoconferință 1 

 Ilfov 13.11.2020 

ora 11:00 

Videoconferință 1 

6 Filiala 

Sud-Vest 

Oltennia 

Dolj 05.11.2020  

ora: 10,00 

Video 2 

05.11.2020 

ora: 12,00 

Gorj 30.10.2020 Video 1 

Mehedinți 06.11.2020 Video/Audio 1 

Olt 03.11.2020 În data de 03.11.2020 a fost transmis către 

Instituția Prefectului – județul Olt materialul 

PowerPoint de instruire a primarilor și 

secretarilor  pentru a fi comunicat tuturor 

UAT-urilor din județul Olt, cu rugămintea de 

a confirma primirea și însușirea acestuia. 

1 

Vâlcea 10.11.2020 Audio 1 

7 Filiala 

Nord-Est 

Bacău 04.11.2020 Videoconferință 1 

Botoșani 02.11.2020 Videoconferință 1 

Iași 05.11.2020 Videoconferință 3 

Neamț 13.11.2020 Videoconferință 1 
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Suceava 20.10.2020 Videoconferință 2 

Vaslui 10.11.2020 Videoconferință 1 

8 Filiala 

Sud-

Muntenia 

Argeș 05.11.2020 Videoconferință 3 

Dâmbovița 09.11.2020 Videoconferință 1 

Prahova 09.11.2020 Videoconferință 1 

Teleorman 09.11.2020 Videoconferință 2 

TOTAL GENERAL 55 
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Anexa nr. 9  

 

Lista comunicatelor de presă emise de AEP cu ocazia alegerilor parlamentare  

din anul 2020 

 

1. 10.12.2020 – Comunicat de presă privind întâlnirea conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care a efectuat o 

Misiune de observare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților; 

2. 10.12.2020 – Comunicat de presă privind mesajul președintelui AEP către instituțiile și persoanele implicate în 

organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a alegerilor parlamentare din anul 2020; 

3. 10.12.2020 – Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna decembrie 2020; 

4. 06.12.2020 – Comunicat de presă privind Programul electoral de observare a alegerilor parlamentare din 6 decembrie 

2020, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă; 

5. 06.12.2020 – Comunicat de presă privind accesul persoanelor acreditate în secțiile de votare; 

6. 05.12.2020 – Comunicat de presă privind pregătirea secțiilor de votare în vederea desfășurării procesului electoral 

organizat cu ocazia alegerilor parlamentare; 

7. 05.12.2020 – Comunicat de presă privind solicitarea urnei speciale (mobile) de către președintele AEP; 

8. 05.12.2020  – Comunicat de presă privind acreditările eliberate de AEP instituțiilor mass-media interne, asociațiilor și 

fundațiilor, jurnaliștilor străini și observatorilor internaționali la alegerile parlamentare din anul 2020; 

9. 04.12.2020 –   – Comunicat de presă privind desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 

decembrie 2020; 

10. 04.12.2020  – Comunicat de presă privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din data de 6 

decembrie 2020; 

11. 03.12.2020 – Comunicat de presă referitor la exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

12. 02.12.2020 – Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 2 decembrie 

2020; 

13. 02.12.2020  – Comunicat de presă privind materialul video de informare pe tema exercitării dreptului de vot la alegerile 

parlamentare; 

14. 01.12.2020 – Comunicat de presă privind infectarea cu Covid-19 a președintelui AEP; 

15. 30.11.2020 – Comunicat de presă privind exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților 

din anul 2020 în cazul persoanelor care au domiciliul sau reședința în străinătate; 

16. 29.11.2020 – Comunicat de presă privind materialele de informare a alegătorilor români care votează prin intermediul 

urnei speciale (mobile) la alegerile parlamentare din anul 2020; 

17. 27.11.2020 – Comunicat de presă privind implementarea soluţiei de blockchain în unele sisteme informatice 

administrate de Autoritatea Electorală Permanentă cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; 

18. 25.11.2020 – Comunicat de presă referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

19. 24.11.2020 – Comunicat de presă referitor la elaborarea de către AEP a broșurii privind instrucțiunile și reglementările 

privind alegerile parlamentare din anul 2020; 

20. 21.11.2020 – Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul 

prin corespondență din țară pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020; 

21. 21.11.2020 – Comunicat de presă privind rezultatul tragerii la sorți computerizate a președinților birourilor electorale 

pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor acestora, cu ocazia alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 

2020; 
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22. 20.11.2020 – Comunicat de presă privind publicarea în Monitorul Oficial a unor hotărâri ale Autorităţii Electorale 

Permanente privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

23. 19.11.2020 – Comunicat de presă privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale pentru votul 

prin corespondență din țară pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților din anul 2020; 

24. 19.11.2020 – Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale pentru 

votul prin corespondență și a locțiitorilor acestora, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 

6 decembrie 2020; 

25. 18.11.2020 – Comunicat de presă referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

26. 18.11.2020 – Comunicat de presă privind aprobarea listei sediilor secțiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020; 

27. 17.11.2020 – Comunicat de presă referitor la prevederile legale privind organizarea unui referendum local la aceeaşi 

dată cu alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor; 

28. 16.11.2020 – Comunicat de presă privind sesiunile de instruire a membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din străinătate organizate cu ocazia alegerilor parlamentare; 

29. 16.11.2020 – Comunicat de presă privind procedura de acreditare la alegerile parlamentare din anul 2020; 

30. 14.11.2020 – Comunicat de presă referitor la elaborarea materialelor de informare destinate membrilor birourilor 

electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul României din data de 6 decembrie 

2020; 

31. 13.11.2020 – Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor 

de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

32. 13.11.2020 – Comunicat de presă privind întâlnirea conducerii AEP cu delegația OSCE/ODIHR care efectuează o 

Misiune specială de evaluare a alegerilor parlamentare din data de 6 decembrie 2020; 

33. 12.11.2020 – Comunicat de presă referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020 ;  

34. 11.11.2020 – Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna noiembrie 2020 ;  

35. 11.11.2020  – Comunicat de presă privind videoclipurile de informare a alegătorilor români pe tema exercitării 

dreptului de vot prin corespondență, precum și privind măsurile de protecție sanitară pe durata campaniei electorale; 

36. 09.11.2020 – Comunicat de presă privind desemnarea și înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile pentru Senat 

și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

37. 09.11.2020 – Comunicat de presă referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre a Autorității Electorale Permanente 

privind aprobarea procedurii de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor; 

38. 09.11.2020  – Comunicat de presă privind privind numerotarea și sediile secțiilor de votare din țară organizate cu ocazia 

scrutinului pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020;  

39. 09.11.2020 – 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 pentru Senat și Camera Deputaților din data de 

6 decembrie 2020; 

40. 05.11.2020 – 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 pentru Senat și Camera Deputaților din data de 

6 decembrie 2020; 

41. 05.11.2020 – Comunicat de presă referitor la respectarea măsurilor de siguranță la demararea campaniei electorale 

pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

42. 05.11.2020 – Comunicat de presă referitor la informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la 

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020;  
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43. 03.11.2020 – Comunicat de presă referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre a Autorității Electorale Permanente 

privind unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 precum şi 

modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente; 

44. 03.11.2020 – Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 

octombrie 2020; 

45. 30.10.2020 – Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind 

aprobarea centralizării electronice a rezultatelor alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților; 

46. 27.10.2020 – Comunicat de presӑ privind ȋntâlnirea președintelui Autoritӑții Electorale Permanente cu reprezentantul 

Expert Forum; 

47. 27.10.2020 – Comunicat de presă privind participarea Autorității Electorale Permanente la sesiunea online referitoare 

la votul prin corespondență, organizată de Rezist Zurich și The Diaspora Initiative; 

48. 23.10.2020 – Comunicat de presă privind numărul total de alegători români înregistrați pe portalul 

www.votstrainatate.ro;  

49. 22.10.2020 – Comunicat de presă privind organizarea unei dezbateri publice online pe tema finanțării campaniei 

electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020; 

50. 22.10.2020 – Comunicat de presă privind termenul-limită de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea 

pentru votul prin corespondență a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate;  

51. 22.10.2020 – Comunicat de presă privind elaborarea unor proiecte de hotărâre a Autorității Electorale Permanente 

referitoare la votul prin corespondenţă şi organizarea birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate la 

alegerile parlamentare; 

52. 21.10.2020 - Comunicat de presă privind termenul-limită de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea 

pentru votul prin corespondență a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate; 

53. 20.10.2020 - Comunicat de presă privind termenul-limită de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea 

pentru votul prin corespondență a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate; 

54. 19.10.2020 – Comunicat de presă privind stabilirea modelelor buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile pentru 

Senat şi Camera Deputaţilor; 

55. 19.10.2020 - Comunicat de presă privind termenul-limită de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea 

pentru votul prin corespondență a alegătorilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate; 

56.  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; 

57. 13.10.2020  - Comunicat de presă privind elaborarea proiectului de hotărâre a AEP pentru aprobarea modelelor, a 

dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care vor fi folosite pentru alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților; 

58. 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; 

59. 08.10.2020  - Comunicat de presă referitor la clipurile de informare realizate de AEP și MAE privind înregistrarea 

cetățenilor români din străinătate ca alegători prin corespondență; 

60. 25.09.2020  - Comunicat de presă referitor la adresa AEP către MAE privind propunerile localităților din străinătate în 

care trebuie să fie înființate secții de votare la alegerile parlamentare din anul 2020; 

61. 22.09.2020  - Comunicat de presă privind expirarea perioadei în care românii din afara țării s-au putut înregistra pe 

portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul la secția de votare; 

62. 16.09.2020  - Comunicat de presă privind prelungirea cu 31 de zile a perioadei în care românii din afara țării se pot 

înregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu opțiunea pentru votul prin corespondență; 

63. 15.09.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 15 

septembrie 2020; 

http://www.votstrainatate.ro/
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64. 14.09.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 14 

septembrie 2020; 

65. 14.09.2020  - Comunicat de presă referitor la proiectul de hotărâre a AEP pentru aprobarea modelului notei logistice 

care va fi folosit la alegerile parlamentare din anul 2020; 

66. 10.09.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 10 

septembrie 2020; 

67. 07.09.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 7 

septembrie 2020; 

68. 06.09.2020  - Comunicat de presă privind demararea perioadei electorale pentru alegerile parlamentare din data de 6 

decembrie 2020; 

69. 19.08.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 19 

august 2020; 

70. 30.07.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 30 

iulie 2020; 

71. 21.07.2020  - Comunicat de presă privind participarea AEP la sesiunea online organizată de asociațiile comunităților 

de români din diaspora pe tema votului prin corespondență; 

72. 30.06.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 30 

iunie; 

73. 02.06.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 2 

iunie 2020; 

74. 26.05.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 26 

mai 2020; 

75. 27.04.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro până la data de 27 

aprilie 2020; 

76. 03.04.2020  - Comunicat de presă privind opiniile experților electorali ai secțiilor de votare din străinătate referitoare 

la modul de organizare a alegerilor prezidențiale din anul 2019; 

77. 02.04.2020 - Comunicat de presă privind situația înregistrărilor pe portalul www.votstrainatate.ro în primele 24 de ore 

de la activarea aplicației online; 

78. 30.03.2020  - Comunicat de presă privind demararea procedurilor de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro a 

alegătorilor români din afara țării în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2020. 
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Anexa nr. 10 

  

Componența Biroului Electoral Central constituit pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 

decembrie 2020 

 

 JUDECĂTORI 

1.  MARICELA COBZARIU – Președinte 

2.  MARI ILIE – Locțiitor președinte 

3.  DIANA MANOLE 

4.  ANDREEA MARCHIDAN 

5.  ANCA MĂDĂLINA ALEXANDRESCU 

  

 Autoritatea Electorală Permanentă 

6.  Constantin – Florin MITULEȚU – BUICĂ – Preşedinte AEP 

7.  Marian MUHULEŢ – Vicepreşedinte AEP 

8.  Zsombor VAJDA – Vicepreşedinte AEP 

  

 Reprezentanții partidelor politice 

9.  ANDREEA MIHAELA MIU (titular) – PNL 

MATEI ȘTEFĂNESCU (locțiitor) – PNL 

10.  VIOREL MOCANU – PSD 

11.  IOANA MIHAELA ATANASIU (titular) – PRO România 

PAVEL PETRE (locțiitor) – PRO România 

12.  IULIA PEREȚIANU – ALDE 

13.  IONUȚ-FLORIN STÎRCU (titular) – USR 

ANDREI-DANIEL RIGU (locțiitor) – USR 

14.  ELIZA ENE CORBEANU – PMP 

15.  DÓRA-EMESE SZILAGYI – UDMR 

16.  IVAN TRUȚER – Grupul minorităților naționale 

17.  LAURENȚIU PLĂEȘU – Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor 

18.  ION VULPOIU – Partidul Ecologist Român 

19.  MIHAI TRAIAN MUSTĂCIOSU – Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) 

20.  MIRCEA-GABRIEL CIOBANU – Partidul România Mare 

21.  GABRIELA TUDOR – Partidul Socialist Român 
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Anexa nr. 11 

 

Situația candidaților la alegerile parlamentare din anul 2020, defalcată pe funcții și gen,  

la nivelul fiecărei circumscripții electorale 

 

1. Circumscripția electorală nr. 1 ALBA 

 La nivelul județului ALBA, dintr-un număr total de 123 candidați, 45 au candidat pentru funcția de Senator și 78 au 

candidat pentru funcția de Deputat.. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

ALBA 

CAMERA  

DEPUTAȚILOR 
26,92% 21 73,08% 57 

SENAT 35,56% 16 64,44% 29 

 

2. Circumscripția electorală nr. 2 ARAD 

 La nivelul județului ARAD, dintr-un număr total de 181 candidați, 65 au candidat pentru funcția de Senator și 116 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

ARAD  

CAMERA DEPUTAȚILOR 32,76% 38 67,24% 78 

SENAT 30,77% 20 69,23% 45 

 

3. Circumscripția electorală nr. 3 ARGEȘ 

 La nivelul județului ARGEŞ, dintr-un număr total de 225 candidați, 73 au candidat pentru funcția de Senator și 152 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

ARGEŞ  
CAMERA DEPUTAȚILOR 25,00% 38 75,00% 114 

SENAT 21,92% 16 78,08% 57 

 

4. Circumscripția electorală nr. 4 BACĂU 

 La nivelul județului BACĂU, dintr-un număr total de 191 candidați, 58 au candidat pentru funcția de Senator și 133 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

BACĂU 
CAMERA DEPUTAȚILOR 28,57% 38 71,43% 95 

SENAT 32,76% 19 67,24% 39 

 

5. Circumscripția electorală nr. 5 BIHOR 

 La nivelul județului BIHOR, dintr-un număr total de 173 candidați, 57 au candidat pentru funcția de Senator și 116 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

BIHOR 
CAMERA DEPUTAȚILOR 21,55% 25 78,45% 91 

SENAT 29,82% 17 70,18% 40 
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6. Circumscripția electorală nr. 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 La nivelul județului BISTRIŢA-NĂSĂUD, dintr-un număr total de 117 candidați, 39 au candidat pentru funcția de 

Senator și 78 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CAMERA DEPUTAȚILOR 23,08% 18 76,92% 60 

SENAT 25,64% 10 74,36% 29 

 

7. Circumscripția electorală nr. 7 BOTOŞANI 

 La nivelul județului BOTOŞANI, dintr-un număr total de 144 candidați, 55 au candidat pentru funcția de Senator și 

89 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI %  FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

BOTOȘANI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 38,20%  34 61,80% 55 

SENAT 30,91%  17 69,09% 38 

 

8. Circumscripția electorală nr. 8 BRAŞOV 

 La nivelul județului BRAŞOV, dintr-un număr total de 204 candidați, 70 au candidat pentru funcția de Senator și 134 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

BRAȘOV 
CAMERA DEPUTAȚILOR 23,88% 32 76,12% 102 

SENAT 27,14% 19 72,86% 51 

 

9. Circumscripția electorală nr. 9 BRĂILA 

 La nivelul județului BRĂILA, dintr-un număr total de 154 candidați, 55 au candidat pentru funcția de Senator și 99 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

BRĂILA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 31,31% 31 68,69% 68 

SENAT 36,36% 20 63,64% 35 

 

10.  Circumscripția electorală nr. 10 BUZĂU 

 La nivelul județului BUZĂU, dintr-un număr total de 103 candidați, 40 au candidat pentru funcția de Senator și 63 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

BUZĂU 
CAMERA DEPUTAȚILOR 28,57% 18 71,43% 45 

SENAT 30,00% 12 70,00% 28 

 

11.  Circumscripția electorală nr. 11 CARAŞ-SEVERIN 

 La nivelul județului CARAŞ-SEVERIN, dintr-un număr total de 139 candidați, 51 au candidat pentru funcția de 

Senator și 88 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

CARAŞ-SEVERIN 
CAMERA DEPUTAȚILOR 30,68% 27 69,32% 61 

SENAT 29,41% 15 70,59% 36 
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12.  Circumscripția electorală nr. 12 CĂLĂRAŞI 

 La nivelul județului CĂLĂRAŞI, dintr-un număr total de 107 candidați, 43 au candidat pentru funcția de Senator și 

64 au candidat pentru funcția de Deputat. 

 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

CĂLĂRAŞI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 26,56% 17 73,44% 47 

SENAT 32,56% 14 67,44% 29 

 

13. Circumscripția electorală nr. 13 CLUJ 

 La nivelul județului CLUJ, dintr-un număr total de 229 candidați, 74 au candidat pentru funcția de Senator și 155 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

CLUJ 
CAMERA DEPUTAȚILOR 26,45% 41 73,55% 114 

SENAT 25,68% 19 74,32% 55 

 

14.  Circumscripția electorală nr. 14 CONSTANŢA 

 La nivelul județului CONSTANŢA, dintr-un număr total de 243 candidați, 84 au candidat pentru funcția de Senator 

și 159 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

CONSTANŢA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 27,67% 44 72,33% 115 

SENAT 29,76% 25 70,24% 59 

 

15. Circumscripția electorală nr. 15 COVASNA 

 La nivelul județului COVASNA, dintr-un număr total de 92 candidați, 37 au candidat pentru funcția de Senator și 55 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

COVASNA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 29,09% 16 70,91% 39 

SENAT 29,73% 11 70,27% 26 

 

16.  Circumscripția electorală nr. 16 DÂMBOVIŢA 

 La nivelul județului DÂMBOVIŢA, dintr-un număr total de 133 candidați, 49 au candidat pentru funcția de Senator 

și 84 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

DÂMBOVIŢA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 30,95% 26 69,05% 58 

SENAT 30,61% 15 69,39% 34 

 

17. Circumscripția electorală nr. 17 DOLJ 

 La nivelul județului DOLJ, dintr-un număr total de 237 candidați, 78 au candidat pentru funcția de Senator și 159 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

DOLJ 
CAMERA DEPUTAȚILOR 29,56% 47 70,44% 112 

SENAT 25,64% 20 74,36% 58 
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18.  Circumscripția electorală nr. 18 GALAŢI 

 La nivelul județului GALAŢI, dintr-un număr total de 192 candidați, 63 au candidat pentru funcția de Senator și 129 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

GALAȚI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 33,33% 43 66,67% 86 

SENAT 31,75% 20 68,25% 43 

 

19. Circumscripția electorală nr. 19 GIURGIU 

 La nivelul județului GIURGIU, dintr-un număr total de 113 candidați, 45 au candidat pentru funcția de Senator și 68 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

GIURGIU 
CAMERA DEPUTAȚILOR 30,88% 21 69,12% 47 

SENAT 33,33% 15 66,67% 30 

 

20.  Circumscripția electorală nr. 20 GORJ 

 La nivelul județului GORJ, dintr-un număr total de 134 candidați, 49 au candidat pentru funcția de Senator și 85 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

GORJ 
CAMERA DEPUTAȚILOR 17,65% 15 82,35% 70 

SENAT 30,61% 15 69,39% 34 

 

21. Circumscripția electorală nr. 21 HARGHITA 

 La nivelul județului HARGHITA, dintr-un număr total de 96 candidați, 36 au candidat pentru funcția de Senator și 

60 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

HARGHITA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 31,67% 19 68,33% 41 

SENAT 38,89% 14 61,11% 22 

 

22.  Circumscripția electorală nr. 22 HUNEDOARA 

 La nivelul județului HUNEDOARA, dintr-un număr total de 158 candidați, 62 au candidat pentru funcția de Senator 

și 96 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

HUNEDOARA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 32,29% 31 67,71% 65 

SENAT 32,26% 20 67,74% 42 

 

23.  Circumscripția electorală nr. 23 IALOMIŢA 

 La nivelul județului IALOMIŢA, dintr-un număr total de 105 candidați, 42 au candidat pentru funcția de Senator și 

63 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

IALOMIȚA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 34,92% 22 65,08% 41 

SENAT 30,95% 13 69,05% 29 

 



 

160 
 

24.  Circumscripția electorală nr. 24 IAŞI 

 La nivelul județului IAŞI, dintr-un număr total de 275 candidați, 85 au candidat pentru funcția de Senator și 190 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

IAȘI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 28,95% 55 71,05% 135 

SENAT 30,59% 26 69,41% 59 

 

25.  Circumscripția electorală nr. 25 ILFOV 

 La nivelul județului ILFOV, dintr-un număr total de 144 candidați, 52 au candidat pentru funcția de Senator și 92 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

ILFOV 
CAMERA DEPUTAȚILOR 29,35% 27 70,65% 65 

SENAT 30,77% 16 69,23% 36 

 

26.  Circumscripția electorală nr. 26 MARAMUREŞ 

 La nivelul județului MARAMUREŞ, dintr-un număr total de 168 candidați, 60 au candidat pentru funcția de Senator 

și 108 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

MARAMUREȘ 
CAMERA DEPUTAȚILOR 18,52% 20 81,48% 88 

SENAT 28,33% 17 71,67% 43 

 

27.  Circumscripția electorală nr. 27 MEHEDINŢI 

 La nivelul județului MEHEDINŢI, dintr-un număr total de 125 candidați, 50 au candidat pentru funcția de Senator și 

75 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

MEHEDINȚI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 37,33% 28 62,67% 47 

SENAT 40,00% 20 60,00% 30 

 

28.  Circumscripția electorală nr. 28 MUREŞ 

 La nivelul județului MUREŞ, dintr-un număr total de 167 candidați, 61 au candidat pentru funcția de Senator și 106 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

MUREȘ 
CAMERA DEPUTAȚILOR 25,47% 27 74,53% 79 

SENAT 22,95% 14 77,05% 47 

 

29.  Circumscripția electorală nr. 29 NEAMŢ 

 La nivelul județului NEAMŢ, dintr-un număr total de 158 candidați, 53 au candidat pentru funcția de Senator și 105 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

NEAMȚ 
CAMERA DEPUTAȚILOR 25,71% 27 74,29% 78 

SENAT 30,19% 16 69,81% 37 

 

 



 

161 
 

30.  Circumscripția electorală nr. 30 OLT 

 La nivelul județului OLT, dintr-un număr total de 147 candidați, 58 au candidat pentru funcția de Senator și 89 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

OLT 
CAMERA DEPUTAȚILOR 23,60% 21 76,40% 68 

SENAT 32,76% 19 67,24% 39 

 

31. Circumscripția electorală nr. 31 PRAHOVA 

 La nivelul județului PRAHOVA, dintr-un număr total de 196 candidați, 59 au candidat pentru funcția de Senator și 

137 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

PRAHOVA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 25,55% 35 74,45% 102 

SENAT 32,20% 19 67,80% 40 

 

32.  Circumscripția electorală nr. 32 SATU MARE 

 La nivelul județului SATU MARE, dintr-un număr total de 106 candidați, 39 au candidat pentru funcția de Senator și 

67 au candidat pentru funcția de Deputat. 

 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

SATU MARE 
CAMERA DEPUTAȚILOR 20,90% 14 79,10% 53 

SENAT 30,77% 12 69,23% 27 

 

33. Circumscripția electorală nr. 33 SĂLAJ 

 La nivelul județului SĂLAJ, dintr-un număr total de 94 candidați, 38 au candidat pentru funcția de Senator și 56 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

SĂLAJ 
CAMERA DEPUTAȚILOR 17,86% 10 82,14% 46 

SENAT 31,58% 12 68,42% 26 

 

34.  Circumscripția electorală nr. 34 SIBIU 

 La nivelul județului SIBIU, dintr-un număr total de 154 candidați, 57 au candidat pentru funcția de Senator și 97 au candidat 

pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

SIBIU 
CAMERA DEPUTAȚILOR 28,87% 28 71,13% 69 

SENAT 33,33% 19 66,67% 38 

 

35. Circumscripția electorală nr. 35 SUCEAVA 

La nivelul județului SUCEAVA, dintr-un număr total de 202 candidați, 63 au candidat pentru funcția de Senator și 

139 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

SUCEAVA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 26,62% 37 73,38% 102 

SENAT 26,98% 17 73,02% 46 
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36. Circumscripția electorală nr. 36 TELEORMAN 

La nivelul județului TELEORMAN, dintr-un număr total de 119 candidați, 42 au candidat pentru funcția de Senator 

și 77 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

TELEORMAN 
CAMERA DEPUTAȚILOR 31,17% 24 68,83% 53 

SENAT 33,33% 14 66,67% 28 

 

37. Circumscripția electorală nr. 37 TIMIŞ 

La nivelul județului TIMIŞ, dintr-un număr total de 195 candidați, 64 au candidat pentru funcția de Senator și 131 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

TIMIȘ 
CAMERA DEPUTAȚILOR 19,85% 26 80,15% 105 

SENAT 42,19% 27 57,81% 37 

 

38. Circumscripția electorală nr. 38 TULCEA 

La nivelul județului TULCEA, dintr-un număr total de 96 candidați, 38 au candidat pentru funcția de Senator și 58 au 

candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

TULCEA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 29,31% 17 70,69% 41 

SENAT 34,21% 13 65,79% 25 

 

39. Circumscripția electorală nr. 39 VASLUI 

La nivelul județului VASLUI, dintr-un număr total de 146 candidați, 52 au candidat pentru funcția de Senator și 94 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

VASLUI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 30,85% 29 69,15% 65 

SENAT 28,85% 15 71,15% 37 

 

40. Circumscripția electorală nr. 40 VÂLCEA 

La nivelul județului VÂLCEA, dintr-un număr total de 145 candidați, 48 au candidat pentru funcția de Senator și 97 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

VÂLCEA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 28,87% 28 71,13% 69 

SENAT 29,17% 14 70,83% 34 

 

41. Circumscripția electorală nr. 41 VRANCEA 

La nivelul județului VRANCEA, dintr-un număr total de 99 candidați, 36 au candidat pentru funcția de Senator și 63 

au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

VRANCEA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 33,33% 21 66,67% 42 

SENAT 38,89% 14 61,11% 22 
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42. Circumscripția electorală nr. 42 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

La nivelul județului MUNICIPIUL BUCUREŞTI, dintr-un număr total de 673 candidați, 223 au candidat pentru 

funcția de Senator și 450 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 39,33% 177 60,67% 273 

SENAT 30,94% 69 69,06% 154 

 

43. Circumscripția electorală nr. 43 Diaspora 

La nivelul circumscripției electorale nr. 43 Diaspora, dintr-un număr total de  76 candidați, 29 au candidat pentru 

funcția de Senator și 47 au candidat pentru funcția de Deputat. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

DIASPORA 
CAMERA DEPUTAȚILOR 29,79% 14 70,21% 33 

SENAT 27,59% 8 72,41% 21 

 

44. Candidaturi depuse la nivel național 

La nivel național au candidat pentru funcția de Deputat 57 de candidați. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA FEMEI % FEMEI BĂRBAȚI % BĂRBAȚI 

NAȚIONAL CAMERA DEPUTAȚILOR 29,82% 17 70,18% 40 
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Anexa nr. 12 

Situația centralizată pe țări a cererilor de vot la secție 

Nr. Crt. Tara Numar cereri de vot la secție 

1 Great Britain (UK) 816 

2 Germany 421 

3 Spain 385 

4 Italy 322 

5 Netherlands 282 

6 Moldova 216 

7 France 196 

8 Belgium 191 

9 Austria 116 

10 Switzerland 115 

11 Ireland 114 

12 Denmark 86 

13 United States of America 84 

14 Sweden 72 

15 Luxembourg 63 

16 Norway 61 

17 Czech Republic 45 

18 Canada 37 

19 Poland 35 

20 Finland 28 

21 Hungary 27 

22 United Arab Emirates 22 

23 Cyprus 16 

24 Greece 14 

25 Malaysia 14 

26 Qatar 13 

27 Portugal 12 

28 Russian Federation 11 

29 Bulgaria 9 

30 Kuwait 9 

31 Australia 7 

32 Turkey 6 

33 Singapore 6 

34 Korea (South) 5 

35 Israel 5 

36 New Zealand (Aotearoa) 5 

37 Saudi Arabia 5 

38 Malta 5 

39 China 4 

40 Slovakia 4 

41 Japan 4 

42 Iceland 3 

43 Lebanon 3 
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44 Ukraine 3 

45 Philippines 3 

46 Serbia 3 

47 Jordan 3 

48 Morocco 2 

49 Afghanistan 2 

50 Kenya 2 

51 Tunisia 2 

52 Mexico 2 

53 Thailand 2 

54 Hong Kong 2 

55 Peru 1 

56 French Guiana 1 

57 Algeria 1 

58 Estonia 1 

59 Virgin Islands (British) 1 

60 Saint Vincent and the Grenadines 1 

61 Monaco 1 

62 Cuba 1 

63 India 1 

64 Belarus 1 

65 Oman 1 

66 Macedonia 1 

67 Slovenia 1 

68 Albania 1 

69 Chile 1 
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Anexa nr. 13 
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Anexa nr. 14 
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Anexa nr. 15 
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Anexa nr. 16 

Situația mandatelor de senator și de deputat  

distribuite pe circumscripții electorale, competitori și sexe 

 

SENAT 

Circumscripția 

Electorală 

Competitor Număr 

mandate 

senator 

Număr 

mandate 

acordate 

candidaților de 

sex masculin 

Număr mandate 

acordate 

candidaților de 

sex feminin 

ALBA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

ALBA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

ARAD ALIANȚA USR PLUS 1 1   

ARAD PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

ARAD PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

ARGEŞ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

ARGEŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

ARGEŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

BACĂU ALIANȚA USR PLUS 1 1   

BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2   2 

BIHOR PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

BIHOR PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

BIHOR UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

BISTRIŢA-

NĂSĂUD 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

BOTOŞANI ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

BOTOŞANI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

BOTOŞANI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

BRAŞOV ALIANȚA USR PLUS 1 1   

BRAŞOV PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

BRAŞOV PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

BRĂILA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

BRĂILA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

BUZĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

BUZĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

CARAŞ-

SEVERIN 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

CARAŞ-

SEVERIN 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

CĂLĂRAŞI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   
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CĂLĂRAŞI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

CLUJ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

CLUJ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

CLUJ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

CLUJ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

CONSTANŢA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

2 1 1 

CONSTANŢA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

CONSTANŢA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

CONSTANŢA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

COVASNA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

COVASNA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

DÂMBOVIŢA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

DÂMBOVIŢA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

DÂMBOVIŢA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

DIASPORA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

DIASPORA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

DOLJ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

DOLJ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

DOLJ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

GALAŢI ALIANȚA USR PLUS 1 1   

GALAŢI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

GALAŢI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

GIURGIU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

GIURGIU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

GORJ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

GORJ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

HARGHITA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

2 2   

HUNEDOARA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 1 1 

HUNEDOARA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

IALOMIŢA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

2 1 1 

IAŞI ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1   1 

IAŞI ALIANȚA USR PLUS 2 2   

IAŞI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1   1 

IAŞI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

ILFOV PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1   1 

ILFOV PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

MARAMUREŞ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

MARAMUREŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

MARAMUREŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   



 

173 
 

MEHEDINŢI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1   1 

MEHEDINŢI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

ALIANȚA USR PLUS 5 2 3 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 2 1 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 3 1 

MUREŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

MUREŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

MUREŞ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

2 2   

NEAMŢ ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

NEAMŢ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

NEAMŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

OLT PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

OLT PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

PRAHOVA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

PRAHOVA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 1 1 

PRAHOVA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

SATU MARE ALIANȚA USR PLUS 1 1   

SATU MARE UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

SĂLAJ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

SĂLAJ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1   1 

SIBIU ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

SIBIU ALIANȚA USR PLUS 1 1   

SIBIU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

SUCEAVA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

SUCEAVA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

SUCEAVA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

SUCEAVA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

TELEORMAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

TELEORMAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

TIMIŞ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

TIMIŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1   1 

TIMIŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

TULCEA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

TULCEA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

VASLUI ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

VASLUI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   



 

174 
 

VASLUI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1   1 

VÂLCEA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1   1 

VÂLCEA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

VRANCEA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1   1 

VRANCEA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

 

CAMERA DEPUTAȚILOR 

Circumscripția 

Electorală 

Competitor Număr 

mandate 

deputat 

Număr 

mandate 

acordate 

candidaților 

de sex 

masculin 

Număr 

mandate 

acordate 

candidaților 

de sex 

feminin 

ALBA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

ALBA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

ALBA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

ALBA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

ARAD ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

ARAD ALIANȚA USR PLUS 1 1   

ARAD PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

ARAD PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

ARAD UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

ARGEŞ ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

ARGEŞ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

ARGEŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

ARGEŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 4 1 

BACĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

BACĂU ALIANȚA USR PLUS 2 2   

BACĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 1 2 

BACĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 3 1 

BIHOR ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

BIHOR ALIANȚA USR PLUS 1 1   

BIHOR PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 3   

BIHOR PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

BIHOR UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

2 1 1 

BISTRIŢA-NĂSĂUD ALIANȚA USR PLUS 1 1   

BISTRIŢA-NĂSĂUD PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 1 1 

BISTRIŢA-NĂSĂUD PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

BOTOŞANI ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   
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BOTOŞANI ALIANȚA USR PLUS 1 1   

BOTOŞANI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

BOTOŞANI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 3   

BRAŞOV ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

BRAŞOV ALIANȚA USR PLUS 3 3   

BRAŞOV PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 3   

BRAŞOV PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

BRĂILA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

BRĂILA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

BRĂILA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 3   

BUZĂU ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

BUZĂU ALIANȚA USR PLUS 1 1   

BUZĂU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

BUZĂU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 4   

CARAŞ-SEVERIN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

CARAŞ-SEVERIN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

CARAŞ-SEVERIN UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

CĂLĂRAŞI ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

CĂLĂRAŞI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

CĂLĂRAŞI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

CLUJ ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

CLUJ ALIANȚA USR PLUS 3 2 1 

CLUJ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 3 1 

CLUJ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

CLUJ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

CONSTANŢA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

2 2   

CONSTANŢA ALIANȚA USR PLUS 2 1 1 

CONSTANŢA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 4   

CONSTANŢA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 2 1 

CONSTANŢA UNIUNEA DEMOCRATĂ A TĂTARILOR 

TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA 

1 1   

COVASNA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

4 4   

DÂMBOVIŢA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

DÂMBOVIŢA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

DÂMBOVIŢA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 3 1 

DIASPORA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

DIASPORA ALIANȚA USR PLUS 2 1 1 

DIASPORA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   
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DOLJ ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

DOLJ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

DOLJ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 3   

DOLJ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 2 3 

GALAŢI ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

2 2   

GALAŢI ALIANȚA USR PLUS 1 1   

GALAŢI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

GALAŢI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 3 1 

GIURGIU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 1 1 

GIURGIU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

GORJ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

GORJ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

GORJ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

HARGHITA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

5 5   

HUNEDOARA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1   1 

HUNEDOARA ALIANȚA USR PLUS 1   1 

HUNEDOARA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1   1 

HUNEDOARA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 2 1 

IALOMIŢA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

IALOMIŢA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1   1 

IALOMIŢA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

IAŞI ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

2 2   

IAŞI ALIANȚA USR PLUS 3 1 2 

IAŞI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 3   

IAŞI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 4   

ILFOV ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1   1 

ILFOV ALIANȚA USR PLUS 1   1 

ILFOV PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

ILFOV PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

MARAMUREŞ ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

MARAMUREŞ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

MARAMUREŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

MARAMUREŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

MARAMUREŞ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

MEHEDINŢI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

MEHEDINŢI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   
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MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

ALIANȚA USR PLUS 12 6 6 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 7 5 2 

MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 9 4 5 

MUREŞ ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

MUREŞ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

MUREŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

MUREŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 

MUREŞ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

3 2 1 

NAȚIONAL ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN 

ROMÂNIA – RO.AS.IT. 

1 1   

NAȚIONAL ASOCIAȚIA LIGA ALBANEZILOR DIN 

ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL ASOCIAȚIA MACEDONENILOR DIN 

ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “PRO-

EUROPA” 

1 1   

NAȚIONAL COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL FEDERAȚIA COMUNITĂȚILOR 

EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL FORUMUL DEMOCRAT AL 

GERMANILOR DIN ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA ARMENILOR DIN ROMÂNIA 1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA BULGARĂ DIN BANAT-

ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA CROAȚILOR DIN ROMÂNIA 1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA CULTURALĂ A RUTENILOR 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN 

ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA DEMOCRATICĂ A 

SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN 

ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA 1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA POLONEZILOR DIN 

ROMÂNIA 

1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 1 1   

NAȚIONAL UNIUNEA UCRAINENILOR DIN 

ROMÂNIA 

1 1   

NEAMŢ ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1   1 

NEAMŢ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

NEAMŢ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 2 1 

NEAMŢ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 2 1 

OLT PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

OLT PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 5 5   

PRAHOVA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   
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PRAHOVA ALIANȚA USR PLUS 2 2   

PRAHOVA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 4   

PRAHOVA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 1 3 

SATU MARE ALIANȚA USR PLUS 1 1   

SATU MARE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

SATU MARE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

SATU MARE UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

2 2   

SĂLAJ ALIANȚA USR PLUS 1 1   

SĂLAJ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 1 1   

SĂLAJ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

SĂLAJ UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ 

DIN ROMÂNIA 

1 1   

SIBIU ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

SIBIU ALIANȚA USR PLUS 1 1   

SIBIU PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 1 2 

SIBIU PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1 1   

SUCEAVA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

2 2   

SUCEAVA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

SUCEAVA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 2 1 

SUCEAVA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 4 3 1 

TELEORMAN PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 3 2 1 

TELEORMAN PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

TIMIŞ ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

TIMIŞ ALIANȚA USR PLUS 3 3   

TIMIŞ PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 4 4   

TIMIŞ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 2   

TULCEA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

TULCEA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

TULCEA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 1   1 

VASLUI ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1   1 

VASLUI ALIANȚA USR PLUS 1 1   

VASLUI PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

VASLUI PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 3   

VÂLCEA ALIANȚA USR PLUS 1 1   

VÂLCEA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

VÂLCEA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 3 2 1 

VRANCEA ALIANȚA PENTRU UNIREA 

ROMÂNILOR 

1 1   

VRANCEA PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 2 2   

VRANCEA PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 2 1 1 
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Anexa nr. 17  

Sancțiuni aplicate de CNA la alegerile parlamentare din anul 2020, 

pentru nerespectarea prevederilor Deciziei CNA nr. 603/2020 

ANTENA 3 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

post 

Numărul şi 

data deciziei 

Lege/decizie Art. 

încălcate 

Prezentare fapte 

1 ANTENA 3-

NEWS & 

CURRENT 

AFFAIRS 

Decizia nr. 659 

din 24.11.2020 

privind 

SOMAREA 

 

Decizia nr. 

603/2020 

-art. 8 

alin. (4) 

-art. 12 

alin. (1) 

-în cadrul unor emisiuni de dezbatere electorală, difuzate în 

perioada 6-12 noiembrie 2020, nu a fost precizată calitatea în 

care s-au exprimat persoanele invitate, cum ar fi cea de 

candidat sau de reprezentant al acestuia. 

- în două sondaje de opinie difuzate în emisiunea Subiectiv 

din 11 noiembrie 2020, radiodifuzorul nu a prezentat 

informații privind marja maximă de eroare la nivelul 

întregului eșantion, cine a solicitat și cine a plătit efectuarea 

sondajului de opinie. 

2 ANTENA 3-

NEWS & 

CURRENT 

AFFAIRS 

Decizia nr. 682 

din 03.12.2020 

privind 

SOMAREA 

 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 8 

alin. (4) 

În cadrul unor emisiuni destinate campaniei electorale 

difuzate în perioada 13-19 noiembrie 2020 nu a informat 

publicul cu privire la calitatea de candidat a unor persoane 

sau, în alte situații, numele și calitatea persoanelor invitate nu 

au fost vizibile pe ecran la momentul intervenției acestora.  

3 ANTENA 3-

NEWS & 

CURRENT 

AFFAIRS 

Decizia nr. 692 

din 15.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 9 lit. 

a) 

Moderatorii unora dintre emisiunile de dezbatere electorală 

difuzate în perioada 20-26 noiembrie 2020 nu au respectat 

obligația de a fi imparțiali 

 

PRO TV 

 

1 PRO TV Decizia nr. 711 

din 22.12.2020 

privind 

SOMAREA 

 

Decizia nr. 

603/2011 

art. 12 

alin. (1) 

Un sondaj de opinie difuzat în emisiunea Știrile PRO TV din    

2 decembrie 2020 nu a conținut informații referitoare la cine l-

a solicitat și cine a plătit efectuarea acestuia, perioada în care a 

fost efectuat, metodologia utilizată și dimensiunea eșantionului, 

astfel cum prevăd dispoziţiile legale. 

 

B1TV 

 

1 B1 TV Decizia nr. 660 

din 24.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 8 alin.  

(4) 

În cadrul edițiilor emisiunilor „Dosar de politician”, difuzate în zilele de 9 

și 10 noiembrie 2020 și ale emisiunii „Breaking news”, difuzată în ziua de 

11 noiembrie 2020, nu a fost precizată calitatea în care s-au exprimat 

persoanele invitate în emisiuni, sau la care se face referire în conținutul unor 

știri, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia şi nu a fost 

vizibilă pe ecran, la momentul intervenţiei acestora, calitatea persoanelor 

invitate. 

2 B1 TV Decizia nr. 693 

din 15.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 8 alin. 

(4) și 9 lit. 

a) 

În cadrul unor emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 

20-26 noiembrie 2020 nu a informat publicul cu privire la calitatea de 

candidat a unor persoane invitate în emisiuni, iar moderatorul emisiunilor 

de dezbatere electorală Dosar de politician, difuzate în zilele de 23 și 24 

noiembrie nu și-a respectat obligația de imparțialitate impusă de dispozițiile 

legale. 
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REALITATEA PLUS 

 

1 Realitatea 

Plus 

Decizia nr. 662 din 

24.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

- art. 8 

alin.  (4) 

-art. 9 

lit. a) 

-ȋn edițiile din perioada 9 - 11 noiembrie 2020 ale emisiunii de 

dezbatere electorală Jocuri de putere nu a precizat calitatea în 

care se exprimă persoanele invitate, cum ar fi cea de candidat sau 

de reprezentant al acestuia. 

-moderatorul emisiunilor nu a respectat obligația de a fi 

imparțial. 

2 Realitatea 

Plus 

Decizia nr. 684 din 

03.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

- art. 8 

alin.  (4) 

 

În edițiile emisiunilor de dezbatere electorală, „Legile puterii”, „Jocuri de 

putere” și „Ediție specială”, difuzate în perioada 13 - 19 noiembrie 2020, 

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. 702 din 

17.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 9 lit. 

a), c), 

d), 

e) și art. 

5 alin. 

(1) lit. 

b)  

Edițiile din 23 și 24 noiembrie ale emisiunii Jocuri de putere, 

prezentate ca fiind emisiuni cu caracter electoral, au fost difuzate cu 

nerespectarea prevederilor potrivit cărora, pentru reflectarea 

campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiunile 

electorale în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele 

politice şi activităţile de campanie electorală, moderatorii acestor 

tipuri de emisiuni fiind obligați, pentru asigurarea interesului general 

al electoratului, să fie imparțiali, corecți și neutri și să păstreze 

discuțiile în sfera de interes a campaniei electorale. 

 

ROMÂNIA TV 

 

1.  România 

TV 

Decizia nr. 668 din 

26.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

-art. 5 

alin. 

(1)  

-art. 8 

alin. 

(4) 

Unele emisiuni cu caracter electoral, difuzate în perioada 6 - 

12 noiembrie 2020, nu au respectat prevederile art. 5 și 8 din 

Decizia CNA nr. 603/2020. Astfel, unele emisiuni au fost 

identificate ca fiind emisiuni de dezbatere electorală și 

difuzate duminica, în condițiile în care acestea, prin conținut, 

constituiau emisiuni electorale care puteau fi difuzate doar de 

luni până vineri, iar în alte emisiuni radiodifuzorul nu a 

respectat obligația de a preciza calitatea în care se exprimă 

persoanele invitate, cum ar fi cea de candidat sau de 

reprezentant al acestuia, numele şi calitatea persoanelor 

invitate nefiind afișate pe ecran la momentul intervenţiei 

acestora. 

2.  România 

TV 

Decizia nr. 690 din 

08.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

220/2011 – 

CODUL 

CNA 

- art. 29 

alin. (2) 

Câteva ediții de știri și dezbateri difuzate în zilele de 14 și 15 

noiembrie 2020, care au conținut informații și imagini referitoare 

la accidentul tragic de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, au 

fost difuzate cu încălcarea prevederilor care obligă radiodifuzorii 

ca, în astfel de situații, ce pot avea un impact emoțional negativ 

asupra telespectatorilor, să îi înștiințeze pe aceștia printr-un 

mesaj verbal, mesaj ce trebuie postat și pe ecran în mod static și 

lizibil. 

3.  România 

TV 

Decizia nr. 691 din 

15.12.2020 

privind 

AMENDAREA 

cu 5.000 lei 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 9 lit. 

a), c) și 

e) 

În contextul unor afirmații acuzatoare referitoare la  pandemia cu noul 

coronavirus, precum și la adresa unor persoane, moderatorii emisiunilor 

’’România exclusiv’’ și ’’România de poveste’’ din 21.11.2020 au avut o 

atitudinte lipsită de imparțialitate. 
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DIGI 24 

 

1.  DIGI 24 Decizia nr. 661 

din 24.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 8 

alin.  (4) 

În edițiile din 9 și 10 noiembrie 2020 ale emisiunii Jurnalul de 

seară, declarate de radiodifuzor ca emisiuni de dezbatere 

electorală, nu a fost afișată mențiunea „candidat” sau reprezentant 

al acestuia, pentru invitații participanți la emisiuni. 

 

2.  DIGI 24 Decizia nr. 683 

din 03.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 8 

alin.  (4) 

În timpul emisiunii Jurnalul de seară din 17 noiembrie 2020, 

difuzată ca fiind de dezbatere electorală, nu a fost precizată 

calitatea în care se exprimă persoanele invitate, cum ar fi cea de 

candidat sau de reprezentant al acestuia, ci doar funcția deținută 

și apartenența lor politică. 

 

TELEVIZIUNI LOCALE 

 

1 ACCENT TV Târgu Jiu Decizia nr. 669 

din 26.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. c)  

Pe durata difuzării emisiunilor ”Alegeri 2020” din 7 și 8 noiembrie 

2020 nu a fost menționat că sunt emisiuni de dezbatere electorală, în 

condițiile în care, în fiecare dintre aceste emisiuni aparticipat câte un 

singur candidat. 

2 INFORMAȚIA 

TV 

Satu Mare Decizia nr. 671 

din 26.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. c)  

Pe parcursul emisiunii Agenda Publică, difuzată, în reluare, în 6 

noiembrie 2020, în care s-au discutat teme de interes public legate de 

campania electorală, nu a menționat, pe întreaga durată a acesteia că 

este o emisiune de dezbatere electorală. 

3 TV SIGHET Sighetu 

Marmaţiei 

Decizia nr. 672 

din 26.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. b)  

În perioada 6-12 noiembrie 2020, a difuzat emisiuni electorale fără a 

purta acest marcaj, pe toată durata difuzării, astfel cum obligă 

dispozițiile art. 5 din Decizia nr. 603/2020.  

4 NOVA TV Brașov Decizia nr. 673 

din 26.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia  

nr. 

603/2020 

art. 8 

alin. (4) 

În cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada                    6-12 

noiembrie 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. 

5 ARGEȘ TV Pitești Decizia nr. 695 

din 15.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 10 În timpul emisiunii „Exclusiv Argeș TV” din 18 noiembrie 2020, 

difuzată ca fiind de  promovare electorală, invitatul emisiunii, candidat 

independent la Camera Deputaților a purtat o cămașă care avea la 

guler și la manșete simbolul tricolor roșu, galben și albastru al 

drapelului României. 

6 ERDELY TV Târgu 

Mureș 

Decizia nr. 696 

din 15.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia  

nr. 

603/2020 

art. 10 Înainte de debutul emisiunii de dezbatere electorală „SAJTOPRES”, 

din 18 noiembrie 2020, au fost difuzate două fragmente din imnul 

secuiesc, iar în timpul emisiunii, un candidat la alegerile parlamentare, 

a avut mai multe intervenții video in cadrul cărora au fost vizibile pe 

lângă însemnele partidului UDMR și a UE, două fanioane roșu alb 

verde, reprezentând simbolul național al Ungariei. 

7 BALADA TV 

 

Bistrița Decizia nr. 697 

din 15.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia  

nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. b) 

În perioada 13-19.11.2020, a difuzat un material de promovare 

electorală a unui candidat independent fără a purta marcajul “emisiune 

electorală”, pe toată durata difuzării. 

8 ACCENT TV Târgu Jiu Decizia nr. 703 

din 17.12.2020 

privind 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

În perioadele 13-19.11.2020 și 20-26.11.2020 a difuzat emisiuni 

electorale fără a purta acest marcaj pe toată durata difuzării, iar 
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SOMAREA lit. a) și 

b)  

-art.11 

alin. (1) 

emisiunile informative au conținut materiale de promovare electorală a 

unor candidați la alegerile parlamentare. 

-De asemenea, în zilele de 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 și 25 noiembrie 

2020, radiodifuzorul a difuzat spoturi publicitare electorale în afara 

emisiunilor electorale. 

9 TV1 SATU 

MARE 

Satu Mare Decizia nr. 705 

din 17.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. a 

Emisiunile informative difuzate în zilele de 23 și 26 noiembrie 2020 

au conținut materiale de promovare electorală a unor candidați la 

alegerile parlamentare, în condițiile în care, potrivit art. 5 din Decizia 

nr. 603/2020, în cadrul acestor emisiuni pot fi difuzate numai 

informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de 

campanie ale candidaţilor. 

 

POSTURI DE RADIO LOCALE 

 

1 RADIO 

ACCENT 

Novaci Decizia nr. 670 

din 26.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. c)  

Sâmbătă, 7 noiembrie 2020, a difuzat emisiunea de 

promovare electorală ”La obiect”, cu participarea 

unui singur candidat, fiind puse în discuție 

programul electoral al unui partid și temele de 

interes public legate de campania electorală, fără ca 

radiodifuzorul să respecte dispozițiile art. 5 din 

Decizia nr. 603/2020. 

2 CITY 

RADIO 

Satu Mare Decizia nr. 674 

din 26.11.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 11 

alin. (1) 

În perioada 6-12 noiembrie 2020, a difuzat un număr de 7 

spoturi publicitare electorale în afara emisiunilor electorale. 

3 UNIREA FM Alba Iulia Decizia nr. 698 

din 15.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. b) 

Sâmbătă, 14 noiembrie 2020, a difuzat în reluare, de la orele 

02:05 și 05:05,  emisiuni electorale. 

 

4 RADIO 

ACCENT 

Târgu Jiu Decizia nr. 704 

din 17.12.2020 

privind 

SOMAREA 

Decizia nr. 

603/2020 

art. 5 

alin. (1) 

lit. a) și 

b) 

Informațiile prezentate în cadrul buletinelor de știri cu 

titlul ”Buletin electoral” din 16 și 19 noiembrie 2020 nu se 

încadrau în categoria știrilor electorale prevăzute în 

emisiunile informative de la art. 5 alin. (1) lit. a) din Decizia 

CNA nr. 603/2020, ci la lit. b) a aceluiași articol, respectiv, 

în categoria emisiunilor electorale, având în vedere că, în 

aceste știri a fost prezentat programul politic al unui candidat 

la Senat, din partea unui partid politic. 
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Anexa nr. 18 

Situația centralizată a sancțiunilor  

privind alegerile parlamentare aplicate de MAI 

 

 

În cursul campaniei electorale (06.11 – 05.12.2020, ora 07.00) la nivel național, au fost sesizate 143 de 

evenimente electorale1. 

În urma sesizărilor primite și a activităților desfășurate de structurile MAI au fost constituite 6 dosare penale 

privind săvârșirea a 8 infracțiuni, dintre care: 

- 1 infracțiune de corupere a alegătorilor; 

- 1 infracțiune de împiedicare, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al 

dreptului de a alege sau de a fi ales; 

- 6 „alte infracţiuni”2 circumscrise contextului electoral. 

De asemenea, în urma verificărilor efectuate, au fost aplicate, potrivit legislației electorale,  156 sancțiuni 

contravenționale, dintre care 42 amenzi, în valoare totală de 70.600 lei şi 114 avertismente. 

 

În preziua alegerilor (05.12.2020, ora 07.00 – 06.12.2020, ora 07.00) au fost sesizate, la nivel național, 178 

de evenimente electorale3.  

Au fost constituite 8 dosare penale privind săvârșirea a 8 infracțiuni, dintre care: 

- 7 infracţiuni de corupere a alegătorilor; 

- 1 infracțiune de loviri sau alte violențe. 

De asemenea, au fost aplicate, potrivit legislației electorale, 158 de sancțiuni contravenționale, dintre care 

25 de amenzi, în valoare totală de 87.500 lei şi 133 avertismente. 

 

În ziua alegerilor (06.12.2020, orele 07.00 – 21.00) au fost sesizate 273 de evenimente electorale4. 

Au fost constituite 63 dosare penale privind săvârșirea a 66 infracțiuni, dintre care: 

- 38 infracţiuni de fraudă la vot constând în: 

- fapta de a vota fără drept (10); 

- fapta de a vota de două sau mai multe ori (25); 

- fapta de a vota prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot (2); 

- utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui 

buletin de vot fals (1); 

- 7 infracţiuni de corupere a alegătorilor; 

- 5 infracţiuni de împiedicare, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de 

a alege sau de a fi ales; 

 
1 Potrivit datelor implementate în Sistemul Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică la data de 05.12.2020, 

ora 07.00. 
2 Indicatorul „alte infracțiuni” cuprinde infracțiuni de drept comun (furt, distrugere, amenințare, lovire și alte violențe etc.) comise în 

context electoral. 
3 Potrivit datelor implementate în Sistemul Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică la data de 06.12.2020, 

ora 07.00. 
4 Potrivit datelor implementate în Sistemul Informatic de Management Integrat al Evenimentelor de Ordine Publică și prelucrate la data de 

06.12.2020, ora 21.00 (aferente intervalului orar 07.00 – 21.00). 
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- 4 infracţiuni de violare a confidențialității votului; 

- 2 infracţiuni de sustragere sau distrugere; 

- 1 infracțiune de nerespectare a regimului urnei de vot - încredințarea urnei speciale 

altor persoane ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții;  

- 9 „alte infracţiuni”5 circumscrise contextului electoral. 

De asemenea, au fost aplicate, potrivit legislației electorale, 202 sancțiuni contravenționale, dintre care 64 

amenzi în valoare de 200.700 lei şi 138 avertismente. 

În concluzie, în baza legislației electorale, structurile MAI, au aplicat, în total, 516 sancțiuni contravenționale 

(131 amenzi în valoare de 358.800 lei şi 385 avertismente scrise) și au constituit 77 dosare penale privind săvârșirea 

a 82 infracțiuni. 

În ceea ce privește respectarea normelor prevăzute de anexele nr. 26 și 37 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020, 

Ordinul comun al ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne nr. 1850/157/2020, precum şi de Ordinul 

comun al ministrului sănătății şi al ministrului afacerilor interne nr. 2009/166/2020, structurile MAI, au aplicat, în 

total, 99 sancțiuni contravenționale, în valoare de 57.000 lei,  situația prezentându-se astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Indicatorul „alte infracţiuni” cuprinde infracţiuni de drept comun (furt, distrugere, ameninţare, lovire şi al te violenţe etc.) comise în 

context electoral. 
6 Privind măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților. 
7 Privind măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc. 

➢ în cursul campaniei electorale (06.11 – 05.12.2020, ora 07.00), au fost 

aplicate 29 sancţiuni contravenţionale, dintre care 21 pentru nerespectarea prevederilor 

Anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 şi 8 pentru nerespectarea 

prevederilor Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne 

nr. 1850/157/2020, în valoare totală de 26.500 lei;    

➢ în preziua alegerilor (05.12.2020, ora 07.00 – 06.12.2020, ora 07.00), au fost 

aplicate 34 sancţiuni contravenţionale, toate pentru nerespectarea prevederilor 

Anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020, în valoare totală de 15.000 

lei; 

➢ în ziua alegerilor (06.12.2020, orele 07.00 – 21.00), au fost aplicate 36 

sancţiuni contravenţionale, dintre care 29 pentru nerespectarea prevederilor Anexelor 

nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 şi 7 pentru nerespectarea prevederilor 

Ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 

2009/166/2020, în valoare totală de 15.500 lei.    
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Anexa nr. 19 

 

Situație privind cantitatea de hârtie utilizată la  

alegerile parlamentare din anul 2020 

 

 

 

Nr.crt. CARACTERISTICI 

TEHNICE 

Cantitate 

kg 

Preț unitar          

(fără TVA) 

Valoare 

lei 

Valoare  

(cu TVA)  

lei 

1. Hârtie de ziar bobină 84 cm/48,8 

gr/mp 

41.707,00 2,24 93.423,68 111.174,18 

2. Hârtie de ziar bobină 84 cm/48,8 

gr/mp 

183.158,00 2,76 505.516,08 601.564,14 

3. Hârtie de ziar bobină 84 cm/48,8 

gr/mp 

726.751,55 2,77 2.013.101,79 2.395.591,13 

TOTAL  951.616,55  2.612.041,55 3.108.329,45 

TOTAL €8   537.822,30 640.008,53 

TOTAL $   638.640,97 759.982,75 

 

 

 

Situație privind numarul de timbre autocolante 
utilizate la alegerile parlamentare din anul 2020 

 

 

 

Nr. Crt. JUDEȚUL Cantitate timbre 

autocolante                                 

- buc - 

Preț/timbru 

autocolant 

lei/buc                    

cu TVA 

Valoare lei             cu 

TVA 

1. ALBA 316.512 0,00476 1.506,60 

2. ARAD 393.787 0,00476 1.874,43 

3. ARGEȘ 543.445 0,00476 2.586,80 

4. BACĂU 621.475 0,00476 2.958,22 

5. BIHOR 514.129 0,00476 2.447,25 

6. BISTRIȚA - NĂSĂUD 272.915 0,00476 1.299,08 

7. BOTOȘANI 385.535 0,00476 1.835,15 

8. BRAȘOV 542.469 0,00476 2.582,15 

9. BRĂILA 282.932 0,00476 1.346,76 

10. BUZĂU 378.014 0,00476 1.799,35 

11. CARAȘ - SEVERIN 269.746 0,00476 1.283,99 

12. CĂLĂRAȘI 248.072 0,00476 1.180,82 

 
8 Cursul BNR din ziua de 11 septembrie 2020, 1 € = 4,8567 lei şi 1 $ = 4,0900 lei 
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13. CLUJ 630.820 0,00476 3.002,70 

14. CONSTANȚA 649.727 0,00476 3.092,70 

15. COVASNA 188.390 0,00476 896,74 

16. DÂMBOVIȚA 432.465 0,00476 2.058,53 

17. DOLJ 577.193 0,00476 2.747,44 

18. GALAȚI 542.978 0,00476 2.584,58 

19. GIURGIU 219.378 0,00476 1.044,24 

20. GORJ 304.559 0,00476 1.449,70 

21. HARGHITA 275.832 0,00476 1.312,96 

22. HUNEDOARA 393.572 0,00476 1.873,40 

23. IALOMIȚA 226.906 0,00476 1.080,07 

24. IAȘI 822.780 0,00476 3.916,43 

25. ILFOV 390.663 0,00476 1.859,56 

26. MARAMUREȘ 437.821 0,00476 2.084,03 

27. MEHEDINȚI 235.636 0,00476 1.121,63 

28. MUREȘ 482.841 0,00476 2.298,32 

29. NEAMȚ 473.751 0,00476 2.255,05 

30. OLT 362.513 0,00476 1.725,56 

31. PRAHOVA 673.712 0,00476 3.206,87 

32. SATU MARE 323.678 0,00476 1.540,71 

33. SĂLAJ 199.426 0,00476 949,27 

34. SIBIU 385.549 0,00476 1.835,21 

35. SUCEAVA 625.417 0,00476 2.976,98 

36. TELEORMAN 296.633 0,00476 1.411,97 

37. TIMIȘ 647.324 0,00476 3.081,26 

38. TULCEA 201.474 0,00476 959,02 

39. VASLUI 437.117 0,00476 2.080,68 

40. VÂLCEA 327.007 0,00476 1.556,55 

41. VRANCEA 316.984 0,00476 1.508,84 

42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 1.879.445 0,00476 8.946,16 

43. MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNE 

2.460.000 0,00476 11.709,60 

  TOTAL 21.190.622   100.867,36 
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Situație privind numărul de ștampile cu mențiunea ,,VOTAT” 
utilizate la alegerile parlamentare din anul 2020 

 

NR. 

CRT. 
Instituția Prefectului 

NR. 

SECȚII 

DE 

VOTARE 

NR. 

ȘTAMPILE/            

SECȚIE DE 

VOTARE 

Cantitate 

ștampile  

mențiunea 

“VOTAT” 

buc 

Preț/ștampilă 

lei/buc            

cu TVA 

Valoare   

lei                         

cu TVA 

1. JUDEŢUL ALBA 439 5 2.195 4,9385 10.840,01 

2. JUDEŢUL ARAD 437 5 2.185 4,9385 10.790,62 

3. JUDEŢUL ARGEŞ 522 5 2.610 4,9385 12.889,49 

4. JUDEŢUL BACĂU 638 5 3.190 4,9385 15.753,82 

5. JUDEŢUL BIHOR 655 5 3.275 4,9385 16.173,59 

6. JUDEŢUL BISTRIŢA-

NĂSĂUD 
313 

5 1.565 4,9385 7.728,75 

7. JUDEŢUL BOTOŞANI 427 5 2.135 4,9385 10.543,70 

8. JUDEŢUL BRAŞOV 457 5 2.285 4,9385 11.284,47 

9. JUDEŢUL BRĂILA 282 5 1.410 4,9385 6.963,29 

10. JUDEŢUL BUZĂU 426 5 2.130 4,9385 10.519,01 

11. JUDEŢUL CARAŞ-

SEVERIN 
365 

5 1.825 4,9385 9.012,76 

12. JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 235 5 1.175 4,9385 5.802,74 

13. JUDEŢUL CLUJ 665 5 3.325 4,9385 16.420,51 

14. JUDEŢUL CONSTANŢA 559 5 2.795 4,9385 13.803,11 

15. JUDEŢUL COVASNA 214 5 1.070 4,9385 5.284,20 

16. JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 433 5 2.165 4,9385 10.691,85 

17. JUDEŢUL DOLJ 531 5 2.655 4,9385 13.111,72 

18. JUDEŢUL GALAŢI 436 5 2.180 4,9385 10.765,93 

19. JUDEŢUL GIURGIU 245 5 1.225 4,9385 6.049,66 

20. JUDEŢUL GORJ 331 5 1.655 4,9385 8.173,22 

21. JUDEŢUL HARGHITA 291 5 1.455 4,9385 7.185,52 

22. JUDEŢUL 

HUNEDOARA 
524 

5 2.620 4,9385 12.938,87 

23. JUDEŢUL IALOMIŢA 220 5 1.100 4,9385 5.432,35 

24. JUDEŢUL IAŞI 759 5 3.795 4,9385 18.741,61 

25. JUDEŢUL ILFOV 266 5 1.330 4,9385 6.568,21 

26. JUDEŢUL 

MARAMUREŞ 
440 

5 2.200 4,9385 10.864,70 

27. JUDEŢUL MEHEDINŢI 290 5 1.450 4,9385 7.160,83 

28. JUDEŢUL MUREŞ 570 5 2.850 4,9385 14.074,73 

29. JUDEŢUL NEAMŢ 490 5 2.450 4,9385 12.099,33 

30. JUDEŢUL OLT 380 5 1.900 4,9385 9.383,15 
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31. JUDEŢUL PRAHOVA 624 5 3.120 4,9385 15.408,12 

32. JUDEŢUL SATU MARE 337 5 1.685 4,9385 8.321,37 

33. JUDEŢUL SĂLAJ 313 5 1.565 4,9385 7.728,75 

34. JUDEŢUL SIBIU 376 5 1.880 4,9385 9.284,38 

35. JUDEŢUL SUCEAVA 560 5 2.800 4,9385 13.827,80 

36. JUDEŢUL TELEORMAN 334 5 1.670 4,9385 8.247,30 

37. JUDEŢUL TIMIŞ 601 5 3.005 4,9385 14.840,19 

38. JUDEŢUL TULCEA 204 5 1.020 4,9385 5.037,27 

39. JUDEŢUL VASLUI 542 5 2.710 4,9385 13.383,34 

40. JUDEŢUL VÂLCEA 434 5 2.170 4,9385 10.716,55 

41. JUDEŢUL VRANCEA 361 5 1.805 4,9385 8.913,99 

42. MUNICIPIUL 

BUCUREŞTI 
1276 

5 6.380 4,9385 31.507,63 

43. MAE 748  6.400 4,9385 31.606,40 

 TOTAL  
 100.410  495.874,79 
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Situaţia cantitativ-valorică a ştampilelor birourilor electorale de  circumscripție și ștampilele de control 

ale birourilor electorale ale secțiilor de  votare din ţară 
 

NR. 

CRT. 
JUDEŢUL 

Valoarea ştampilelor birourilor electorale 

de circumscripție 
Ştampilele de control ale secţiilor de votare din ţară 

Cantitate (buc) 
Valoare (TVA 

inclus) Lei 
Număr 

VALOARE                     

(lei cu TVA) 

1. ALBA 1 113,05 439 8.358,56 

2. ARAD 1 137,49 437 9.339,74 

3. ARGEȘ 1 77,35 522 7.143,57 

4. BACĂU 1 95,20 638 22.017,38 

5. BIHOR 1 70,21 655 5.240,00 

6. BISTRIȚA - NĂSĂUD 1 89,25 313 4.786,24 

7. BOTOȘANI 1 23,80 427 10.162,60 

8. BRAȘOV 1 90,00 457 8.683,00 

9. BRĂILA 1 100,00 282 4.794,00 

10. BUZĂU 1 140,00 426 6.816 

11. CARAȘ - SEVERIN 1 120,00 365 7.792,24 

12. CĂLĂRAȘI 1 19,01 235 4.466,01 

13. CLUJ 1 74,02 665 8.269,61 

14. CONSTANȚA 1 19,04 559 9.645,55 

15. COVASNA 1 47,60 214 2.546,60 

16. DÂMBOVIȚA 1 88,06 433 7.729,05 

17. DOLJ 1 109,00 531 9.573,93 

18. GALAȚI 1 125,00 436 14.823,26 

19. GIURGIU 1 49,00 245 3.236,21 

20. GORJ 1 74,99 331 4.135,85 



 

190 
 

21. HARGHITA 1 10,12 291 2.944,92 

22. HUNEDOARA 1 88.50 524 12.315,31 

23. IALOMIȚA 1 85,00 220 6.599,98 

24. IAȘI 1 11,50 759 8.728,50 

25. ILFOV 1 15,42 266 4.273,29 

26. MARAMUREȘ 1 89,90 440 7.330,40 

27. MEHEDINȚI 1 85,00 290 3.335,00 

28. MUREȘ 1 187,00 570 14.483,70 

29. NEAMȚ 1 24,99 490 12.245,10 

30. OLT 1 65,45 380 5.200,30 

31. PRAHOVA 1 96,00 624 4.992,00 

32. SATU MARE 2 178.50 337 7.018,03 

33. SĂLAJ 1 65,45 313 8.194,34 

34. SIBIU 1 32,00 376 10.262,00 

35. SUCEAVA 1 109,00 560 7.863,52 

36. TELEORMAN 1 43,00 334 3.974,60 

37. TIMIȘ 1 154,51 601 15.553,88 

38. TULCEA 1 80,00 204 2.019,60 

39. VASLUI 1 25,00 542 13.550,00 

40. VÂLCEA 1 107,10 434 5.154,27 

41. VRANCEA 1 75,00 361 12.635,10 

42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 12 771,12 1276 25.060,64 

43. MINISTERUL AFACERILOR 

EXTERNE 6 385,56 780 
15.319,20 

  TOTAL 60 4.180,19 19582 361.595,05 
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                 Cheltuielile detaliate cu servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă 

 

 UM Cantitate 
Preţ unitar 

(fără TVA) 

Valoare fără 

TVA 

Valoare 

TVA 

Valoare cu 

TVA 

1. Fluxul - plecări trimiteri poștale din România, din care:           4.759.167,30 

1.1. Corespondență internațională prioritară cu confirmare de primire - AR 
buc 172,00 27,7311 4.769,75 906,25 5.676,00 

1.2. Express Mail Service -EMS, din care: buc 35.636,00  - 3.985.526,67 757.250,31 4.742.777,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Afganistan prin Ministerul Apărării 

Naționale buc 158 - - - - 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Africa De Sud buc 4,00 104,2017 416,81 79,19 496,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Albania buc 1,00 103,3613 103,36 19,64 123,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Arabia Saudita buc 8,00 117,6471 941,18 178,82 1.120,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Argentina buc 3,00 91,5966 274,79 52,21 327,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Australia buc 83,00 96,6387 8.021,01 1.523,99 9.545,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Austria buc 1.407,00 88,2353 124.147,07 23.587,93 147.735,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Belgia buc 1.796,00 101,6807 182.618,54 34.697,46 217.316,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Brazilia buc 10,00 113,4454 1.134,45 215,55 1.350,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Bulgaria buc 17,00 78,9916 1.342,86 255,14 1.598,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Canada buc 803,00 89,9160 72.202,55 13.718,45 85.921,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-China buc 6,00 64,7059 388,24 73,76 462,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Cipru buc 77,00 105,8824 8.152,94 1.549,06 9.702,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020- Rep. Coasta de Fildeș  buc 1,00 93,2773 93,28 17,72 111,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Rep.Coreea buc 11,00 87,3950 961,35 182,65 1.144,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Croatia buc 10,00 85,7143 857,14 162,86 1.020,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Danemarca buc 784,00 126,0504 98.823,51 18.776,49 117.600,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Egipt buc 3,00 94,9580 284,87 54,13 339,00 
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Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Estonia buc 10,00 97,4790 974,79 185,21 1.160,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Elvetia buc 1.672,00 133,6134 223.401,60 42.446,40 265.848,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Emirate Arabe Unite  buc 77,00 110,9244 8.541,18 1.622,82 10.164,00 

Express Mail Services(Ems)Dec,2020-Finlanda buc 123,00 120,1681 14.780,68 2.808,32 17.589,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Franța buc 2.493,00 77,3109 192.736,07 36.619,93 229.356,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Germania buc 5.360,00 107,5630 576.537,68 109.542,32 686.080,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Grecia buc 141,00 107,5630 15.166,38 2.881,62 18.048,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Hong Kong buc 7,00 119,3277 835,29 158,71 994,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-India buc 3,00 118,4874 355,46 67,54 423,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Irlanda buc 925,00 119,3277 110.378,12 20.971,88 131.350,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Israel buc 69,00 84,8739 5.856,30 1.112,70 6.969,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Italia buc 2.957,00 113,4454 335.458,05 63.736,95 399.195,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Japonia buc 62,00 79,8319 4.949,58 940,42 5.890,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Iordania buc 2,00 117,6471 235,29 44,71 280,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Kenya buc 3,00 88,2353 264,71 50,29 315,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Lituania buc 7,00 92,4370 647,06 122,94 770,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Liban buc 1,00 87,3950 87,40 16,60 104,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Luxemburg buc 454,00 85,7143 38.914,29 7.393,71 46.308,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Mali buc 1,00 80,6723 80,67 15,33 96,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Malta buc 47,00 98,3193 4.621,01 877,99 5.499,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Maroc buc 7,00 119,3277 835,29 158,71 994,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Mexic buc 30,00 113,4454 3.403,36 646,64 4.050,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Norvegia buc 314,00 156,3025 49.078,99 9.325,01 58.404,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Noua Zeelanda buc 31,00 86,5546 2.683,19 509,81 3.193,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Olanda buc 1.725,00 103,3613 178.298,24 33.876,76 212.175,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Polonia buc 95,00 93,2773 8.861,34 1.683,66 10.545,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Portugalia buc 122,00 86,5546 10.559,66 2.006,34 12.566,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Qatar buc 21,00 110,9244 2.329,41 442,59 2.772,00 
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Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Marea Britanie buc 8.419,00 125,2101 1.054.143,83 200.287,17 1.254.431,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Rep.Cehia buc 157,00 84,0336 13.193,28 2.506,72 15.700,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Rep.Moldova buc  365,00 107,5630 39.260,50 7.459,50 46.720,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Federatia Rusa buc 13,00 136,9748 1.780,67 338,33 2.119,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Serbia buc 18,00 91,5966 1.648,74 313,26 1.962,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Singapore buc 37,00 100,0000 3.700,00 703,00 4.403,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Slovacia buc 39,00 87,3950 3.408,41 647,59 4.056,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Slovenia buc 18,00 93,2773 1.678,99 319,01 1.998,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Spania buc 2.957,00 94,1176 278.305,74 52.878,26 331.184,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Statele Unite ale Americii buc 1.125,00 196,6387 221.218,54 42.031,46 263.250,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Suedia buc 411,00 149,5798 61.477,30 11.680,70 73.158,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Thailanda buc 4,00 81,5126 326,05 61,95 388,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Tunisia buc  3,00 101,6807 305,04 57,96 363,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Turcia buc 24,00 85,7143 2.057,14 390,86 2.448,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Ucraina buc  6,00 125,2101 751,26 142,74 894,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Ungaria buc 98,00 107,5630 10.541,17 2.002,83 12.544,00 

Express Mail Services(Ems)Dec.2020-Vanuatu buc  1,00 94,9580 94,96 18,04 113,00 

1.3. Abonament lunar preluare trimiteri poştale de la sediul tipografiei, din care:           300,00 

Abonament lunar preluare trimiteri poştale o lună buc 1,00 252,1008 252,10 47,90 300,00 

1.4. Servicii tipografice şi servicii conexe           200,00 

Prelucrare de la sediu pentru expediţii septembrie-octombrie buc 5,00 33,6134 168,07 31,93 200,00 

1.5. Alte servicii asociate prestării serviciilor ce fac obiectul prezentei hotărâri           10.214,30 

Tarif suplimentar preluare în zilele de sâmbătă şi sărbători legale buc 8.882,00 0,9664 8.583,56 1.630,74 10.214,30 

2. Fluxul - sosiri trimiteri poștale în România, din care:           893.462,02 

2.1. Corespondență comercială - răspuns internațional - IBRS/CCRI, din care: buc 18.499,00 9,5966 177.527,50 33.731,08 211.258,58 

2.2. Abonament lunar livrare trimiteri la sediile birourilor electorale, din care:           1.914,24 

Abonament lunar CCRI/IBRS 2 luni*3 sedii noiembrie și decembrie 2020 
buc 6,00 16,0000 96,00  18,24 114,24 
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Abonament lunar livrare la sediul Biroului electoral pentru vot prin 

corespondență (2 luni* 3 sedii BESC noiembrie și decembrie 2020) buc 6,00 252,1008 1512,60 287,40 1.800,00 

2.3. Servicii conexe precum prelucrări suplimentare trimiteri, monitorizare 

zilnică şi altele asemenea:           680.289,20 

Monitorizare zilnică trimiteri buc 1,00 543.923,1008 543.923,10 103.345,39 647.268,49 

Prelucrări suplimentare trimiteri CCRI/IBRS buc 18.499,00 1,15 21.273,85 4.042,03 25.315,88 

Cheltuieli prelucrare trimiteri CCRI/IBRS  buc 18.499,00 0,35 6.474,65 1.230,18 7.704,82 

 

 


