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I NT RO D U CER E  

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 554/2021, duminică, 27 iunie 2021, au 

avut loc alegeri locale parțiale pentru primari și un consiliu local, într-un număr de 36 de 

circumscripții electorale (comunale și orășenești) din 23 de județe. 

 

Circumscripțiile electorale în care s-au organizat alegeri locale parțiale pentru primari: 

1. Județul Alba – comuna Ciuruleasa, comuna Meteș, comuna Zăbrani 

2. Județul Brașov – comuna Șinca Nouă 

3. Județul Covasna – comuna Ozun 

4. Județul Arad – comuna Zăbrani 

5. Județul Caraș-Severin – orașul Bocșa 

6. Județul Hunedoara – comuna Burjuc, comuna Romos, comuna Sarmisegetuza 

7. Județul Timiș – comuna Voiteg 

8. Județul Argeș – comuna Aninoasa, comuna Rociu 

9. Județul Dâmbovița – comuna Braniștea 

10. Județul Prahova – comuna Șotrile 

11. Județul Bacău – comuna Tamași 

12. Județul Suceava – orașul Vicovul de Sus 

13. Județul Brăila – comuna Viziru 

14. Județul Galați – orașul Târgu-Bujor 

15. Județul Călărași – comuna Cuza Vodă, comuna Frumușani 

16. Județul Ialomița – comuna Gura Ialomiței, comuna Ion Roată 

17. Județul Ilfov – orașul Bragadiru, comuna Găneasa 

18. Județul Dolj – orașul Filiași, comuna Catane, comuna Sadova, comuna Terpezița, comuna    

   Ostroveni 

19. Județul Gorj – comuna Bumbești-Pițic 

20. Județul Mehedinți – comuna Obârșia de Câmp 

21. Județul Olt – Comuna Deveselu 

22. Județul Vâlcea – comuna Scundu, comuna Slătioara  

23. Județul Sălaj – orașul Șimleu Silvaniei 

 

Circumscripția electorală în care s-au organizat alegeri pentru consiliul local: 

1. Județul Dâmbovița – comuna Cojasca. 

 

Prezentul raport descrie organizarea şi desfășurarea alegerilor locale parțiale din anul 2021, 

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.  

În organizarea alegerilor locale parțiale din anul 2021, pe lângă Autoritatea Electorală 

Permanentă au fost implicați Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Serviciul 
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de Telecomunicații Speciale, Institutul Național de Statistică, Consiliul Național al Audiovizualului, 

Agenția Națională de Integritate, instanțele de judecată, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor 

Securității, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, instituțiile 

prefectului și primarii. Buna colaborare între aceste instituții și autorități a stat la baza organizării și 

desfășurării unui proces electoral corect și transparent.  

Alegerile locale parțiale din anul 2021 au decurs în condiții bune, nefiind înregistrate incidente 

sau disfuncționalități de natură să afecteze integritatea acestora.  

Acesta este cel de-al treilea proces electoral desfășurat în contextul generat de pandemia de 

COVID-19, fapt care a impus implementarea în timp util a unor soluții atât în plan legislativ, cât și în 

plan organizatoric și logistic, ce au asigurat un răspuns eficient al administrației electorale și al 

celorlalte instituții implicate în organizarea procesului electoral. 
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1 .  C ONT EX TU L LEG ISL AT IV  

 

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

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice 

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

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

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

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

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

modificările și completările ulterioare. 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

corupției; 

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

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

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

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

ulterioare; 

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

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

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

normative; 

− Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și 

deconspirarea Securității, cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi 

a circumscripției electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale. 

Totodată, au fost incidente Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și 

Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
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2 .  A D MI NI STR AŢI A  ELE CTO R AL Ă  

 

Autoritatea Electorală Permanentă este instituția administrativă autonomă cu competenţă 

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

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

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

management electoral cu caracter temporar.  

 

2.1. AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

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

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

 Aceasta are următoarele obiective generale: 

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

și a campaniilor electorale; 

− buna organizare şi desfăşurare a proceselor electorale; 

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

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

și Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Hotărârile Guvernului 

nr. 555/2021 și nr. 556/2021 vizează toate etapele procesului electoral. Astfel, AEP: 

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

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

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

MAI, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea 

și desfășurarea alegerilor; 

▪ administrează Registrul electoral, monitorizează și controlează actualizarea acestuia; 

▪ monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente;  

▪ administrează Registrul secțiilor de votare;  

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

organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale;  

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

votare și locțiitorii acestora; 

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

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

generali ai comunelor și ai orașelor cu privire la sarcinile ce revin acestora pentru organizarea 

și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale; 

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

electorale;  

▪ înregistrează și instruiește mandatarii financiari; 

▪ asigură rambursarea cheltuielilor aferente campaniei electorale efectuate de competitorii 

electorali, conform Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ coordonează activitățile privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței 

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

consemnate în procesele-verbale privind rezultatele votării și aduce la cunoștință publică, pe 
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site-ul propriu și pe portalul www.partiale2021.roaep.ro, datele și informațiile de interes public 

rezultate din acestea; 

▪ pune la dispoziția președinților tribunalelor lista experților electorali juriști care îndeplinesc 

condițiile prevăzute la art. 26 alin. (51) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică, care 

participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor locale 

parțiale; 

▪ asigură resursele necesare pentru configurarea adreselor de poștă electronică ale birourilor 

electorale județene și ale birourilor electorale de circumscripție și pune la dispoziția acestora 

paginile de internet necesare asigurării publicității actelor adoptate;  

▪ realizează, distribuie și/sau difuzează publicații, ghiduri, broșuri, pliante și producții audiovideo 

pentru instruirea și/sau informarea membrilor birourilor electorale, alegătorilor și candidaților. 

 

2.1.1. Asigurarea cadrului normativ  

 

 AEP a elaborat şi a transmis Guvernului, în vederea adoptării, proiectele hotărârilor pentru 

organizarea alegerilor locale parțiale din anul 2021, respectiv: 

- Hotărârea Guvernului nr. 554/2021 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru 

primari și un consiliu local în unele circumscripții electorale; 

- Hotărârea Guvernului nr. 555/2021 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul 

perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021; 

- Hotărârea Guvernului nr. 556/2021 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei 

organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021; 

- Hotărârea Guvernului nr. 557/2021 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021. 

  AEP a adoptat următoarele hotărâri și instrucțiuni1: 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2021 privind desemnarea reprezentanţilor 

Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale județene constituite la alegerile locale 

parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 27 iunie 2021; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2021 privind aprobarea Ghidului finanțării 

campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2021 privind întocmirea, verificarea și 

circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 

2021;  

- Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2021 privind unele măsuri pentru 

organizarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021; 

- Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2021 privind acreditarea observatorilor, a 

delegaților mass-mediei străini şi a delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale 

din data de 27 iunie 2021. 

 

 
1 Pproiectele de hotărâri ale Autorității au fost publicate pe site-ul www.roaep.ro, în secțiunea ,,Legislație 

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

referitoare la textul acestora, fiind, totodată, emise comunicate de presă în acest sens. 

http://www.partiale2021.roaep.ro/
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La alegerile locale parțiale din anul 2021 și-au menținut aplicabilitatea următoarele acte 

normative: 

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

susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale; 

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

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

care va fi folosit la alegerile locale; 

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

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

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei 

electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului 

de pe lista electorală permanentă, complementară și suplimentară care va fi folosit la alegerile 

locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ștampilelor 

electorale care vor fi folosite la alegerile locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului 

autocolant care va fi folosit la alegerile locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de 

înscriere în Registrul electoral; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de 

pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale; 

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

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind 

tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

țară și a locțiitorilor acestora; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 25/2016 privind procedura de eliberare a 

extraselor din Registrul electoral către formațiunile politice care participă la alegerile locale; 

- Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de 

avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora; 

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

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

verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale; 

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

de vot care sunt folosite la alegerile locale; 

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

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

 

2.1.2. Administrarea Registrului Electoral 

 

Registrul electoral este sistemul informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de 

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

secții de votare. Datele şi informațiile conținute în Registrul electoral sunt destinate exclusiv 
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proceselor electorale. În conformitate cu prevederile Legii nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, Registrul electoral este administrat de AEP. 

 

▪ Operațiuni efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă în Registrul Electoral: 

 

Importurile de date 

În perioada electorală, AEP a mărit frecvența actualizărilor de date de la DEPABD, în vederea 

creșterii acurateței listelor electorale permanente. Astfel, s-au efectuat un import complet de date de 

la DEPABD și o actualizare de date de la DEPABD. 

 

Importul de date din 08 iunie 2021 

- s-au primit de la DEPABD date privind domiciliul pentru  18.301.110 persoane; 

- s-au primit date pentru  239.853 de persoane privind reședința; 

- s-au primit 16.221 de documente de radiere a dreptului de vot. 

 

Importul parțial de date din 22 iunie 2021 

- s-au primit de la DEPABD date actualizate pentru 279.514 persoane, privind schimbările 

intervenite în perioada 29.05.2021-19.06.2021, cu privire la domiciliu, actul de identitate, 

respectiv numele/prenumele persoanei; 

- s-au primit date pentru 16.329 de persoane decedate, înregistrate în RNEP în perioada 

29.05.2021-19.06.2021; 

- s-au primit date pentru 5.667 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate (CRDS)/persoane 

care au renunțat la cetățenie, informații înregistrate în RNEP în perioada 29.05.2021-

19.06.2021; 

- s-au primit date pentru 11.348 de persoane privind actualizarea reședinței, înregistrate în RNEP 

în perioada 29.05.2021-19.06.2021; 

- s-au primit date pentru 49 de persoane cu mențiuni de punere sub interdicție, înregistrate în 

RNEP în perioada 29.05.2021-19.06.2021; 

- s-au primit date pentru 65 de persoane cu mențiuni de interzicere a dreptului de a vota, 

înregistrate în RNEP în perioada 29.05.2021-19.06.2021. 
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Monitorizarea operațiunilor de radiere a alegătorilor 

 Radierea alegătorilor din Registrul Electoral se face de către persoanele autorizate din cadrul 

primăriilor localităților din România, permanent, după cum se poate observa și din graficul de mai 

jos.  

 

Crearea machetelor listelor electorale 

În vederea generării pachetelor electorale și a tipării listelor electorale permanente din țară 

pentru alegerile locale parțiale, în Registrul Electoral au fost create machetele modelelor listelor 

electorale publicate în Monitorul Oficial al României.  

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

disponibile în pachetele electorale generate. 

 

▪ Operaţiuni efectuate de primari în Registrul electoral: 

Principalele operaţiuni efectuate în Registrul electoral de către primari, prin intermediul 

persoanelor autorizate, au fost: 

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

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

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

judecătorească a copiei de pe dispozitivul hotărârii; 

- delimitarea secțiilor de votare, prin dispoziție și aprobarea Registrului secțiilor de votare; 
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- generarea pachetelor electorale şi tipărirea listelor electorale permanente – în perioada 22 iunie 

2021 și 25 iunie 2021; 

- introducerea în Registrul Electoral a cererilor de vot la reședință. 

 

▪ Interfața publică 

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

fost arondați în funcție de adresa de domiciliu. Această funcționalitate a fost îmbunătățită prin 

adăugarea în Registrul Electoral a coordonatelor GPS ale secțiilor de votare; astfel alegătorii pot 

vizualiza locația secției de votare și drumul până la aceasta. 

 

 

 

▪ Suport tehnic pentru Registrul electoral 

Activitatea AEP pe acest palier a inclus: 

• analizarea și rezolvarea solicitărilor primite de la birourile și filialele AEP privind introducerea 

și gestionarea operatorilor și a experților electorali; 
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• suport tehnic privind tragerea la sorți a operatorilor de calculator din secțiile de votare și a 

președinților și locțiitorilor secțiilor de votare; 

• suport tehnic acordat persoanelor din cadrul primăriilor autorizate să opereze în Registrul 

electoral. 

 

▪ Statistici privind utilizarea Registrului electoral 

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. 

 

2.1.3. Organizarea secțiilor de votare 

 

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

ocazia alegerilor locale parțiale din anul 2021 au fost organizate 176 de secții de votare2, respectiv 

61 de secții în orașe și 115 secții în comune.  

Situația privind numărul secțiilor de votare și numărul de alegători arondați acestora, în 

funcție de tipul unităților administrativ-teritoriale, se prezintă astfel3:  

 

Tipul unității 

administrativ-

teritoriale 

Număr secții 

de votare 

Număr alegători înscriși în 

listele electorale permanente 

Număr mediu de 

alegători/secție de votare 

Orașe 61 85.137 1395,69 

Comune 115 79.119 688 

TOTAL 176 164.256 933,29 

 

Pentru informarea corectă a alegătorilor, pe site-ul AEP4 au fost postate variante actualizate ale 

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

precum și numărul de alegători pe secții de votare. 

Pentru buna desfășurare a alegerilor locale parțiale din anul 2021, AEP a realizat operaţiuni de 

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

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

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

accesând următorul link:https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare. 
3 Număr alegători înscriși în Registrul electoral la data 15.06.2021, la nivelul fiecărei secții de votare (inclusiv cei care 

împlinesc vârsta de 18 ani la data alegerilor), disponibil la https://partiale2021.roaep.ro/comunicate/. 
4 La adresa: http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/.  

http://www.roaep.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare
https://www.roaep.ro/management-electoral/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare
http://www.roaep.ro/logistica/geografie-electorala/registrul-sectiilor-de-votare/
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soluționat solicitările de aviz de modificare a delimitărilor și/sau sediilor secţiilor de votare și a 

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

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

 

 
 

Emiterea avizelor pentru modificarea sediilor/delimitărilor secţiilor de votare  

 Pentru pregătirea procesului electoral din 27 iunie 2021, AEP a primit de la primăriile din 

unitățile-administrativ teritoriale unde au fost organizate alegeri locale parțiale 7 solicitări de aviz 

pentru modificarea delimitărilor și sediilor secțiilor de votare. Pentru acestea a fost emis avizul 

conform favorabil, fiind aduse modificări unui număr de 9 secții de votare. 

2
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9
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2
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JUDEŢUL ALBA-CIURULEASA

JUDEŢUL ALBA-METEŞ

JUDEŢUL ARAD-ZĂBRANI

JUDEŢUL ARGEŞ-ANINOASA

JUDEŢUL ARGEŞ-ROCIU

JUDEȚUL BACĂU-TAMAȘI

JUDEŢUL BRAŞOV-ŞINCA NOUĂ

JUDEȚUL BRĂILA-VIZIRU

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN-ORAŞ BOCȘA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI-FRUMUŞANI

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI-CUZA VODĂ

JUDEŢUL COVASNA-OZUN

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA-BRANIŞTEA

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA-COJASCA

JUDEŢUL DOLJ-SADOVA

JUDEŢUL DOLJ-TERPEZIȚA

JUDEȚUL DOLJ-CATANE

JUDEȚUL DOLJ-OSTROVENI

JUDEŢUL DOLJ-ORAŞ FILIAŞI

JUDEŢUL GALAŢI-ORAŞ TÂRGU BUJOR

JUDEȚUL GORJ-BUMBEȘTI-PIȚIC

JUDEŢUL HUNEDOARA-BURJUC

JUDEŢUL HUNEDOARA-ROMOS

JUDEŢUL HUNEDOARA-SARMIZEGETUSA

JUDEŢUL IALOMIŢA-GURA IALOMIŢEI

JUDEŢUL IALOMIŢA-ION ROATĂ

JUDEŢUL ILFOV-ORAŞ BRAGADIRU

JUDEŢUL ILFOV-GĂNEASA

JUDEŢUL MEHEDINŢI-OBÂRŞIA DE CÂMP

JUDEŢUL OLT-DEVESELU

JUDEŢUL PRAHOVA-ŞOTRILE

JUDEŢUL SĂLAJ-ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI

JUDEŢUL SUCEAVA-ORAŞ VICOVU DE SUS

JUDEŢUL TIMIŞ-VOITEG

JUDEŢUL VÂLCEA-SCUNDU

JUDEŢUL VÂLCEA-SLĂTIOARA

Situaţia numărului secţiilor de votare organizate pentru alegerile locale 

parțiale din anul 2021
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- în cazul a 2 dintre solicitări, a fost emis avizul conform favorabil, fiind aduse modificări 

delimitărilor unui număr de 2 secții de votare; 

- în cazul a 5 dintre solicitări, a fost emis avizul conform favorabil, fiind aduse modificări sediilor 

a 7 secții de votare. 

 Astfel, pentru pregătirea alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021 au fost supuse analizei și 

verificării: 

• 5 solicitări pentru modificarea a 7 secții de votare, fiind acordat aviz conform favorabil 

modificării sediilor a 7 secții de votare. 57,14% din totalul sediilor modificate sunt situate în 

mediul urban.  

 

 
 

Principalele motive invocate în cadrul solicitărilor de modificare a sediilor secțiilor de 

votare au fost după cum urmează: 

 

Motive schimbare sediu secție de votare 

Condiții și dotări de o calitate superioară celor existente (cea mai mare parte a solicitărilor au invocat 

existența unui spațiu considerabil mai mare și care asigură o mai bună afluire și defluire a alegătorilor, în 

special în contextul pandemiei SARS-COV2) 

Reabilitare/modernizare imobil 

Clădire dezafectată 

Centru de vaccinare – COVID 19 

 

• au fost avizate 4 modificări ale delimitărilor secțiilor de votare. Acestea au vizat 

arondarea/rearondarea a 4 segmente de numere. 

Pe lângă solicitările de obținere a avizului conform emis de AEP pentru înființarea de secții de 

votare ori pentru modificarea delimitării și/sau a sediului acestora, au fost formulate 11 solicitări de 

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

unităților administrativ-teritoriale unde au fost organizate alegeri locale parțiale.  

 

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

votare (din Registrul electoral) 

 

Tip autorizare operare Număr 

solicitări 

Cauze 
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verificate şi 

analizate  

Autorizarea operării pentru 

arondare/rearondare manuală a 

alegătorilor 

2 • Alegători nerepartizați cu adresa eronată în actul 

de identitate; 

• Alegători nerepartizați pentru care adresa din 

actul de identitate nu permite arondarea automată 

(menţiuni doar privind UAT-ul şi localitatea 

componentă în actul de identitate); 

Autorizarea operării pentru 

efectuarea unor corecţii ale unor 

erori materiale/actualizarea în ceea 

ce priveşte tipul, denumirea şi 

adresa secţiei de votare 

2 • Completarea adresei prin introducerea numărului 

administrativ și îndreptarea erorilor materiale de 

scriere (scriere cu diacritice); 

• Modificarea denumirii instituției în care 

funcționează sediul secției de votare. 

Autorizarea operării avizelor 

conforme emise   

7 • Implementarea avizelor conforme emise. 

TOTAL 11  - 

 

Pentru informarea corectă a alegătorilor au fost postate pe site-ul AEP 2 variante actualizate ale 

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

diferite momente în perioada electorală aferentă alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021. 

 

Monitorizarea modului de asigurare a logisticii electorale 

În intervalul 2-16 iunie 2021 s-au desfășurat acțiuni de control și îndrumare electorală în 

unitățile administrativ-teritoriale în care urmau a fi organizate alegeri locale parțiale, fiind 

monitorizată starea logisticii electorale de care dispuneau primăriile și modul de păstrare a acesteia, 

astfel încât să se poată reutiliza pentru organizarea şi amenajarea secţiilor de votare. 

 Astfel, în perioada mai sus menționată s-a realizat evaluarea dotărilor specifice secțiilor de 

votare, precum și a modului de păstrare a acestora în 25 de unități administrativ-teritoriale (5 orașe și 

20 de comune), reprezentând 71,42% din numărul total al acestora. 

 

Unități administrativ-teritoriale în care s-a realizat evaluarea  

dotărilor specifice secțiilor de votare 

 

Județ  UAT 

Județul Alba 1.Comuna Ciuruleasa 

2. Comuna Meteș 

Județul Arad 3. Comuna Zăbrani 

Județul Bacău 4. Comuna Tamași 

Județul Brașov 5. Comuna Șinca Nouă 

Județul Brăila 6. Comuna Viziru 

Județul Caraș-Severin 7. Orașul Bocșa 

Județul Covasna 8. Comuna Ozun 

Județul Dolj 9. Orașul Filiași 

10. Comuna Catane 

11. Comuna Sadova 

12. Comuna Terpezița 

13. Comuna Ostroveni 

Județul Galați 14. Orașul Târgu Bujor 

Județul Gorj 15. Comuna Bumbești-Pițic 
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Județul Hunedoara 16. Comuna Burjuc 

17. Comuna Romos 

18. Comuna Sarmizegetusa 

Județul Mehedinți 19. Comuna Obârșia de Câmp 

Județul Olt 20. Comuna Deveselu 

Județul Sălaj 21. Orașul Șimleu Silvaniei 

Județul Suceava 22. Orașul Vicovul de Sus 

Județul Timiș 23. Comuna Voiteg 

Județul Vâlcea 24. Comuna Scundu 

25. Comuna Slătioara 

 

 În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că unele unități administrativ-teritoriale 

depozitează materialele de logistică electorală în condiții foarte bune (17,39%), altele depozitează 

materialele de logistică electorală în condiții bune (82,60%). 

 

 

Din aceeași perspectivă, în cadrul acțiunilor de control efectuate în cele 25 de unități 

administrativ-teritoriale s-a verificat modul de păstrare şi depozitare a materialelor de logistică 

electorală între perioadele electorale, precum şi realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de 

votare.  

După cum se poate observa mai jos, în multe situații, materialele de logistică electorală sunt 

depozitate, între perioadele electorale, în principal în primării, unități de învățământ sau cămine 

culturale.  
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În urma controalelor efectuate au rezultat următoarele date:   
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Soluționarea sesizărilor referitoare la secțiile de votare  

AEP a primit 3 sesizări cu privire la secțiile de votare, care au vizat următoarele aspecte: 

 

Aspecte sesizate Nr. de sesizări 

schimbarea sediilor unor secții de votare din cauza suprafeței acestora și mutarea lor 

mai aproape de alegătorii dintr-un cartier  

2 

schimbarea sediilor unor secții de votare deoarece acestea se aflau în domeniul 

privat, proprietarul acestora fiind fiul unui candidat la alegerile locale parțiale 

1 

 

În ceea ce privește sesizarea referitoare la schimbarea sediilor unor secții de votare din cauza 

suprafeței acestora și mutarea lor mai aproape de alegătorii dintr-un cartier, a fost efectuat un control 

referitor la evaluarea acestora și, în temeiul art. 103 alin. (1) lit. b) teza a II-a5 din Legea nr. 208/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, a fost înaintată propunerea de reamenajare a spațiului 

disponibil pentru organizarea secțiilor de votare în cauză, astfel încât configurația acestora să permită 

o cât mai bună organizare și desfășurare a operațiunilor electorale, precum și o mai bună afluire și 

defluire a alegătorilor.  

 

2.1.4. Desemnarea și instruirea persoanelor cu atribuții în desfășurarea alegerilor 

 

Experții electorali 

 

 Situația intrărilor și ieșirilor din CEE   

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

să devină președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora, înființată, 

gestionată și actualizată de AEP6. 

În anul 2021, la nivelul structurilor teritoriale ale AEP s-au desfășurat permanent activități de 

primire, verificare şi înregistrare a cererilor de admitere în CEE, pe baza avizului favorabil și/sau pe 

bază de examen.  

 
5 Autoritatea Electorală Permanentă poate propune înființarea secțiilor de votare noi sau schimbarea sediilor secțiilor de 

votare în cazurile în care nu se asigură respectarea prevederilor art. 20-221. 
6 În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (13) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale 

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

electorali, cu modificările și completările ulterioare. 
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În perioada 1 ianuarie - 27 iunie 2021, au fost admise în Corpul experților electorali 200 de 

persoane (6 persoane admise pe bază de aviz favorabil și 194 de persoane admise pe bază de 

examen7). Dintre acestea, în perioada electorală aferentă alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021, 

au fost admise în Corpul experților electorali 65 de persoane (3 persoane admise pe bază de aviz 

favorabil și 62 de persoane admise pe bază de examen). 

 
ADMITERI ÎN CEE ÎN ANUL 2021 

Tip admitere Număr decizii 

emise ianuarie-

iunie 2021 

Număr persoane 

admise ianuarie-

iunie 2021  

Din care număr 

decizii emise în 

perioada electorală 

aferentă alegerilor 

locale 

Număr persoane admise  

în perioada electorală 

aferentă alegerilor locale 

Pe bază de aviz favorabil 6 6 2 3 

Pe bază de examen 9 194 4 62 

TOTAL 15 200 6 65 

 

În aceeași perioada, 1 ianuarie - 27 iunie 2021, a încetat calitatea de expert electoral pentru 

1.413 persoane și au fost excluse din CEE 26 de persoane.  

 

 ÎNCETĂRI CALITATE EXPERT ELECTORAL ÎN ANUL 2021 

Motivul încetării calității de expert 

electoral 

Număr 

decizii 

emise 

ianuarie-

iunie 2021 

Număr de persoane 

cărora le-a încetat 

calitatea de expert 

electoral  

în ianuarie-iunie 

2021  

Din care număr 

decizii emise în 

perioada 

electorală 

aferentă 

alegerilor locale 

parțiale 

Număr de persoane 

cărora  

le-a încetat calitatea 

de expert electoral 

în perioada 

electorală aferentă 

alegerilor locale 

parțiale 

Retragere  14 1.267 2 34 

Neîndeplinirea condiției prevăzute 

de art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare 

0 0 1 1 

Neîndeplinirea condiției prevăzute 

de art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea 

nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, fiind 

candidați la alegerile locale parțiale 

din 27 iunie 2021 din partea unor 

partide politice 

0 0 1 1 

Deces 8 146 3 15 

TOTAL 22 1.413 7 51 

 

 
EXCLUDERI DIN CEE ÎN ANUL 2021 

Motivul excluderii Număr de decizii 

emise 

în ianuarie-iunie 

2021  

Număr de 

persoane excluse 

în ianuarie-iunie 

2021 

Din care număr de 

decizii emise în perioada 

electorală aferentă 

alegerilor locale parțiale 

Număr de persoane 

excluse în perioada 

electorală aferentă 

alegerilor locale 

parțiale 

Sancţiune 

contravenţională 

3 26 0 0 

 

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

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

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

http://www.roaep.ro/logistica/management-electoral/corpul-expertilor-electorali/
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Evidența experților electorali disponibili pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al 

biroului electoral al secției de votare / înlocuiri la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021 

Personalul structurilor teritoriale a transmis mesaje prin serviciul SMS-STS către experţii 

electorali în vederea informării acestora cu privire la organizarea alegerilor parţiale locale în data de 

27 iunie 2021 şi a verificării disponibilităţii de participare la alegeri, în calitate de președinți ai 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitori ai acestora. 

Dintre cei 37.141 de experți electorali intrați în procedura de desemnare a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru alegerile locale parțiale din anul 2021, 

respectiv a locțiitorilor acestora: 

▪ 71,09% sunt femei (26.403 persoane) și 28,91% sunt bărbați (10.738 de persoane), 

▪ 50,52% sunt persoane din mediul rural,  

▪ în funcție de opțiunea de desemnare, cea mai mare pondere o au femeile din mediul rural, și 

anume 36,55%, urmate de cele din mediul urban 34,53%. 

 

 
 

▪ persoanele cu studii de licență în alte domenii reprezintă 52,11%, cei cu studii de licență în 

domeniul științelor juridice - 24,28% și cei cu învățământ general obligatoriu - 23,62%. 

 

 
 

▪ cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani (34,08%) și cele 

între 35 și 44 de ani (26,65%), urmate de cele cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani (17,07%), 

cele cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani (16,10%), și cele peste 65 de ani (6,09%). 

 

 
 

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

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

27 iunie 2021, poate fi consultată în Anexa nr. 1. 

 

Mediu Feminin Masculin Total

Rural 13.576 5.189 18.765

Urban 12.827 5.549 18.376

Total 26.403 10.738 37.141

Mediu/sex Studii licență științe juridice Studii licență-alte domenii Învățământ general obligatoriu Total

Rural 2.764 9.751 6.250 18.765

Feminin 1.779 7.468 4.329 13.576

Masculin 985 2.283 1.921 5.189

Urban 6.253 9.602 2.521 18.376

Feminin 4.241 6.989 1.597 12.827

Masculin 2.012 2.613 924 5.549

Total 9.017 19.353 8.771 37.141

Interval de vârstă Număr persoane

Între 18 și 24 ani 934

Între 25 și 34 ani 5.407

Între 35 și 44 ani 9.897

Între 45 și 54 ani 12.659

Între 55 și 64 ani 5.981

Între 65 și 74 ani 2.118

Peste 75 ani 145

Total 37.141
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Desemnarea  președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora  la alegerile parțiale din 27 iunie 2021 

Potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora sunt desemnați 

de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunțată cu 48 de ore înainte, prin 

tragere la sorți computerizată, organizată la nivel județean sau al municipiului București cu 15 zile 

înaintea datei alegerilor, pe funcții, dintre persoanele înscrise în CEE, cu domiciliul sau reședința în 

județul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței de sediul secției de votare, 

precum și pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate absolvenții de studii universitare de 

licență în domeniul științelor juridice și apoi absolvenții de studii universitare de licență. 

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

votare, respectiv locțiitor al acestuia la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021. Dintre acestea: 

▪ cea mai mare pondere o au persoanele cu studii de licență în alte domenii (62,50%), urmată de 

cei cu studii de licență în domeniul științelor juridice (20,45%) și de cei cu învățământ general 

obligatoriu (17,05%). 

▪ cea mai mare pondere o reprezintă persoanele cu vârsta între 35 și 54 de ani (57,39%), urmate 

de cele cu vârsta între 55 și 64 de ani (20,17%), cele cu vârsta între 18 și 34 de ani (18,47%) și 

de cele cu vârsta peste 65 de ani (3,98%). 

 

În Anexa nr.  2 poate fi consultată Situația, pe județe, privind președinții birourilor electorale 

ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora, în funcție de studii și sex. 

 

Funcție în BESV/ mediu 

conform opțiunii de desemnare

Studii licență științe 

juridice

Studii licență-alte 

domenii

Învățământ general 

obligatoriu  Total

Locţiitor preşedinte 9 116 51 176

Rural 8 55 51 114

Urban 1 61 62

Preşedinte 63 104 9 176

Rural 28 76 9 113

Urban 35 28 63

 Total 72 220 60 352
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În Anexa nr. 3 poate fi consultată Situația cu numărul de președinți ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, desemnați și/sau înlocuiți, la alegerile locale parțiale 

din data de 27 iunie 2021. 

 

 

Instruirea președinților birourilor electorale ale secţiilor de votare și a locțiitorilor acestora   

Potrivit art. 103 lit. m) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,  

Autoritatea Electorală Permanentă are rolul de a organiza programe specifice de instruire și formare 

profesională în materie electorală pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale 

și operatori de calculator în secțiile de votare. 

În vederea realizării acestei atribuții, la nivelul AEP au fost elaborate următoarele materiale 

de instruire: 

• Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora cu 

privire la sarcinile ce le revin în organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale pentru autoritățile 

administrației publice locale din anul 2021 în bune condiții; 

• Ghidul birourilor electorale de circumscripție cu privire la sarcinile ce le revin în vederea 

organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021; 

• Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

În vederea bunei desfășurări a instruirilor președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare și a locțiitorilor acestora, AEP a organizat o videoconferință la care a participat personalul 

instituției implicat în organizarea și desfășurarea acestor instruiri, care a avut ca scop stabilirea 

modalității în care urma a fi transmisă informația către publicul țintă și clarificarea aspectelor 

legislative. Sesiunea a fost structurată în două părți: prezentarea modului de organizare și desfășurare 

a activităților din secția de votare și discuții în vederea clarificării aspectelor legislative. 

Interval de vârstă/funcție 

în BESV

Studii 

licență 

științe 

juridice

Studii licență-

alte domenii

Învățământ 

general 

obligatoriu  Total

Între 18 și 24 ani 1 6 2 9

Locţiitor preşedinte 4 2 6

Preşedinte 1 2 3

Între 25 și 34 ani 10 39 7 56

Locţiitor preşedinte 1 17 7 25

Preşedinte 9 22 31

Între 35 și 44 ani 13 51 10 74

Locţiitor preşedinte 23 8 31

Preşedinte 13 28 2 43

Între 45 și 54 ani 35 73 20 128

Locţiitor preşedinte 7 48 16 71

Preşedinte 28 25 4 57

Între 55 și 64 ani 10 44 17 71

Locţiitor preşedinte 20 15 35

Preşedinte 10 24 2 36

Între 65 și 74 ani 3 6 4 13

Locţiitor preşedinte 1 4 3 8

Preşedinte 2 2 1 5

Peste 75 ani 1 1

Preşedinte 1 1

Total 72 220 60 352
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Materialul Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora a detaliat sarcinile ce le reveneau acestora în organizarea și desfășurarea alegerilor parțiale 

pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2021 în bune condiții. Materialul a fost 

transmis structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente, fiind prezentat în cadrul a cel 

puțin 23 de sesiuni de instruire organizate fizic și publicat pe paginile de internet ale instituțiilor 

prefectului, la secțiunea dedicată alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale. 

Pentru creșterea calității instruirilor realizate de reprezentanții Autorității Electorale 

Permanente, personalul AEP s-a deplasat în vederea observării modului de desfășurare a două sesiuni 

de instruire (Ilfov și Dâmbovița). Scopul acestui demers a constat în identificarea unor metode de 

îmbunătățire a modului de susținere a instruirilor.  

Pentru transmiterea cât mai corectă a informațiilor, a fost elaborat și Ghidul birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, care a fost comunicat către președinții birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și locțiitorii acestora, prin intermediul mesajelor de tip sms. 

Personalul structurilor teritoriale ale AEP a organizat un număr total de 25 sesiuni de instruire 

pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora, la care au fost 

convocaţi să participe şi operatorii de calculator desemnați, instruiri desfăşurate conform datelor 

înscrise în Anexa nr. 4. 

Totodată, în exercitarea atribuției stabilite de art. 2 lit. b) din Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 3/2021, potrivit căruia Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a 

dispozițiilor legale referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale,  AEP a acordat 

îndrumare și sprijin președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorilor acestor, 

prin intermediul Centrului de suport tehnic al STS. 

 

 

Operatorii de calculator 

 

Evidența operatorilor de calculator intrați în procedura de desemnare 

În conformitate cu prevederile Hotărârii AEP nr. 36/2019 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 

prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a 

rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către 

membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, desemnarea 

operatorilor de calculator în birourile electorale ale secţiilor de votare pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale s-a efectuat de către Autoritatea Electorală Permanentă.  

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

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

(62,77%). Cea mai mare pondere o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani (31,73%) și 

cei între 35 și 44 de ani (27,81%). În funcție de domiciliul acestora, cea mai mare pondere o au 

persoanele cu opțiune de desemnare în mediul urban, și anume 56,97%. 
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Evidența persoanelor desemnate în calitate de operator de calculator (operatori în secția de 

votare și operatori pe UAT) la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021 

253 de persoane au fost desemnate în funcția de operator de calculator, din care 176 în 

cadrul secțiilor de votare și 77 la nivelul unităților administrativ-teritoriale, la alegerile locale parțiale 

din 27 iunie 2021. 

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

femei, respectiv 148 (58,50%), comparativ cu 105 bărbați (41,50%).  

Operatorii de calculator cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani au reprezentat 64,03% din 

numărul de persoane desemnate. 

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

operator de calculator la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021 este prezentată în tabelul de mai 

jos: 

 

 
În Anexa nr. 5 poate fi consultată Situația, pe județe, privind operatorii de calculator din cadrul 

secțiilor de votare, respectiv de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în funcție de vârstă și 

sex. 

Situația operatorilor de calculator desemnați și înlocuiți la alegerile locale parțiale din data 

de 27 iunie 2021 poate fi consultată în Anexa nr. 6. 

 

Instruirea operatorilor de calculator 

Prin intermediul aplicației STS, operatorii de calculator trași la sorți au fost informaţi cu privire 

la desemnarea lor de către Autoritatea Electorală Permanentă și, ulterior, contactaţi telefonic pentru 

programarea la sesiunile de instruire. 

Personalul structurilor teritoriale ale AEP, în colaborare cu direcţiile judeţene ale Serviciului 

de Telecomunicaţii Speciale au organizat 24 de sesiuni de instruire pentru operatorii de calculator 

desemnaţi în birourile electorale ale secţiilor de votare, conform datelor înscrise în Anexa nr. 7. 

În cadrul sesiunilor de instruire, reprezentanţii AEP au înmânat fiecărui participant extrasul din 

Decizia AEP privind desemnarea în calitate de operator de calculator în biroul electoral al secţiei de 

Rural Urban Rural Urban

Între 18 și 24 ani 1.090 1.167 2.257 926 1.074 2.000 4.257

Între 25 și 34 ani 2.681 2.496 5.177 1.755 1.918 3.673 8.850

Între 35 și 44 ani 2.084 3.054 5.138 954 1.665 2.619 7.757

Între 45 și 54 ani 1.469 2.463 3.932 553 1.046 1.599 5.531

Între 55 și 64 ani 314 631 945 134 275 409 1.354

Între 65 și 74 ani 17 42 59 25 60 85 144

Total 7.655 9.853 17.508 4.347 6.038 10.385 27.893

Feminin
Feminin Total

Masculin
Masculin TotalInterval de vârstă Total

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 Total

Rural 33 71 33 30 4 171

Feminin 14 42 22 20 3 101

Masculin 19 29 11 10 1 70

Urban 11 33 25 12 1 82

Feminin 7 14 18 7 1 47

Masculin 4 19 7 5 35

 Total 44 104 58 42 5 253
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votare, au prezentat importanţa Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 

prevenire a votului ilegal în procesul electoral, principalele atribuţii ce revin operatorilor de calculator 

în birourile electorale ale secţiilor de votare şi activităţile necesar a fi desfăşurate în preziua şi în ziua 

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

electoral de circumscripţie. 

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

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

ADV. 

 

 

Prefecții, primarii și secretarii generali ai unităților administrativ- teritoriale, persoanele 

desemnate să opereze în Registrul electoral  

 

Activități de instruire, îndrumare și control 

Potrivit art. 103 lit. m) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

Autoritatea Electorală Permanentă are rolul de a organiza programe specifice de instruire și formare 

profesională în materie electorală pentru personalul autorităților și instituțiilor cu atribuții în 

organizarea și desfășurarea alegerilor. 

Totodată, art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021 prevede faptul că Autoritatea 

Electorală Permanentă coordonează, sprijină, îndrumă și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care 

revin autorităților publice și organismelor electorale în pregătirea și organizarea alegerilor locale 

parțiale. 

În vederea realizării acestor atribuții, în cadrul AEP au fost elaborate următoarele materiale 

de instruire: 

• Instruirea prefecților și a subprefecților cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale 

parțiale din data de 27 iunie 2021; 

• Instruirea persoanelor care exercită temporar atribuțiile primarilor, precum și instruirea 

secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin în 

vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27 

iunie 2021. 

Situația centralizată a acțiunilor de instruire a prefecților la alegerile locale parțiale din data de 

27 iunie 2021 se regăsește în  Anexa nr. 8. 

Structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente au acordat sprijin instituțiilor 

prefectului în vederea organizării instruirii primarilor și a secretarilor generali ai comunelor și 

orașelor.  

Materialul Instruirea persoanelor care exercită temporar atribuțiile primarilor, precum și 

instruirea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin 

în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 

2021 s-a axat pe principalele sarcini şi măsuri tehnice ce trebuiau duse la îndeplinire de persoanele 

menționate, potrivit actelor normative în vigoare şi Programului calendaristic, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 555/2021. 

Date privind activitățile de îndrumare și instruire a primarilor și secretarilor generali ai 

comunelor și orașelor se regăsesc în  Anexa nr. 9. 
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De asemenea, la nivelul AEP s-a menținut o legătură continuă cu instituțiile prefectului, 

primăriile din localitățile unde s-au organizat alegeri, birourile electorale județene și birourile 

electorale de circumscripție. Cele mai importante activități întreprinse au constat în: 

• comunicări privind datele persoanelor desemnate a sprijini activitatea birourilor electorale; 

• comunicări privind modul de întocmire a tabelului referitor la datele candidaților, potrivit art. 

3 din Instrucțiunea AEP nr. 1/2021 privind unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale 

parțiale din data de 27 iunie 2021; 

• comunicări privind numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral; 

• acordarea de îndrumare privind modul de întocmire a machetei buletinului de vot; 

• acordarea de îndrumare privind modul de întocmire a dosarelor finale. 

Pentru desfășurarea în condiții optime a procesului de centralizare a rezultatelor votării, AEP a 

comunicat către Institutul Național de Statistică o adresă prin care au fost comunicate atribuțiile legale 

privitoare la modul de tipărire a formularelor proceselor-verbale. 

Reprezentanții AEP au monitorizat și sprijinit persoanele autorizate din cadrul primăriilor care 

au efectuat următoarele operațiuni: 

- Radierea persoanelor decedate, puse sub interdicție sau condamnate cu pedeapsa 

accesorie şi/sau complementară a interzicerii exercitării dreptului de a alege, în cazurile 

prevăzute de dispozițiile art. 37 şi art. 39 din Legea nr. 208/2015, pentru actualizarea 

permanentă a datelor înscrise în Registrul electoral, întocmirea şi tipărirea listelor electorale 

permanente. 

- Actualizarea listelor electorale 

A fost actualizat numărul de alegători rezultat din Registrul electoral şi din listele electorale 

complementare, număr de alegători ce a fost comunicat birourilor electorale. 

De asemenea, reprezentanții primăriilor, împreună cu Inspectoratul General pentru Imigrări – 

birourile teritoriale, au procedat la actualizarea listelor electorale complementare. 

- Actualizarea delimitării secțiilor de votare şi stabilirea sediilor acestora 

 În conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, pe baza solicitărilor 

transmise de către primari, au fost actualizate delimitările secțiilor de votare și au fost stabilite sediile 

acestora, în urma comunicării avizului favorabil al AEP cu privire la aceste aspecte. 

- Organizarea secțiilor de votare 

La alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021, la nivel național au funcționat 176 de  

secții de votare. Structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente au asigurat o colaborare 

permanentă cu instituţiile prefectului județelor implicate în procesul electoral şi cu primăriile 

localităţilor în care s-au organizat alegeri locale parţiale, au acordat sprijin şi îndrumare, la solicitare, 

pentru soluţionarea operativă a tuturor problemelor semnalate în organizarea alegerilor locale parţiale 

din data de 27 iunie 2021. 

- Generarea Anexei la dispoziţia primarului privind delimitarea secţiilor de votare şi 

stabilirea sediilor acestora 

Reprezentanții AEP au acordat, în mod constant, îndrumare persoanelor autorizate să opereze 

în Registrul electoral, cu privire la generarea Anexei la dispoziţia primarului privind delimitarea 

secţiilor de votare şi stabilirea sediilor acestora din Registrul electoral, în secțiunea Listă scrutine - 

Alegeri locale parțiale 27.06.2021, pentru aducerea la cunoştinţă publică a delimitării şi numerotării 

fiecărei secţii de votare şi a sediilor acestora, precum şi cu privire la modalitatea obligatorie de 

aducere la cunoştinţă publică a informaţiilor din Registrul secţiilor de votare, conform Hotărârii AEP 

nr. 16/2016. 
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- Punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, a 

unui Extras din Registrul electoral 

Reprezentanții AEP au acordat îndrumare reprezentanților primăriilor care au solicitat sprijin 

privind punerea la dispoziția partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri a unui extras din 

Registrul electoral, cuprinzând alegătorii din unitatea administrativ-teritorială, respectiv numele, 

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

electronic sau hârtie. 

- Descărcarea pachetelor electorale din Registrul electoral şi tipărirea listelor electorale 

permanente 

După activarea butonului de descărcare a pachetelor electorale pentru scrutinul Alegeri locale 

parţiale din anul 2021, AEP a transmis mesaje de informare prin SMS/STS către persoanele 

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

listele electorale permanente.  

Personalul structurilor teritoriale ale AEP a contactat persoanele autorizate să efectueze 

operațiuni în Registrul electoral, pentru acordarea de îndrumare în vederea tipăririi listelor electorale 

permanente. Reprezentanții primăriilor au confirmat telefonic, fără a fi semnalate probleme deosebite, 

finalizarea, până la data de 25 iunie 2021, a tipăririi documentelor incluse în pachetul electoral, 

respectiv: 

• lista electorală permanentă 

• lista electorală suplimentară 

• extrasul de pe listele electorale (pentru urna specială) 

• cele 3 formulare SIMPV 

• procesul-verbal pentru alegătorii care au fost deja înscriși ca alegători care și-au exercitat 

dreptul de vot. 

Personalul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente a efectuat acțiuni de 

control și îndrumare electorală la toate cele 36 de unități administrativ-teritoriale în care au 

fost organizate și desfășurate alegeri locale parțiale, pentru a se verifica aplicarea și respectarea 

dispozițiilor legale. 

Cu aceeași ocazie, reprezentanții Autorității Electorale Permanente au purtat discuții cu primarii 

și secretarii generali ai respectivelor unități adminitrativ-teritoriale, ulterior fiind efectuate activități 

de îndrumare și instruire a acestora. De asemenea, pe tot parcursul perioadei de referință, personalul 

structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente a păstrat permanent legătura cu instituțiile 

prefectului, fiind acordat sprijin, îndrumare în vederea organizării în bune condiții a procesului 

electoral. 

 

2.1.5. Activități privind Sistemele și aplicațiile informatice utilizate în cadrul alegerilor 

 

Programe nou dezvoltate: Site-urile dedicate alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021 

  AEP a realizat și administrat site-ul oficial dedicat alegerilor locale parțiale din data 27 iunie 

2021, https://partiale2021.roaep.ro/, site care a avut ca principal scop asigurarea unei comunicări 

eficiente și transparența procesului decizional în cadrul alegerilor.  

https://partiale2021.roaep.ro/
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Astfel, în paginile site-ului se regăsesc datele și informațiile de interes public rezultate din 

activitățile privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de 

prevenire a votului ilegal, precum și din activitățile de centralizare a datelor consemnate în procesele-

verbale privind rezultatele votării.  

 

De asemenea, au fost create paginile de internet necesare asigurării publicității actelor 

adoptate la nivelul birourilor electorale județene și a birourilor electorale de circumscripție 

comunală, orășenească sau municipală. 
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  Furnizarea datelor privind numărul de alegători înscriși în Registrul electoral 

Pe tot parcursul perioadei electorale, AEP a transmis către prefecturile care au făcut solicitări 

în acest sens, numărul total de alegători corespunzător fiecărei secții de votare pentru stabilirea 

numărului minim necesar de buletine de vot și numărul de alegători care dețin CI corespunzător 

fiecărei secții de votare, în vederea stabilirii numărului minim necesar de timbre autocolante.  

De asemenea, AEP a făcut public numărul de alegători din Registrul Electoral, printr-un 

comunicat de presă8.  

Numărul de alegători români a fost transmis și către toate birourile electorale de circumscripție, 

prin intermediul paginii de internet https://partiale2021.roaep.ro/, în data de 21.05.2021. 

  

  Activități de suport  

Operațiunile specifice de Call Center au oferit suport pentru clarificarea 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 pot 

depune la birourile județene ale AEP o cerere prin care solicită să susțină examenul on-line. Platforma 

pe care se susține examenul este accesabilă on-line, iar solicitanții primesc e-mail și mesaj tip sms. 

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.  

 

Informații afișate în timp real pe site-ul https://prezenta.roaep.ro/ 

  La alegerile parțiale din anul 2021, pe site-ul menționat au fost afișate în timp real următoarele 

informații: 

• nivelul colectării datelor pe teritoriul României: numărul secției de votare/localitatea/județul; 

• numărul alegătorilor care s-au prezentat la vot, defalcat pe vârste, gen, rural şi urban; 

• numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale permanente și complementare; 

• numărul alegătorilor care au votat pe liste electorale suplimentare; 

• numărul alegătorilor care au votat cu urna mobilă; 

• prezența la urne. 

 

 

 
8 https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-

in-registrul-electoral-la-data-de-31-mai-2021/ 

 

https://partiale2021.roaep.ro/
https://prezenta.roaep.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-31-mai-2021/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-31-mai-2021/
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  SICPV - Aplicația de centralizare utilizată la nivelul birourilor electorale județene 

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-a completat procesul verbal al secției de votare și s-au verificat cheile 

de control ale acestui proces. După completarea proceselor-verbale și închiderea secției de votare, 

acestea au fost transmise pentru a fi centralizate.  
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După transmiterea proceselor-verbale din secția de votare și scanarea acestora la nivelul 

biroului electoral județean, datele sunt transmise în aplicația de centralizare. Toate procesele-verbale 

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.  

Această aplicație a fost certificată spre neschimbare de către Comisia de certificare 

nominalizată prin ordin al Președintelui Autorității Electorale Permanente. Membrii comisiei 

au prezentat spre testare aplicațiile ce au fost utilizate de către birourile electorale de circumscripție 

electorală pentru centralizarea rezultatelor votării, s-au stabilit elementele de unicitate ale acestora 

(cum ar fi codurile de control) și s-au efectuat mai multe teste cu privire la funcționalitatea 

programelor de calculator, conform specificațiilor tehnice de realizare. 

   

  Colaborarea AEP cu STS, INS 

Colaborarea cu cele două instituții menționate s-a concretizat prin 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, atât în faza 

de testare a acestor aplicații, cât și în faza de folosire a lor. De asemenea, STS a participat la procesul 

de certificare a aplicațiilor SICPV și SIMPV folosite în alegerile locale parțiale din anul 2021.  

 

  Aspecte privind cyber security 

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.  
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Conectarea în aplicații a fost făcută controlat, pe nivele de acces, și doar prin intermediul 

datelor de autentificare transmise de AEP sau STS.  

În anumite cazuri, conectarea a fost realizată prin intermediul unor tunele VPN și a fost 

autorizată doar de la anumite adrese.  

În interiorul SICPV, procesele verbale care au fost generate au intrat în fluxurile de verificare 

și aprobare semnate digital, iar certificarea modificărilor lor a fost de asemenea 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. 

 

  Auditări ale securității Registrului electoral 

Au fost efectuate mai multe auditări de securitate.  Aplicațiile 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 se derulează cu o frecvență lunară, trimestrială sau 

la introducerea unor noi funcționalități software. 

 

2.1.6. Informarea participanților la procesul electoral 

     

AEP a furnizat participanților la procesul electoral, prin intermediul site-ului propriu, informații 

privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021. 

În sprijinul participanților la procesul electoral, pe pagina de prezentare a site-ului Autorității 

Electorale Permanente a fost configurat butonul Alegeri locale parțiale 2021, care trimitea 

utilizatorul pe site-ul dedicat acestor alegeri, respectiv www.partiale2021.roaep.ro. Competitorii 

electorali, cetățenii și mass-media au putut accesa astfel, în timp real, toate informațiile necesare 

referitoare la cadrul normativ care reglementa organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale, 

procedura de acreditare, reglementări legislative, ș.a. 

După centralizarea rezultatelor, pe pagina de prezentare a site-ului AEP a fost deschisă 

secțiunea ,,Rezultate finale alegeri locale parțiale 2021”.  

Au fost emise 20 de comunicate de presă9, accesibile pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea 

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

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

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

normativ privind alegerile locale parțiale, informații referitoare la constituirea și activitatea birourilor 

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

etc. 

Au fost oferite răspunsuri la 18 solicitări telefonice formulate în baza Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare. 

Majoritatea solicitărilor au vizat informații referitoare la datele de contact ale birourilor de 

circumscripție, termenul-limită de depunere a candidaturilor sau modalitățile de exprimare a dreptului 

de vot. 

 Au existat trei solicitări de acreditare transmise eronat de organizații neguvernamentale către 

Autoritatea Electorală Permanentă, personalul AEP clarificând fiecare aspect privind documentele 

 
9 Lista comunicatelor de presă este disponibilă la Anexa nr. 10. 

http://www.partiale2021.roaep.ro/
http://www.roaep.ro/
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necesare obținerii acreditării și îndrumând reprezentanții organizațiilor către adresele birourilor de 

circumscripție unde trebuiau depuse. După publicarea pe site-ul www.partiale2021.roaep.ro a 

Instrucțiunii AEP nr. 2/2021 privind acreditarea observatorilor, a delegaților mass-mediei străini și a 

delegaților formațiunilor politice la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021, a fost transmisă 

o informare de presă pe tema accesului reprezentanților mass-media în secțiile de votare organizate 

pentru alegerile locale parțiale.  

Materialul video pe tema exercitării dreptului de vot la alegerile locale parțiale din data 

de 27 iunie 2021, realizat la nivelul AEP, a fost publicat pe canalul de YouTube și pe pagina de 

Facebook a Autorității. Totodată, a fost emis un comunicat de presă prin care instituțiile mass-media 

interesate au fost informate cu privire la posibilitatea preluării în regim gratuit a clipului video. Clipul 

video a fost promovat și pe paginile instituțiilor prefectului, putând fi vizionat prin accesarea linkului: 

https://youtu.be/opGSY7CezN0.  

         Conform monitorizării mass-media, de la începerea perioadei electorale aferente alegerilor 

locale parțiale, aparițiile AEP în presă au fost astfel: 

- în perioada 1-31 mai 2021 au fost înregistrate 107 referiri la Autoritatea Electorală 

Permanentă, distribuite de mediul online – 100, presa centrală – 6 și radio – 1. Preşedintele AEP a 

fost menționat în 17 materiale de presă: 16 – online și 1 la radio. 

- în perioada 1-30 iunie 2021 au fost înregistrate  205  referiri la Autoritatea Electorală 

Permanentă, distribuite de mediul online – 192, presa centrală – 6 și TV – 7. Preşedintele AEP a 

fost menționat în 23 materiale de presă: 18 – online și 5 la TV. 

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

a susținut declarații de presă și interviuri oferite următoarelor posturi de televiziune: 

 

Nr.crt. Post TV Data 

1. TVR 26.06.2021 

2. DIGI 24 27.06.2021 

3. ANTENA 3 28.06.2021 

 

2.2. BIROURILE ELECTORALE 

 

Pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru consiliile locale și primari 

din data de 27 iunie 2021 s-au înființat birouri electorale județene, birouri electorale de 

circumscripție comunală/orășenească și birouri electorale ale secțiilor de votare. 

 

2.2.1.Birourile electorale județene 

 

La alegerile locale parțiale din anul 2021 au funcționat 9 birouri electorale județene, având 

rolul de a urmări aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în circumscripția electorală în care 

funcționează10.  

 
10 Potrivit  art. 33 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în județele în care se  

organizează alegeri locale parțiale în cel puțin două circumscripții electorale comunale, orășenești sau municipale se 

constituie un birou electoral județean format din 2 dintre judecătorii în exercițiu ai tribunalului, stabiliți prin tragere la 

sorți efectuată de președintele tribunalului. În termen de 24 de ore de la constituire, acesta se completează cu un 

reprezentant al Autorității Electorale Permanente, desemnat prin hotărâre a acesteia  și cu câte un reprezentant al partidelor 

politice ori al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au grup parlamentar propriu în cel puțin 

una dintre Camerele Parlamentului. 

http://www.partiale2021.roaep.ro/
https://youtu.be/opGSY7CezN0
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Birourile electorale județene constituite pentru alegerile locale parțiale îndeplinesc în mod 

corespunzător atribuțiile prevăzute de Legea nr. 115/201511 : a) urmăresc aplicarea dispozițiilor legale 

privitoare la alegeri în toate circumscripțiile electorale în care se organizează alegeri din cuprinsul 

județului; b) asigură aducerea la cunoștința celorlalte birouri electorale din județ a hotărârilor proprii 

și urmărește modul de aplicare și respectare a acestora; c) efectuează instruirea președinților birourilor 

electorale de circumscripție comunală, orășenească și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

din cuprinsul județului; d) primesc de la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, 

procesele verbale conținând rezultatul alegerilor, centralizează rezultatele pe județ, pe partide politice, 

alianțe politice, alianțe electorale și pe candidați independenți și le dau publicității.   

Totodată, la alegerile locale parțiale, biroul electoral județean îndeplinește în mod 

corespunzător atribuțiile prevăzute pentru Biroul Electoral Central, respectiv: 

− adoptă, în termen de 3 zile de la data constituirii, regulamentul privind organizarea și 

funcționarea birourilor electorale;  

− urmărește și asigură respectarea și aplicarea corectă a dispozițiilor legale privitoare la alegeri și 

asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora;  

− rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate și contestațiile cu privire la modul de 

constituire, componența și activitatea birourilor electorale de circumscripție;  

− primește și soluționează orice contestație cu privire la organizarea și desfășurarea alegerii 

autorităților administrației publice locale, altele decât cele care, prin prezenta lege, sunt date în 

competența birourilor electorale de circumscripție sau a instanțelor judecătorești;  

− centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscripție, 

numărul de liste complete depuse de către partidele politice, alianțele politice, alianțele 

electorale și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și comunică Societății 

Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune situația centralizată, în termen 

de 24 de ore de la întocmire;  

− primește procesele-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripție, împreună cu 

procesele-verbale conținând rezultatul alegerilor, întocmite de birourile electorale de 

circumscripție comunală, orășenească; 

− soluționează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune anularea alegerilor dintr-

o circumscripție electorală, în cazul în care constată, pe baza probelor administrate, că votarea 

și stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea 

mandatelor în circumscripția electorală respectivă;  

− asigură informarea periodică a opiniei publice privind prezența populației la vot.  

Birourile electorale județene au acreditat observatorii interni. 

 

2.2.2. Birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească și municipală 

 

Birourile electorale de circumscripție comunală au fost constituite din 9 membri, respectiv 

un președinte, un locțiitor și 7 reprezentanți.  

Birourile electorale de circumscripție orășenească au fost constituite din 11 membri, 

respectiv un președinte, un locțiitor și 9 reprezentanți. 

Acestea au avut rolul de a urmări aplicarea dispozițiilor legale privitoare la alegeri în 

circumscripția electorală în care funcționează, de a înregistra listele de candidați și candidaturile 

 
11 Art. 27, art. 32 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
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independente pentru consiliile locale, precum și candidaturile pentru primar și de a constata 

rămânerea definitivă a acestora, respectiv de a totaliza voturile exprimate, de a stabili rezultatul 

alegerilor pentru circumscripția electorală în care funcționează și de a elibera consilierilor și 

primarului aleși certificatul doveditor al alegerii. 

În situația în care nu s-a constituit un birou electoral județean, birourile electorale de 

circumscripție au acreditat observatorii interni. 

 

2.2.3. Birourile electorale ale secțiilor de votare 

 

Birourile electorale ale secțiilor de votare au rolul de a conduce operațiunile de votare. Potrivit 

dispozițiilor art. 30 alin. (1) al Legii nr.115/2015, cu modificările și completările ulterioare, birourile 

electorale ale secțiilor de votare din comune și orașe sunt constituite din 7 membri, respectiv dintr-

un președinte, un locțiitor și 5 membri. 

În circumscripțiile electorale comunale și orășenești în care se organizează alegeri numai pentru 

primar, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu reprezentanți propuși de 

organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la funcția de primar, 

ca membri, în limita a 5 membri. Completarea se face de președintele biroului electoral al secţiei de 

votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, în ordinea descrescătoare a numărului 

cumulat de senatori şi deputați ai fiecărui partid. Dacă numărul de membri prevăzut de lege este mai 

mare decât numărul de partide parlamentare care au candidat la funcția de primar, operațiunea de 

completare se repetă până la constituirea biroului cu numărul de membri legal stabilit. 

Atribuțiile birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt cuprinse în dispozițiile art. 31 din 

Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, printre care amintim: primesc de la 

primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare și listele 

electorale suplimentare și asigură condițiile necesare în vederea verificării acestora de către 

alegători;  primesc de la birourile electorale de circumscripție buletinele de vot pentru alegătorii care 

urmează să voteze la secția respectivă, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea "VOTAT"; 

conduc operațiunile de votare și iau toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul 

acesteia; numără voturile și consemnează rezultatul votării pentru circumscripțiile electorale pentru 

care s-a votat la secția respectivă; rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate. 

 

2.2.4. Participarea reprezentanților AEP la activitatea birourilor electorale județene și de 

circumscripție 

 

În conformitate cu art. 10 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021, personalul 

tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale județene se asigură de 

Autoritatea Electorală Permanentă, prefect, președintele consiliului județean, Institutul Național de 

Statistică și direcțiile teritoriale de statistică. Personalul tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea 

activității birourilor electorale de circumscripție se asigură de Autoritatea Electorală Permanentă, 

primar și prefect. Desemnarea personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale județene și al 

birourilor electorale de circumscripție s-a realizat prin act administrativ al conducătorului entității 

care a propus persoane, în limita bugetului alocat.  

La nivelul Autorității Electorale Permanente au fost emise următoarele ordine și hotărâri: 
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• Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2021 privind desemnarea 

reprezentanților Autorității Electorale Permanente în birourile electorale județene constituite la 

alegerile locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 27 iunie 2021; 

• Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 206/2021 privind desemnarea 

personalului din cadrul structurilor județene ale Autorității Electorale Permanente ca personal 

tehnic auxiliar în cadrul birourilor electorale de circumscripție organizate cu ocazia alegerilor 

locale parțiale din 27 iunie 2021; 

• Ordinul Președintelui Autorității Electorale Permanente nr. 240/2021 privind desemnarea 

personalului din cadrul birourilor județene ale Autorității Electorale Permanente pentru 

sprijinirea activității desfășurate de birourile electorale de circumscripție locală constituite cu 

ocazia alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021. 

 

          Reprezentanţii AEP în birourile electorale, constituite pentru alegerile locale parțiale din data 

de 27 iunie 2021 au participat la toate şedinţele birourilor, au monitorizat modificările legislative de 

natură electorală și le-au adus la cunoștința membrilor biroului electoral din care au făcut parte, în 

vederea aplicării acestora. 

           De asemenea, reprezentanții AEP au acordat sprijin birourilor electorale pentru organizarea, 

în colaborare cu instituţia prefectului, a sesiunilor comune de instruire a preşedinţilor birourilor 

electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum și a operatorilor de calculator 

desemnați, au participat la întocmirea listelor de prezenţă şi la operațiunea de distribuire a materialelor 

necesare. 

Conform legii, pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea 

alegerilor, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină 

și are obligația de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de lege.   

Pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, 

precum și pentru monitorizarea și sprijinirea activității reprezentanților Autorității, AEP a organizat 

un număr de 6 videoconferințe (pe platforma Teams), la care au participat persoanele din cadrul 

structurilor teritoriale ale AEP și persoanele din cadrul sediului central implicate în organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021. 

În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (4) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021, 

personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale județene și al birourilor electorale de circumscripție 

a asigurat: 

• suport pentru relația cu publicul;  

• relația cu mass-media;  

• accesul la informațiile de interes public; 

• înregistrarea și arhivarea documentelor;  

• secretariatul ședințelor, elaborarea și redactarea actelor;  

• efectuarea operațiunilor materiale și tehnice privind centralizarea rezultatelor alegerilor, 

precum și a operațiunilor materiale de predare-primire și arhivare a materialelor electorale. 

De asemenea, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum 

și pentru îndeplinirea de către structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente a măsurilor 

prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 556/2021, personalul structurilor teritoriale ale Autorității 

Electorale Permanente, în conformitate cu Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din 
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cuprinsul perioadei electorale, a coordonat, sprijinit și îndrumat birourile electorale, desfășurând 

următoarele activități: 

- monitorizarea îndeplinirii sarcinilor care revin autorităților publice și organismelor electorale 

în pregătirea și organizarea alegerilor locale parțiale; 

- asigurarea aplicării unitare a dispozițiilor legale referitoare la organizarea și desfășurarea 

alegerilor locale parțiale; 

- punerea la dispoziția președinților tribunalelor a listei experților electorali juriști care au 

îndeplinit condițiile prevăzute la art. 26 alin. (51) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora; 

- instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora; 

- instruirea operatorilor de calculator, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale; 

- îndrumarea și coordonarea activităților de centralizare a datelor consemnate în procesele-

verbale privind rezultatele votării; 

- distribuirea și/sau difuzarea ghidurilor elaborate la nivelul AEP și a materialului audiovideo 

pentru informarea membrilor birourilor electorale, alegătorilor și candidaților cu privire la 

modul de exercitare a dreptului de vot. 

Potrivit art. 10 alin. (1) din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2021, 

circumscripțiile electorale pentru care au fost constituite birouri electorale județene au predat biroului 

electoral județean un exemplar al procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripție, 

împreună cu câte un exemplar al fiecărui proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării, 

verificat și validat conform prevederilor legale. 

Pentru circumscripțiile electorale pentru care nu s-au constituit birouri electorale județene, o 

copie certificată a procesului-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripție a fost predată de 

către președintele acestuia reprezentantului structurii teritoriale a Autorității Electorale 

Permanente în termen de 24 de ore de la întocmire, împreună cu câte un exemplar al procesului-

verbal privind consemnarea rezultatului votării din fiecare secție de votare, verificat și validat 

conform prevederilor legale. 

Totodată, potrivit art. 10 alin (7) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021, la încheierea 

activității, birourile electorale județene și birourile electorale de circumscripție au predat 

reprezentantului Autorității Electorale Permanente, pe bază de proces-verbal, hotărârile și 

măsurile adoptate. 

AEP a elaborat un set de reguli unitare pentru întocmirea documentației rezultată din 

activitatea desfășurată de către personalul Autorității Electorale Permanente desemnat în cadrul 

birourilor electorale ca membri sau personal tehnic auxiliar și preluarea materialelor. Instrucțiunile 

au fost aprobate de președintele Autorității Electorale Permanente și comunicate prin e-mail către 

toate structurile teritoriale și birourile electorale. 

În sensul celor de mai sus, la nivelul fiecărui județ, reprezentanții Autorității Electorale 

Permanente au întocmit o informare săptămânală privind activitatea desfășurată în cadrul 

biroului electoral care, împreună cu arhivele scanate ale documentelor, a fost comunicată către 

structura centrală a AEP. La finalul perioadei electorale, reprezentanții Autorității Electorale 

Permanente au întocmit un raport care a cuprins participarea la scrutin, modul de desfășurare a 

scrutinului, abaterile și neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate și rezultatul consultării. 

Astfel, reprezentanții Autorității Electorale Permanente, au întocmit și comunicat un număr 

total de 216 informări săptămânale și 36 rapoarte finale privind organizarea și desfășurarea 

alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 iunie 2021. 
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La nivel central au fost întocmite 6 informări săptămânale. Acestea au cuprins informațiile 

centralizate comunicate de structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente unde s-au 

organizat alegeri locale parțiale. 

Pe întreaga perioadă de referință, reprezentanții Autorității Electorale Permanente în birourile 

electorale constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale, precum și cei 

desemnați ca persoanal texnic auxiliar al acestor birouri au avut o colaborare și o comunicare 

constructivă atât cu judecătorii desemnați din cadrul tribunalelor județene, cât și cu reprezentanții 

competitorilor electorali. 

Totodată,  a existat și o colaborare foarte bună cu reprezentanții instituțiilor prefectului, cât și 

cu toate organismele cu atribuții în organizarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021. 

 

 

 

3 .  AL TE IN STIT UȚ II  C U AT R IBU ȚII  Î N  O RG AN IZ ARE A ŞI  

D ES FĂȘ U R AR EA  A LEG ER ILO R  

 

La organizarea și desfășurarea alegerilor locale din anul 2021 și-au adus contribuția, conform 

prevederilor legale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, Institutul Național de Statistică, Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial”, instituțiile 

prefectului și primarii.  

Atribuții speciale privind procesul electoral au revenit, conform legii și hotărârilor Guvernului, 

Agenției Naționale de Integritate, Consiliului Național al Audiovizualului, Consiliului Național 

pentru Studierea Arhivelor Securității, Societății Române de Radiodifuziune, Societății Române de 

Televiziune.  

 Efortul conjugat al AEP și al entităților menționate și buna colaborare a acestora cu birourile 

electorale au asigurat organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale în cele mai bune condiții 

posibile, raportat la contextul instabil generat de pandemia de COVID-19. 

 

3.1. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ȘI INSTITUȚIILE PREFECTULUI12       

 

Alegerile locale parțiale din luna iunie 2021 s-au desfășurat sub spectrul modificărilor generate 

de pandemia de COVID-19, context care a determinat adaptarea activităților specifice, în dinamică, 

pentru asigurarea misiunilor din competență, în vederea derulării scrutinului în condiții de siguranță. 

În conformitate cu legislația specifică, MAI a stabilit13 cadrul general de planificare și 

coordonare a activităților și misiunilor din competență, în principal, cu referire la: 

• menținerea ordinii și siguranței publice în localitățile unde au avut loc alegerile locale parțiale; 

• exercitarea de către prefecți și personalul Instituției Prefectului a atribuțiilor legale privind 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale; 

• întocmirea unor note de informare săptămânale cu privire la activitățile desfășurate pentru 

organizarea alegerilor locale parțiale (cu privire la transmiterea sarcinilor către instituțiile 

 
12 Informații preluate din Adresa MAI nr. 118165/27.07.2021, înregistrată la AEP cu nr. 14576/04.08.2021 și din Adresa 

DEPABD nr. 3469708/30.07.2021, înregistrată la AEP cu nr. 14571/02.08.2021 
13 Prin Nota – Raport nr. 113429/28.05.2021 privind aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI, contextualizat 

alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local, în unele circumscripții electorale, în data de 27.06.2021 
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prefectului din cele 23 de județe implicate în procesul electoral, stabilirea necesarului de 

materiale, întocmirea caietelor de sarcini necesare pentru procedura de achiziție, întocmirea 

graficului de preluare a timbrelor autocolante și a ștampilelor „VOTAT” etc); 

• asigurarea măsurilor de prevenire/stingere a incendiilor și evacuare în situații de urgență și 

acordarea primului ajutor calificat și asistență medicală de urgență, pe timpul campaniei 

electorale, în preziua și în ziua votării, precum și în zilele care succed acesteia din urmă.  

• protecția sediilor birourilor electorale județene, birourilor electorale de circumscripție, respectiv 

birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

• asigurarea securității buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării, pe timpul 

operațiunilor de tipărire, transport și depozitare a acestora; 

• protecția urnei speciale; 

• verificarea aspectelor sesizate cu privire la încălcări ale cadrului legislativ. 

 

Efortul instituțional s-a concentrat atât pe asigurarea mecanismelor specifice de conducere, 

coordonare, îndrumare și control unitare, cât și pe realizarea sprijinului necesar pentru angrenarea 

resursei umane la un nivel care să asigure întreg spectrul de responsabilități, potrivit cadrului 

normativ, astfel că, în urma raportărilor primite de la structurile subordonate, a rezultat că din 

perspectiva activităților aflate în competență, scrutinul s-a desfășurat în condiții optime, fără 

incidente majore și fără a fi constatate neajunsuri/greutăți/probleme deosebite. 

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul 

MAI are, conform art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1367/2009, atribuții privind 

organizarea, coordonarea și urmărirea modului de aplicare, într-o manieră unitară, de către serviciile 

publice comunitare de evidență a persoanelor, a reglementărilor legale în domeniul evidenței 

persoanelor, al stării civile și al schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.  

În temeiul prevederilor Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

responsabilitatea DEPABD în domeniul electoral constă în furnizarea informațiilor relevante din 

Registrul Național de Evidență a Persoanelor, în scopul actualizării permanente a Registrului electoral 

și implicit a listelor electorale permanente. 

Astfel, pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27.06.2021, 

la nivelul DEPABD au fost întreprinse activitățile tehnice specifice aflate în aria de competență, 

respectiv: 

- prelucrarea și extragerea datelor de interes din Registrul Național de Evidență a Persoanelor; 

- aplicarea proceselor de selecție și validare a datelor; 

- operațiuni deosebite atât sub aspectul complexității proceselor implicate, cât și al volumelor 

mari de date procesate; 

- comunicarea materializată a procedurilor tehnice specifice către Autoritatea Electorală 

Permanentă, a setului complet de date personale din RNEP cu relevanță în domeniul electoral, 

astfel cum informațiile figurau în evidențele noastre la data de 29.05.2021, precum și a 

modificărilor intervenite asupra datelor personale în perioada apropiată desfășurării scrutinului; 

- recepționarea sesizărilor telefonice provenite de la secțiile de votare și Autoritatea Electorală 

Permanentă privind interzicerea dreptului de vot al cetățenilor prezenți la urne. 

 

Instituțiile prefectului au avut următoarele atribuții:  

• asigurarea transportului, ambalării și distribuirii materialelor, documentelor și tipizatelor 

prevăzute de lege pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale;  
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• asigurarea imprimării buletinelor de vot și confecționării ștampilelor electorale;  

• asigurarea condițiilor logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a 

președinților birourilor electorale de circumscripție comunală și orășenească, precum și a 

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

• stabilirea, cu consultarea Autorității Electorale Permanente, a graficului de preluare și 

distribuire a buletinelor de vot, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor 

locale parțiale; 

• asigurarea, împreună cu primarii municipiilor reședință de județ și cu președinții consiliilor 

județene, a sediilor și dotării tehnico-materiale ale birourilor electorale județene, precum și a 

materialelor de protecție sanitară necesare acestora; 

• asigurarea, împreună cu primarii, a sediilor și dotării tehnico-materiale ale birourilor electorale 

de circumscripție comunală și orășenească, precum și ale birourilor electorale ale secțiilor de 

votare. 

 

3.2. SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE14 

 

Asigurarea serviciilor de comunicații de voce și date pentru birourile electorale 

 

Pentru birourile electorale județene 

Au fost instalate dispozitive de telecomunicații speciale și tehnologia informației în locațiile 

birourilor electorale județene, prin care au fost asigurate serviciile de comunicații de voce și date 

necesare desfășurării activităților specifice de către membrii birourilor electorale și statisticienii 

desemnați în stațiile de prelucrare a datelor. 

Totodată au fost distribuite telefoane mobile cu servicii de voce și date pentru președinții 

birourilor electorale județene și locțiitorii acestora.  

De asemenea, au fost asigurate serviciile de certificare calificată pentru președinții și locțiitorii 

birourilor electorale județene. 

Au fost asigurate, conform solicitărilor primite din partea Institutului Național de Statistică, 

servicii de voce şi date destinate statisticienilor desemnați în stațiile de prelucrare a datelor constituite 

pe lângă birourile electorale județene. 

 

Pentru birourile electorale de circumscripție locală 

Au fost distribuite terminale mobile prin care au fost asigurate servicii de voce și date pentru 

președinții birourilor electorale de circumscripție locală.  

Au fost asigurate servicii de date fixe sau mobile, peste APN privat, prin care a fost asigurată 

interconectarea sistemului informatic central cu terminalele informatice distribuite operatorilor de 

calculator desemnați la nivelul fiecărui birou electoral de circumscripție. 

 

Pentru birourile electorale ale secțiilor de votare 

Au fost distribuite terminale mobile GSM pentru președinții desemnați în birourile electorale 

ale secțiilor de votare, prin care au fost asigurate servicii de comunicații de voce, respectiv acces la 

SIMPV prin serviciul USSD. 

 
14 Date preluate din Adresa STS nr. 104930/27.07.2021, înregistrată la AEP cu nr. 15340/30.07.2021  
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Au fost asigurate servicii de date fixe sau mobile, peste APN privat, prin care a fost asigurată 

interconectarea sistemului informatic central cu terminalele informatice distribuite operatorilor de 

calculator desemnați în secțiile de votare. 

 

Asigurarea funcționării sistemelor și aplicațiilor informatice  

1) Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – 

SIMPV 

 

• Sistemul Informatic Central 

Sistemul Informatic Central (SIC) a avut în componență echipamente de procesare, stocare, 

memorie, interfețe de rețea și comunicații de înaltă performanță redundante. Fiecare echipament 

hardware din componența SIC a dispus de cel puțin un echipament echivalent cu rol de preluare a 

sarcinilor de lucru ale acestuia în caz de defecțiune, respectiv cu redundanță internă. Comunicația 

între echipamentele SIC s-a realizat prin conexiuni redundante de mare viteză. 

 

• Infrastructura de comunicații pentru secțiile de votare  

Conexiunea dintre aplicația ADV instalată pe terminalele informatice distribuite operatorilor 

de calculator și SIC s-a realizat peste infrastructura de date a operatorilor publici de comunicații 

mobile, prin intermediul unui APN privat.  

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 dreptului de vot al alegătorilor care s-au prezentat la vot 

pe durata disfuncționalității SIMPV, prin serviciul USSD, utilizând terminalele telefonice distribuite 

de STS președinților secțiilor de votare. 

Au fost instalate echipamente (routere 3G/4G, Acces Point Wi-Fi) pentru îmbunătățirea 

semnalului în locațiile birourilor electorale de circumscripție locală și în secțiile de votare, necesare 

asigurării serviciilor de date pentru funcționarea SIMPV. 

 

• Aplicația informatică pentru verificarea dreptului la vot - ADV 

Au fost asigurate măsurile tehnice necesare adaptării aplicației informatice ADV la cerințele 

operaționale specifice acestui proces electoral, furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă. 

Principalele funcționalități ale ADV: 

- preluarea datelor alegătorilor, prin scanare sau tastare, precum și verificarea dreptului la vot; 

- înregistrarea în sistem a datelor alegătorilor care au votat;  

- verificarea operațiunilor realizate pe terminalul informatic; 

- verificarea corelațiilor datelor introduse de președintele secției de votare în procesele-verbale; 

- fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; 

- înregistrarea audio-video neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor. 

 

• Aplicația informatică pentru centralizarea rezultatelor votării  

Au fost asigurate măsurile tehnice necesare dezvoltării aplicației informatice pentru 

centralizarea rezultatelor votării, conform cerințelor operaționale furnizate de Autoritatea Electorală 

Permanentă. 
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Principalele funcționalități ale aplicației: 

- vizualizarea formularelor de verificare a corelațiilor și fotografiilor proceselor-verbale privind 

centralizarea rezultatelor votării încheiate la nivelul secțiilor de votare, transmise în sistem de 

la nivelul secțiilor de votare; 

- verificarea proceselor-verbale privind centralizarea rezultatelor votării încheiate la nivelul 

secțiilor de votare; 

- încărcarea hotărârilor de modificare a datelor înscrise în procesele-verbale; 

- fotografierea proceselor-verbale privind centralizarea rezultatelor votării încheiate la nivelul 

secțiilor de votare; 

- centralizarea rezultatelor votării. 

Au fost asigurate condițiile tehnice și organizatorice necesare pentru testarea și avizarea 

SIMPV și a aplicațiilor informatice de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, 

prin elaborarea Proiectului tehnic al SIMPV și a Planului de testare, acestea fiind dezvoltate 

conform cerințelor operaționale. 

Au fost configurate în platforma de management a SIMPV conturile de acces pentru 

reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, conform solicitărilor, în vederea vizualizării 

notificărilor de fraudă, respectiv a datelor de contact ale președinților secțiilor de votare. 

Au fost asigurate măsurile tehnice necesare pentru vizualizarea, pe site-ul Autorității Electorale 

Permanente, a prezenței alegătorilor la vot, evidențiată în timp real și publicată până la nivelul 

secțiilor de votare. 

 

2) Sistemul informatic pentru centralizarea rezultatelor alegerilor locale parțiale - SICPV-LP 

A fost asigurată dezvoltarea SICPV-LP, conform cerințelor operaționale stabilite prin hotărâre 

a AEP, precum și a aplicației informatice destinate pentru centralizarea, prelucrarea datelor și 

constatarea rezultatelor alegerilor locale parțiale, utilizată de către personalul desemnat de Institutul 

Național de Statistică și Autoritatea Electorală Permanentă.  

În sediul central al Autorității Electorale Permanente a fost asigurată infrastructura informatică 

necesară funcționării SICPV-LP. 

Au fost configurate conturile de acces în aplicația informatică pentru președinții birourilor 

electorale județene, personalul de specialitate desemnat de Autoritatea Electorală Permanentă, 

precum și pentru statisticienii din stațiile de prelucrare a datelor pentru centralizarea rezultatelor 

votării. 

A fost asigurată postarea, pe site-ul Autorității Electorale Permanente, a proceselor-verbale de 

consemnare a rezultatelor votării, fotografiate de operatorii de calculator prin intermediul 

terminalului informatic. 

În data de 17.06.2021, s-a desfășurat o sesiune în sistem videoconferință cu participarea  

reprezentanților Autorității Electorale Permanente și Institutului Național de Statistică, în care a fost 

prezentat Sistemul informatic pentru centralizarea rezultatelor alegerilor locale parțiale, precum și 

aplicația informatică destinată centralizării, prelucrării datelor și constatării rezultatelor. 

Au fost asigurate condițiile tehnice și organizatorice necesare pentru testarea și avizarea 

SICPV-LP și a aplicației informatice de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, 

prin elaborarea Proiectului tehnic al SICPV-LP și a Planului de testare, acestea fiind dezvoltate 

conform cerințelor operaționale. 
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Securitatea sistemelor informatice 

Măsurile de securitate implementate au fost de tip defensiv și au avut ca scop asigurarea 

confidențialității, integrității și disponibilității comunicațiilor și informațiilor tranzitate/stocate prin 

sistemele informatice și de comunicații destinate procesului electoral. 

În acest scop, cu avizul Autorității Electorale Permanente, au fost elaborate „Instrucțiunile 

privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea Sistemului Informatic de 

Monitorizare a Prezenței la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal – SIMPV”, precum și „Instrucțiunile 

privind măsurile de securitate în legătură cu gestionarea și utilizarea Sistemului informatic pentru 

centralizarea rezultatelor alegerilor locale parțiale - SICPV-LP”.  

Verificarea eficienței și eficacității măsurilor de securitate implementate la nivelul SIMPV și 

SICPV-LP 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 acestui proces electoral, 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 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; 

- 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;  

- asigurarea serviciilor de gestionare a incidentelor și vulnerabilităților de securitate cibernetică 

și realizarea evaluării riscurilor de securitate la adresa sistemelor informatice și de comunicații 

specifice acestui proces electoral; 

- 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  

Acesta reprezintă un centru de comunicații dedicat președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și operatorilor de calculator, prin care: 

• Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează asistență tehnică; 

• birourile electorale ierarhic superioare și personalul tehnic auxiliar al acestora asigură asistență 

de specialitate privind operațiunile electorale; 
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• statisticienii care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale oferă asistență de 

specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării; 

• reprezentanții Autorității Electorale Permanente asigură furnizarea de informații privind 

aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale 

parțiale. 

La nivelul fiecărui județ în care s-au organizat alegeri, au fost constituite centre STS de 

intervenție operativă pentru remedierea eventualelor disfuncționalități ale sistemelor informatice. 

Începând cu data de 22.06.2021, STS a operaționalizat Centrul de preluare a apelurilor la 

nivelul sediului central, prin care s-a asigurat asistență tehnică de specialitate pentru operatorii de 

calculator și președinții secțiilor de votare.  

Centrul de preluare a apelurilor a fost configurat astfel încât să permită rutarea apelurilor 

inițiate de președinții secțiilor de votare și operatorii de calculator, pe terminale mobile, în funcție de 

problematica abordată, prin selectarea opțiunilor din cadrul unui meniu de tip IVR. 

În acest sens, au fost distribuite terminale mobile GSM către birourile electorale județene, 

Autoritatea Electorală Permanentă și Institutului Național de Statistică, pentru preluarea apelurilor 

care semnalau problemele privind operațiunile electorale și întocmirea proceselor-verbale privind 

rezultatele votării.  

Majoritatea apelurilor în Centrul de suport al STS, au semnalat: 

- probleme întâmpinate la scanarea actului de identitate al alegătorului, cauzate de poziționarea 

incorectă a terminalului informatic în suport sau a necalibrării camerei tabletei;  

- un număr mare dintre alegătorii prezenți la vot care au fost omiși din listele electorale 

permanente. 

De asemenea, specialiștii STS din Centrul de preluare a apelurilor au asigurat monitorizarea 

permanentă a activităților desfășurate de operatorii de calculator, în scopul remedierii eventualelor 

disfuncționalități tehnice, pentru: 

- deschiderea secției de votare în ADV; 

- alimentarea continuă a tabletei; 

- închiderea secției de votare în ADV; 

- înregistrarea audio-video neîntreruptă a activităților desfășurate de membrii birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea rezultatelor votării. 

Centrul Operativ al STS 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 STS a asigurat monitorizarea tehnică a funcționării 

serviciilor de voce și date asigurate pentru acest proces electoral. 

 

Instruirea operatorilor de calculator 

Începând cu luna mai, reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale au participat 

alături de cei ai Autorității Electorale Permanente, la sesiuni de evaluare a persoanelor care au depus 

cereri pentru desemnarea ca operator de calculator. 

În perioada 18.06-22.06.2021, conform planificărilor stabilite de Autoritatea Electorală 

Permanentă, personalul STS a desfășurat activități de instruire a operatorilor de calculator desemnați 

pe secții de votare, birouri electorale de circumscripție locală și centre de votare, precum și pentru 

predarea terminalelor informatice către aceștia. 
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În zilele de 23.06.2021 și 25.06.2021 s-au desfășurat simulări naționale, cu participarea 

operatorilor de calculator desemnați, a statisticienilor din stațiile de prelucrare a datelor constituite pe 

lângă birourile electorale de circumscripție, precum și a reprezentanților Autorității Electorale 

Permanente.  

 

Alte aspecte 

Pentru identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor la adresa serviciilor de comunicații de 

voce și date, precum și pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică la sediul 

Autorității Electorale Permanente și birourilor electorale de circumscripție județeană, Serviciul de 

Telecomunicații Speciale a desfășurat un proces de evaluare a riscurilor de securitate la adresa 

dispozitivelor de telecomunicații speciale și tehnologia informației, organizate pentru susținerea 

procesului electoral. 

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 Serviciul de Telecomunicații Speciale le-a derulat pentru pregătirea 

alegerilor locale parțiale din data de 27.06.2021. 

După recuperarea echipamentelor distribuite operatorilor de calculator, înregistrările audio-

video cu activitățile desfășurate în secția de votare pentru numărarea voturilor au fost transferate de 

pe terminalele informatice pe medii de stocare externe.  

De asemenea, la solicitarea autorităților, au fost puse la dispoziția acestora înregistrările audio-

video pentru clarificarea unor aspecte legate de activitățile desfășurate în secția de votare după 

încheierea votării. 

 

 

3.3. INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ 

 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor legale privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale 

parțiale din anul 2021, Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică au asigurat 

statisticienii necesari birourilor electorale de circumscripție/județene, pentru operațiunile tehnice de 

consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor locale parțiale. 

Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică au asigurat instruirea 

personalului care a participat la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor 

locale parțiale. 

 

 

3.4. PRIMARII 

 

Primarii au avut, conform art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021, următoarele atribuții: 

• întocmesc și tipăresc listele electorale permanente;  

• întocmesc și tipăresc listele electorale complementare și copiile de pe listele electorale 

complementare;  

• tipăresc tipizatele listelor electorale suplimentare și ale extrasului de pe lista electorală 

permanentă, copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară;  
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• asigură urnele de vot, urnele speciale și cabinele de vot;  

• asigură dotarea tehnico-materială a birourilor electorale de circumscripție și a birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, ce cuprinde și materialele de protecție sanitară necesare 

acestora;  

• informează alegătorii privind delimitarea secțiilor de votare și sediile acestora; 

• stabilesc locurile speciale de afișaj electoral și asigură amplasarea de panouri electorale;  

• eliberează extrase din Registrul electoral, conform art. 17 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu 

modificările și completările ulterioare;  

• asigură tușul, tușierele și celelalte materiale necesare votării;  

• acordă sprijin reprezentanților Serviciului de Telecomunicații Speciale pentru instalarea 

echipamentelor și furnizarea serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b);  

• asigură, prin personalul desemnat, primirea pe bază de proces-verbal încheiat cu persoanele 

prevăzute la lit. j) a echipamentelor instalate pentru asigurarea serviciilor prevăzute la art. 6 

alin. (1) lit. a) și b), precum și protecția fizică a acestora;  

• acordă sprijin Autorității Electorale Permanente pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor 

prevăzute la art. 2 lit. f), j) și m). 

 

3.5. AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE 

 

 Atribuțiile ANI au vizat primirea, procesarea și publicarea declarațiilor de avere și de interese 

depuse de către candidații la alegerile locale parțiale din anul 2021. Potrivit Legii nr. 176/2010, cu 

modificările și completările ulterioare15, declarațiile de avere și interese se depun la la biroul electoral 

de circumscripție odată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare, și se transmit 

ANI în termen de cel mult 48 de ore de la depunere. 

 ANI a lansat pe propria pagină de Internet 

secțiunea dedicată alegerilor locale parțiale 

din anul 202116. Această măsură a avut ca scop 

optimizarea procesului de completare a 

declarațiilor de avere și de interese de către 

candidați, oferirea asistenței de specialitate în 

ceea ce privește regimul juridic al 

incompatibilităților și al conflictelor de interese, 

dar și informarea societății civile cu privire la 

obligațiile pe care le au participanții la procesul 

electoral. 

   Secțiunea menționată grupează mai multe 

categorii de informații utile: 

• persoane aflate sub interdicția de a candida pentru o funcție eligibilă, 

• ghiduri utile și legislația de integritate, 

 
15 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum 

și pentru modificarea și completarea altor acte normative.  
16 https://www.integritate.eu/Alegeri-locale-partiale-2021.  

https://www.integritate.eu/Alegeri-locale-partiale-2021
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• modalitatea în care persoanele interesate pot sesiza ANI, prin utilizarea formularului special 

destinat, cu privire la potențiale nereguli din declarațiile de avere și de interese completate de 

către candidații la alegerile locale, 

• declarațiile de avere și de interese depuse de candidați. ANI a publicat în cadrul acestei secțiuni, 

în termen de 48 de ore de la primire, toate declarațiile de avere și de interese depuse de 

candidații la alegerile locale,  

• formulare inteligente de declarații de avere și de interese. 

 ANI a pus la dispoziția  celor care candidează la o funcție publică o linie telefonică la care 

aceștia au putut cere inspectorilor de integritate asistență de specialitate în cazul solicitărilor urgente 

cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților 

și al conflictelor de interese. 

 

 

3.6. CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII  

 

Atribuțiile CNSAS au vizat primirea și verificarea declarațiilor candidaților la alegerile locale 

parțiale din anul 2021, date conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul 

la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

293/2008, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

4 .  C A ND I DAT U RILE  

 

În judeţele în care au fost organizate alegeri locale parțiale în cel puţin două circumscripţii 

electorale comunale sau orăşeneşti s-a constituit un birou electoral. Astfel, s-au constituit 9 birouri 

electorale judeţene. În termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral judeţean, cel mai târziu la 

data de 29 mai 2021, se comunică către biroul electoral judeţean semnele electorale. În maximum 5 

zile de la data înfiinţării birourilor electorale judeţene, cel mai târziu la data de 29 mai 2021, s-a făcut 

înregistrarea alianţelor electorale. A doua zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor 

electorale către biroul electoral judeţean, cel mai târziu la data de 30 mai 2021, au fost făcute publice 

denumirile şi semnele electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale, 

precum şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, care au 

avut dreptul să participe la alegeri locale parţiale. Începând cu data de 1 iunie 2021, au fost depuse 

candidaturile (cf. art. 26 alin. (13), art. 46 şi art. 47 alin. (1) din Legea 115/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare).  

Imediat după constituirea birourilor electorale de circumscipţie, cel mai târziu la data de 2 iunie 

2021, birourile electorale judeţene au comunicat către birourile electorale de circumscripţie aferente 

semnele electorale ale partidelor politice, ale alianţelor politice, ale alianţelor electorale, precum şi 

ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, care au avut dreptul 

să participe la alegeri locale parţiale (art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea 115/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare).  
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În judeţele în care au fost organizate alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală nu 

s-a mai constituit un birou electoral judeţean. În aceste cazuri, înregistrarea alianţelor electorale s-a 

făcut în maximum 5 zile de la data înfiinţării birourilor electorale de circumscripţie în judeţele în care 

alegerile au fost organizate într-o singură circumscripţie, cel mai târziu la data de 5 iunie 2021 (art. 7 

alin. (3) şi art. 10 alin (2) din Legea 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare). Acelaşi 

interval a fost stabilit pentru comunicarea semnelor electorale.  

Depunerea candidaturilor s-a desfăşurat până la data de 7 iunie 2021. În ziua următoare, la 8 

iunie, exemplare ale propunerilor de candidatură au fost afișate la sediul birourilor electorale de 

circumscripţie. Formularea de contestaţii împotriva acceptării sau respingerii unei candidaturi s-a 

făcut până la data de 9 iunie 2021, contestațiile primind o soluționare până cel mai târziu la data de 

10 iunie. Declararea apelului împotriva hotărârii date în soluţionarea contestaţiei privind admiterea 

sau respingerea candidaturii a fost posibilă până la 11 iunie, soluţionarea apelului declarat făcându-

se până cel mai târziu la data de 12 iunie  (cf. art. 10 alin. (2) şi art. 54 alin. (1), (2), (5) şi (6) din 

Legea 115/2015), chiar ziua începutului campaniei electorale (art. 10 alin. (2) şi art. 64 din Legea 

115/2015).  

Informaţiile privind atribuţiile organelor electorale, la nivelul judeţean şi de circumscripţie, 

precum şi diversele operaţiuni electorale pe care le-au presupus organizarea alegerilor locale parţiale, 

dar şi etapele şi condiţiile ce urmau a fi respectate pentru admiterea candidaturile au fost cuprinse în 

ghidul dedicat activităţii birourilor electorale, constituite fie la nivelul judeţului, fie la nivelul unei 

comune sau unui oraş17. Documentele necesare pentru depunerea şi admiterea candidaturii au fost, de 

asemenea, disponibile pe acelaşi site-ul AEP18.  

În urma rămânerii definitive a candidaturilor, la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 

2021 au participat 28 de competitori electorali, respectiv: 

- 12 partide politice; 

- o alianță electorală; 

- o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

- 14 candidați independenți. 

Candidaturile au fost aduse la cunoștință publică pe pagina web a AEP, 

https://partiale2021.roaep.ro/candidati/.  

Statistici privind candidații la alegerile locale parțiale din anul 2021, defalcate pe funcții și gen, 

la nivelul fiecărei circumscripții electorale se regăsesc în Anexa nr. 1. 

 

 Distribuția candidaților la alegerile locale parțiale din anul 2021, în funcție de gen 

În 15 dintre cele 35 de circumscripţii electorale în care au avut loc alegeri pentru funcţia de 

primar, nu a candidat nicio femeie, iar în 12 circumscripții a candidat câte o singură femeie.  

În cele 27 de circumscripţii mai sus menționate, în marea majoritate a cazurilor, au candidat 

între 3 şi 4 bărbăţi, doar într-un caz au candidat 7 bărbaţi şi nicio femeie (comuna Tamaşi, judeţul 

Bacău).  

În trei dintre cele 35 de circumscripţii au candidat două femei şi trei bărbaţi şi, doar într-o 

circumscripţie, a existat paritate (comuna Slătioara, judeţul Vâlcea).  

De asemenea, într-o circumscripţie dintre cele 35 (comuna Ozun, judeţul Covasna) au candidat 

2 femei și niciun bărbat.   

 
17 https://partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/05/Ghid-circumscriptie.pdf 
18 https://partiale2021.roaep.ro/documente/  

https://partiale2021.roaep.ro/candidati/
https://partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/05/Ghid-circumscriptie.pdf
https://partiale2021.roaep.ro/documente/
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În singura circumscripţie în care au fost organizate alegeri pentru consiliul local, au candidat 

35 de bărbaţi şi 3 femei. O altă comună a aceluiaşi judeţ, acolo unde au avut loc alegeri pentru funcţia 

de primar, se numără printre circumscripţiile în care nu a existat niciun candidat femeie19.  

 

 

 

5 .  C A MP A NI A  ELE CTO R AL Ă  

 

 Campania electorală a început în data de 12.06.2021 și s-a încheiat în data de 26.06.2021, la 

ora 07.00.  

 

5.1. MONITORIZAREA CAMPANIEI ELECTORALE 

 

Campania electorală în audiovizual20  

În temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 din Legea audiovizualului 

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) 

este autorizat să emită decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea realizării atribuţiilor 

sale prevăzute expres în lege şi, cu precădere, cu privire la normele şi regulile de reflectare a 

desfăşurării campaniilor electorale şi a celor pentru referendum, în serviciile de programe 

audiovizuale, în cadrul şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei electorale. 

 
19 A se vedea Anexa nr. 11. 
20 Informații preluate din adresa Consiliului Național al Audiovizualului nr. 6429RF/21.07.2021, înregistrată la AEP cu 

nr. 14528/22.07.2021. 
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Totodată, potrivit prevederilor art. 261 alin. (2) al Legii audiovizualului nr. 504/2002, CNA 

emite norme cu caracter obligatoriu privind reflectarea de către radiodifuzori a campaniilor electorale, 

controlează respectarea prevederilor legale şi ale normelor emise şi sancţionează încălcarea acestora. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, CNA a supus consultării publice Proiectul de decizie privind 

regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din 

data de 27 iunie 2021, până la data de 31 mai 2021, astfel cum a fost votat în şedinţa publică a 

Consiliului din data de 27 mai 2021. Până la împlinirea termenului stabilit de Consiliu, 31 mai 2021, 

pentru dezbaterea publică a proiectului de decizie, nu au fost primite observaţii sau propuneri în acest 

sens.În conformitate cu prevederile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, în şedinţa publică 

din data de 3 iunie 2021 a fost dezbătut proiectul de decizie privind regulile de desfășurare în 

audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021. Proiectul 

de decizie a fost aprobat în unanimitate şi a fost trimis către Monitorul Oficial pentru publicare, în 

regim de urgenţă. Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 119 din 3 iunie 2021 privind 

regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din 

data de 27 iunie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 8 iunie 

2021. 

Potrivit Legii audiovizualului nr. 504/2002 și a principiului ierarhiei normelor juridice – 

conform căruia actele normative emise de administrația publică centrală și de autoritățile 

administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor 

Guvernului, Decizia CNA nr. 119 din 3 iunie 2021 a fost adoptată în cadrul şi pentru punerea în 

aplicare a legislaţiei electorale și vizează exclusiv conținutul audiovizual. 

Decizia stabilește regulile aplicabile în campania electorală pentru alegerile locale parțiale, în 

conformitate cu dispozițiile art. 10 și art. 66 – 78 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, și, totodată, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 554/2021 

privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele 

circumscripţii electorale și ale Hotărârii Guvernului nr. 555/2021 pentru aprobarea calendarului 

acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021. 

Totodată, AEP a comunicat către Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea 

Română de Televiziune situația centralizată a candidaturilor rămase definitive, astfel cum acestea 

au fost comunicate de birourile electorale de circumscripție locală, în vederea calculării și 

repartizării timpilor de antenă, potrivit art. 68 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

A existat o singură reclamație care vizează un post din teritoriu și pentru care a fost întocmit un 

raport de monitorizare de către Direcția Control, raport ce urmează să fie analizat într-o viitoare 

ședință publică a CNA. 

Precizăm că, până la această dată nu au fost aplicate sancțiuni radiodifuzorilor pentru încălcarea 

prevederilor Deciziei CNA nr. 119 din 3 iunie 2021. 

 

Afișajul electoral și celelalte materiale de propagandă electorală 

Primarii au avut obligația ca, până la data de 11.06.2021, să stabilească prin dispoziție, locuri 

speciale pentru afișajul electoral, în care să amplaseze panouri electorale, ținând seama de numărul 

candidaților21. 

 
21 În scop informativ exemple de dispoziții privind stabilirea locurilor speciale pentru afișajul electoral în vederea 

desfășurării campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021, sunt disponibile la adresele: 
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În exercitarea atribuțiilor legale, birourile electorale de circumscripție comunală sau 

orășenească au soluționat o serie de sesizări având ca obiect încălcarea prevederilor legale privind 

afișajul electoral, respectiv: 

• obligativitatea fiecărui competitor electoral de a aplica pe panoul electoral un singur 

afiș22; 

• îndepărtarea materialelor de propagandă electorală care nu respectau condițiile 

prevăzute de lege23; 

• analizarea amplasării bannerelor electorale, dispozițiile legale interzicând în mod expres 

utilizarea acestora pe durata campaniei electorale, fără a se face distincție dacă 

bannerele au fost amplasate în spațiile special amenajate ori pe suprafața unei proprietăți 

private24; 

• interdicția aplicabilă afișelor electorale de a reproduce drapelul național25. 

 

5.2. MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL FINANȚĂRII CAMPANIEI ELECTORALE 

 

Monitorizarea și controlul finanțării campaniei electorale au fost efectuate de către AEP, 

conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, cu modificările și 

completările ulterioare și Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 2/2021 privind aprobarea 

Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021. 

 

Aducerea la cunoștința publică a informațiilor privind finanțarea campaniei electorale  

În data de 24 mai 2021, AEP a organizat o dezbatere online cu tema „Finanțarea campaniei 

electorale la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021”. 

În cadrul acestei întruniri, la care au participat, pe lângă conducerea AEP, reprezentanți ai 

presei, ai formațiunilor politice și mandatari finaciari, au fost discutate aspecte privind înregistrarea 

mandatarilor financiari, deschiderea conturilor pentru campanie, contribuțiile ce pot fi utilizate în 

campanie și sursele de finanțare din care acestea pot proveni, destinațiile și procentele în care trebuie 

să se încadreze cheltuielile electorale. Totodată, specialiștii din cadrul AEP au oferit răspunsuri la 

întrebările adresate de către reprezentanții formațiunilor politice în vederea clarificării oricăror 

nelămuriri cu privire la finanțarea campaniei electorale. 

 
https://ciuruleasa.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dispozi%C8%9Bie-stabilire-locuri-speciale-de-

afi%C8%99aj-electoral.pdf; https://ozun.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/dispozitia-86.pdf; 

https://sarmizegetusa.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/DP-47-LOCURI-AFISAJ-ELECTORAL-

1.pdf.  
22 Hotărârea Biroului electoral de circumscriptie comunală Frumușani nr. 45/16.06.2021, disponibilă la adresa: 

https://frumusani.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotararea-nr.45-privind-solutionare-plangere-

formulata-de-P.N.L.-Calarasi_compressed.pdf.  
23 Hotărârea Biroului electoral de circumscriptie comunală Sadova nr. 8/22.06.2021, disponibilă la adresa: 

https://sadova.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotarare-nr.-8-privind-solutionarea-sesizarii-

formulate-de-catre-Dl.-Badele-Eugen.pdf.  
24 Hotărârea Biroului electoral de circumscriptie comunală Romos nr. 7/06.06.2021, disponibilă la adresa: 

https://romos.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotararea-nr.-7-din-06.06.2021-privind-solutionarea-

reclamatiei-inregistrata-la-BEC-55-Romos.pdf.  
25 Hotărârea Biroului electoral de circumscriptie orășenească Bragadiru nr. 145/23.06.2021, disponibilă la adresa: 

https://bragadiru.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/HOTARARE145DIN23062021-1.pdf.  

https://ciuruleasa.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dispozi%C8%9Bie-stabilire-locuri-speciale-de-afi%C8%99aj-electoral.pdf
https://ciuruleasa.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Dispozi%C8%9Bie-stabilire-locuri-speciale-de-afi%C8%99aj-electoral.pdf
https://ozun.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/dispozitia-86.pdf
https://sarmizegetusa.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/DP-47-LOCURI-AFISAJ-ELECTORAL-1.pdf
https://sarmizegetusa.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/DP-47-LOCURI-AFISAJ-ELECTORAL-1.pdf
https://frumusani.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotararea-nr.45-privind-solutionare-plangere-formulata-de-P.N.L.-Calarasi_compressed.pdf
https://frumusani.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotararea-nr.45-privind-solutionare-plangere-formulata-de-P.N.L.-Calarasi_compressed.pdf
https://sadova.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotarare-nr.-8-privind-solutionarea-sesizarii-formulate-de-catre-Dl.-Badele-Eugen.pdf
https://sadova.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotarare-nr.-8-privind-solutionarea-sesizarii-formulate-de-catre-Dl.-Badele-Eugen.pdf
https://romos.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotararea-nr.-7-din-06.06.2021-privind-solutionarea-reclamatiei-inregistrata-la-BEC-55-Romos.pdf
https://romos.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/Hotararea-nr.-7-din-06.06.2021-privind-solutionarea-reclamatiei-inregistrata-la-BEC-55-Romos.pdf
https://bragadiru.partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/06/HOTARARE145DIN23062021-1.pdf
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Evenimentul a avut loc prin intermediul aplicației Microsoft Teams și a putut fi urmărit pe 

canalul de YouTube, precum și pe pagina oficială de Facebook a Autorității. 

AEP a elaborat Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 

27 iunie 2021, publicat atât în Monitorul Oficial al României nr. 580 din 09 iunie 2021, Partea I, cât 

și pe site-ul www.finantarepartide.ro,  la secțiunea ,,Documente utile”. 

În paralel, în perioada preelectorală au fost desfășurate și alte activități, respectiv: 

• au fost contactați competitorii electorali și le-a fost reiterată obligația legală de a deschide un 

cont bancar pentru campania electorală destinat încasării contribuțiilor electorale, respectiv 

efectuării plății cheltuielilor electorale;  

• s-au primit și centralizat adresele competitorilor electorali privind conturile deschise pentru 

campania electorală; 

• s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea Legii nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• au fost soluționate sesizările formulate de diferite persoane. 

În perioada electorală, s-a răspuns solicitărilor competitorilor electorali cu privire la aplicarea 

Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Atât în perioada preelectorală, cât și în perioada electorală, au fost soluționate un număr total 

de 10 petiții și 5 sesizări având ca obiect finanțarea campaniei electorale.  

Întrebările formulate de competitorii electorali și răspunsurile transmise acestora în perioada 

preelectorală și în perioada electorală au fost reunite în materialul cu titlul ,,ÎNTREBĂRI ȘI 

RĂSPUNSURI UTILE - CAMPANIA ELECTORALĂ LA ALEGERILE LOCALE PARȚIALE 

DIN DATA DE 27 IUNIE 2021”, fiind publicate pe site-ul AEP www.finantarepartide.ro. 

În data de 11.06.2021, AEP a emis un comunicat de presă26 privind demararea campaniei 

electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021. 

Totodată, în vederea unei corecte informări, pe site-ul Autorității au fost publicate următoarele 

documente utile: 

− modelul procesului-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale 

care se depun în termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor; 

− modelul procesului-verbal de predare-primire a documentelor aferente campaniilor electorale 

care se depun în termen de 30 zile de la data desfășurării alegerilor; 

− modelul raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale - Anexa nr. 17 la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.10/2016;  

− modelul situației transferurilor aferente campaniei electorale; 

− modelul cererii de înregistrare a mandatarului financiar; 

− nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;  

− consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

La alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 au participat 28 de competitori electorali, 

respectiv: 

- 12 partide politice; 

- o alianță electorală; 

- o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale; 

- 14 candidați independenți. 

 
26 Disponibil spre consultare la adresa: https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-

inceperea-campaniei-electorale-pentru-alegerile-locale-partiale-din-data-de-27-iunie-2021/ .  

http://www.finantarepartide.ro/
http://www.finantarepartide.ro/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-inceperea-campaniei-electorale-pentru-alegerile-locale-partiale-din-data-de-27-iunie-2021/
https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-inceperea-campaniei-electorale-pentru-alegerile-locale-partiale-din-data-de-27-iunie-2021/
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Pentru o corectă informare a opiniei publice asupra finanțării campaniei electorale, AEP a 

facilitat accesul la informațiile referitoare la contribuțiile fiecărui competitor electoral, 

respectiv 186 de contribuții depuse de către candidați și 16 contribuții provenite din transfer al 

fondurilor obținute de partidele politice din sursele de finanțare prevăzute în Legea nr. 

334/2006. Toate contribuțiile competitorilor electorali, notificate Autorității Electorale Permanente 

la sediul central/birouri județene, au fost publicate succesiv pe site-ul instituției27.  

Activitățile premergătoare publicării au constat în: 

• înregistrarea și păstrarea evidenței fondurilor obținute de partidele politice care au fost 

transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central; 

• înregistrarea și păstrarea evidenței contribuțiilor pentru campania electorală depuse de către 

candidați. 

Totodată, AEP a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, succesiv, lista 

partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale și candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale 

veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce au fost depuse la instituție. Au fost publicate 13 

liste, cuprinzând numele/denumirea celor 26 competitori electorali (inclusiv rapoartele depuse de 

către filialele/organizațiile formațiunilor politice) care au depus raportul detaliat al veniturilor și 

cheltuielilor electorale. 

Au fost aduse la cunoștința publică informațiile privind finanțarea campaniei electorale și 

informațiile privind activitățile desfășurate prin 6 comunicate de presă, astfel: 

− 24.05.2021 - Comunicat de presă privind dezbaterea publică online organizată de AEP pe tema 

finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021; 

− 09.06.2021 - Comunicat de presă privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la 

alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021; 

− 11.06.2021 - Comunicat de presă privind începerea campaniei electorale pentru alegerile locale 

parțiale din data de 27 iunie 2021; 

− 13.06.2021 - Comunicat de presă privind desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021; 

− 14.06.2021 - Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile locale 

parțiale din data de 27 iunie 2021; 

− 25.06.2021 - Comunicat de presӑ privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile locale 

parțiale din data de 27 iunie 2021. 

 

Activități privind mandatarii financiari  

AEP a adoptat Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale 

la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021,  publicată atât în Monitorul Oficial al României 

nr. 580 din 09 iunie 2021, Partea I, cât și pe site-ul www.finantarepartide.ro, la secțiunea 

,,DOCUMENTE UTILE”. 

Ghidul vizează strict aspecte ce ţin de finanţarea campaniei electorale şi rambursarea 

cheltuielilor electorale la alegerile parțiale din acest an, reglementând, în  principal, următoarele: 

a) termenul şi procedura de înregistrare a mandatarilor financiari, precum şi principalele 

atribuţii ale acestora; 

 
27 Disponibile spre consultare la adresa: https://finantarepartide.ro/. 

https://finantarepartide.ro/
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b) deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală, notificarea la Autoritatea 

Electorală Permanentă, modalitățile de efectuare a încasărilor și plăților prin aceste conturi; 

c) contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 

naționale pentru campania electorală, precum şi ale candidaţilor, sursa şi cuantumul maxim ale 

acestora; 

d) condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile electorale, inclusiv limitele maxime 

ale acestora, tipurile de cheltuieli permise pentru campania electorală şi procentul maxim în care 

acestea pot fi efectuate raportat la valoarea maximă a contribuțiilor; 

e) materialele de propagandă electorală: condiţii, tipuri de materiale de propagandă electorală 

ce pot fi utilizate în campania electorală şi tipuri de acțiuni și materiale de propagandă electorală care 

nu sunt permise de prevederile legale în vigoare în timpul campaniei electorale, datele care se imprimă 

pe materialele de propagandă electorală; 

f) documentele utilizate pentru raportarea cheltuielilor electorale la Autoritatea Electorală 

Permanentă, cu trimitere la modelele documentelor corespunzătoare prevăzute în anexele la Normele 

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 ulterioare; 

g) termenele şi documentele referitoare la rambursarea cheltuielilor electorale, inclusiv 

documentele justificative ce trebuie prezentate Autorităţii Electorale Permanente pentru fiecare tip de 

cheltuială electorală. 

În intervalul dintre aducerea la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei 

electorale, s-a procedat la înregistrarea mandatarilor financiari desemnați de către competitorii 

electorali. În vederea înregistrării mandatarilor financiari, competitorii electorali au fost îndrumați de 

către reprezentanții AEP cu privire la documentele obligatorii ce trebuie depuse, documente analizate 

ulterior atât de către personalul birourilor județene ale AEP, cât și de către personalul din cadrul 

DCFPPCE.  

Au fost înregistrați 132 de mandatari financiari. La data înregistrării, mandatarii financiari 

coordonatori au primit coduri unice de identificare ale competitorilor electorali. Lista cuprinzând 

mandatarii financiari și codurile unice de identificare alocate a fost publicată succesiv pe pagina de 

internet a instituției28. 

În data de 14.06.2021, a avut loc o sesiune de instruire în sistem de videoconferință, la care 

au participat 18 mandatari financiari, președintele AEP, directorul general al DCFPPCE și directorul 

Direcției prevenție și monitorizare. Celor prezenți li s-a adus la cunoștință aprobarea și publicarea 

Hotărârii AEP privind Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 

27 iunie 2021 și li s-au reiterat drepturile și obligațiile referitoare la înregistrarea mandatarilor 

financiari, deschiderea conturilor bancare, sursele de finanțare, termenele de depunere a 

documentelor, materialele de propagandă, rambursarea cheltuielilor electorale. Sesiunea de instruire 

a fost una interactivă, mandatarii financiari adresând întrebări referitoare la transferurile provenite 

din subvenții acordate de la bugetul de stat, materiale de propagandă, plafoanele maxime admise 

pentru cheltuielile electorale. Reprezentanții AEP au oferit răspunsurile solicitate în conformitate cu 

dispozițiile Legii nr. 334/2006, reamintind în același timp posibilitatea de a adresa în orice moment 

întrebări în scris, la adresa contact@finantarepartide.ro . 

 

 
28 Disponibilă spre consultare la adresa: https://finantarepartide.ro/ 

mailto:contact@finantarepartide.ro
https://finantarepartide.ro/
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Situația centralizată29 a veniturilor și cheltuielilor declarate în campania electorală, pe 

tipuri de competitori electorali 

 

Nr. crt. Competitori electorali Contribuții electorale 

- lei - 

1.  Partide politice 1.106.150,98 

2.  Organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale 11.150,00 

3.  Candidați independenți 63.740,00 

 TOTAL  1.181.040,98 

 

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, atât rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor 

electorale (RVC) cât și cererile de rambursare întocmite la nivel național se depun centralizat la 

nivelul Autorității Electorale Permanente. 

Până la data de 28 iulie 2021 au fost depuse 17 cereri de rambursare a cheltuielilor efectuate 

în campania electorală.  

 

Sume solicitate la rambursare la alegerile locale parțiale  din data de 27 iunie 2021 

 

Nr. crt. Denumire competitor electoral Tip competitor electoral Suma 

solicitată  

1.  Partidul Social Democrat partid politic 332.048,71 

2.  Partidul Alianța Liberalilor și Democraților partid politic 25.352,42 

3.  Partidul Național Liberal partid politic 326.859,76 

4.  Partidul Uniunea Salvați România partid politic 38.706,42 

5.  Partidul Mișcarea Populară partid politic 97.848,45 

6.  Partidul Pro România partid politic 47.460,23 

7.  Uniunea Democrată Maghiară din România organizație a cetățenilor aparținând 

minorităților naționale 

11.141,33 

8.  Partidul Alianța pentru Unirea Românilor partid politic 76.683,86 

9.  Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională partid politic 3.033,00 

10.  Cazacu Marinică candidat independent 7.979,00 

11.  Davidescu Daniel Bogdan candidat independent 1.714,00 

12.  Țipțer Florin Claudiu candidat independent 2.059,00 

13.  Mariș Dănuț-Marian candidat independent 1.211,90 

14.  Nasta Nicolae-Iuliu candidat independent 11.088,80 

15.  Cismăneanțu Gabriel-Eugen candidat independent 4.910,00 

16.  Tulbure Călin-Viorel candidat independent 9.767,50 

17.  Scarlat Ionuț-Cristian candidat independent 7.900,00 

  Total    1.005.764,38 

 

 
29 Situația detaliată a veniturilor și cheltuielilor declarate în campania electorală, pe tipuri de competitori electorali poate 

fi consultată la adresa: https://finantarepartide.ro/ 

https://finantarepartide.ro/
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Până la data de 30 iulie 2021, AEP a transmis spre publicare în Monitorul Oficial30 24 de 

rapoarte detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale depuse de către competitorii electorali. 

Menționăm că la data redactării prezentului raport, misiunea de control al finanțării campaniei 

electorale aferente alegerilor locale parțiale din anul 2021 este în plină desfășurare, astfel că 

informațiile prezentate pot suferi modificări. 

  

 

 

6 .  V OTA RE A  

 

 

6.1. MĂSURILE DE PROTECȚIE SANITARĂ 

 

Întreaga activitate privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 27 

iunie 2021 s-a desfășurat cu respectarea normelor de protecție și de prevenire a răspândirii virusului 

SARS-CoV-2, instituite prin reglementările specifice, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 

531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, 

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotărârea Guvernului nr. 557/2021 privind stabilirea 

cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 

27 iunie 2021. 

Materialul video de informare destinat alegătorilor a inclus informații privind aceste măsuri. 

 
 

6.2. VOTAREA LA SECȚIILE DE VOTARE 

 

Votarea s-a desfășurat duminică, 27 iunie 2021, între orele 7,00 – 21,00.  

Au putut participa la alegeri toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua 

alegerilor inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a 

 
30 Pentru partidele politice cu organizații județene au fost publicate doar RVC-urile întocmite la nivel național nu și cele 

la nivel județean. De asemenea, există competitori electorali care nu au depus la AEP RVC-ul. 

https://partiale2021.roaep.ro/wp-content/uploads/2021/05/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-557-12-14.pdf
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persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre 

judecătorească definitivă. Potrivit Constituției României, republicată, cetățenii Uniunii Europene care 

au domiciliul sau reședința în România au dreptul de a alege în aceleași condiții ca și cetățenii români, 

cu îndeplinirea prevederilor legii. 

Conform legii, alegătorii puteau vota numai la secția de votare unde figurează înscriși în lista 

electorală permanentă ori la secția de votare unde este arondată adresa la care își au domiciliul sau 

reședința, după caz. 

Alegătorii au putut vota pe baza unui act de identitate valabil sau cu un act de identitate 

românesc care a expirat în perioada 1 martie 2020 - 27 iunie 202131.  

Conform legii, președintele, membrii biroului electoral al secției de votare, operatorul de 

calculator precum și personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează la secția de votare unde își 

îndeplinesc atribuțiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la 

secția respectivă. Aceștia trebuie să fie înscriși, dacă este cazul, de către președintele biroului electoral 

al secției de votare în lista electorală suplimentară și trebuie să fie radiați din lista electorală 

permanentă existentă la secția de votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea președintelui, 

transmisă prin SIMPV. 

Cetățeanul Uniunii Europene înscris în lista electorală complementară poate vota, conform 

legii, pe baza oricărui document valabil care îi atestă identitatea. Alegătorul european care nu este 

înscris în lista electorală complementară poate vota în baza documentului ce îi atestă identitatea emis 

de statul membru al Uniunii Europene al cărui cetățean este, însoțit de documentul privind adresa în 

România32 sau în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă, fiind înscris 

în lista electorală suplimentară. 

 

6.3. VOTAREA CU URNA SPECIALĂ 

 

Conform legii, alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală 

sau invaliditate, au posibilitatea de a solicita să voteze cu urna specială. Președintele biroului electoral 

al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care 

rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului 

electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării - ștampilă cu mențiunea 

,,VOTAT" și buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.  

În această modalitate pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea în care se află 

secția de votare.  

Cetățenii Uniunii Europene aflați în aceeași situație pot vota, sub condiția îndeplinirii, după caz, 

a cerințelor prevăzute de art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 

115/2015, cu modificările și completările ulterioare .  

 
31 Cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pașaportul 

diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu; pașaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu 

militar, în cazul elevilor din școlile militare. 
32 Conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, prin document care atestă adresa se înțelege unul dintre următoarele 

acte: a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv 

contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere și altele; b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau 

juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a); c) declarația pe propria răspundere  

a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil 

și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele 

prevăzute la lit. a) și b); d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul 

agricol, pentru mediul rural. 
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Aceleași dispoziții se aplică și pentru persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de 

arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau 

persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile 

electorale, în măsura în care se solicită această modalitate de vot.  

 

6.4. PREZENȚA LA VOT 

 

După centralizarea rezultatelor votării, pe pagina https://partiale2021.roaep.ro/ a fost deschisă 

secțiunea Rezultate finale alegeri locale parțiale 2021, datele fiind prezentate în timp real, defalcat, 

la nivelul fiecărei secții de votare, din localitățile și județele unde s-au desfășurat alegeri locale 

parțiale, acestea putând fi accesate la https://prezenta.roaep.ro/locale27062021/romania-pv-final. 

Potrivit datelor oficiale comunicate, cea mai scăzută prezentă la vot a fost înregistrată în  

județele Caraș-Severin  cu 36,83% și Sălaj cu 43,45%, la polul opus  cea mai mare prezență la vot a 

fost înregistrată  în județele Mehedinți și Brașov, cu peste 80%. 

 

 

7 .  RE ZU LT ATU L A LEG ER ILO R  

  

 

Numărul de voturi obținute, mandatele repartizate și alte date până la nivelul secțiilor de votare, 

rezultate în urma alegerilor locale parțiale pentru primari și consiliu local din data de 27 iunie 2021 

au fost aduse la cunoștință publică pe pagina prezenta.roaep.ro, la adresa: 

https://prezenta.roaep.ro/locale27062021/romania-pv-final.  

 

Rezultate alegerilor locale parțiale pentru funcția de primar 

 

Nr. 

crt.  

Județ Localitate Numele și prenumele 

persoanei care a obținut 

mandatul 

Formațiune politică 

1. Alba Ciuruleasa Cioara Ioan-Marius Partidul Social 

Democrat 

2. Alba Meteș Sânzâiană Daniel Partidul Național 

Liberal 

3. Arad Zăbrani Codrean Dănuț Partidul Național 

Liberal 

4. Argeș Aninoasa Manole Nicolae-Marius Partidul Social 

Democrat 

5. Argeș Rociu Bălășoiu Victor-Mihai Partidul Social 

Democrat 

6. Bacău Tamași Matieș Andrei Daniel Partidul Social 

Democrat 

7. Brăila Viziru Măcrineanu Ana-Cornelia Partidul Social 

Democrat 

8. Brașov Șinca Nouă Ciocan Adrian-Dan Partidul Național 

Liberal 

https://partiale2021.roaep.ro/
https://prezenta.roaep.ro/locale27062021/romania-pv-final
https://prezenta.roaep.ro/locale27062021/romania-pv-final
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9. Călărași Cuza Vodă Ceaușescu Monica-Silvia Partidul Național 

Liberal 

10. Călărași Frumușani Bălan Florică Partidul Social 

Democrat 

11. Caraș-Severin Oraș Bocșa Pascu Patriciu-Mirel Partidul Social 

Democrat 

12. Covasna Ozun Bordás Enikö Uniunea Democrată 

Maghiară din România 

13. Dâmbovița Braniștea Vișinescu Mihai Partidul Național 

Liberal 

14. Dolj Catane Mărgărit Gheorghe Partidul Social 

Democrat 

15. Dolj Oraș Filiași Gheorghe Marin Partidul Social 

Democrat 

16. Dolj Ostroveni Cîrciu Florian Partidul Social 

Democrat 

17. Dolj Sadova Lazăr Horațiu-Mihai Partidul Național 

Liberal 

18. Dolj Terpezița Gruia Virgil-Daniel Partidul Național 

Liberal 

19. Galați  Oraș Târgu Bujor Andone Ion Partidul Social 

Democrat 

20. Gorj Bumbești-Pițic Cojocaru Irina Partidul Național 

Liberal 

21. Hunedoara Burjuc Bartha Adrian-Ovidiu Partidul Social 

Democrat 

22. Hunedoara Romos Csatlos-Koncz Daniela-

Mihaiela 

Partidul Național 

Liberal 

23. Hunedoara Sarmizegetusa Hibais Leontin-Dorin Partidul Național 

Liberal 

24. Ialomița Gura Ialomiței Biserică Nicu Partidul Social 

Democrat 

25. Ialomița Ion Roată Cazacu Marinică Candidat independent 

26. Ilfov Găneasa Niculae Raul-Gabriel Partidul Național 

Liberal 

27. Ilfov Oraș Bragadiru Lupulescu Gabriel Partidul Național 

Liberal 

28. Mehedinți Obârșia de Câmp Dumitrele Marinela Partidul Social 

Democrat 

29. Olt Deveselu Dobre Nicolae Partidul Social 

Democrat 

30. Prahova Șotrile Davidescu Daniel Bogdan Candidat independent 

31. Sălaj Oraș Șimleu 

Silvaniei 

Lazar Mihai-Cristian Partidul Național 

Liberal 

32. Suceava Oraș Vicovu de Sus Iliuț Vasile Partidul Național 

Liberal 

33. Timiș Voiteg Pop Niculae-Ioan Partidul Național 

Liberal 

34. Vâlcea Scundu Blejan Mihăiță-George Partidul Social 

Democrat 



60 
 

35. Vâlcea Slătioara Romcescu Daniela-Camelia Partidul Social 

Democrat 

 

În urma alegerilor pentru Consiliul local al localității Cojasca, județul Dâmbovița, au fost 

atribuite 15 mandate, dintre care 9 mandate candidaților Partidului Național Liberal și 6 mandate 

candidaților Partidului Social Democrat. 

 

 

8 .  OBSE R V ARE A  A LEG ER ILO R  

   

 

 Potrivit art. 89 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și art. 5 din Legea nr. 135/2020, la alegerile locale parţiale din anul 2021 au putut asista, la 

toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare, inclusiv la numărarea 

voturilor, membrii acestora, membrii birourilor electorale de circumscripție, membrii birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, reprezentanţi AEP, operatorii de calculator, personalul de pază, 

candidații şi persoanele acreditate33.  

La data de 14 iunie 2021, AEP a emis Instrucţiunea nr. 2 privind acreditarea observatorilor, a 

delegaţilor mass-media străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din 

data de 27 iunie 2021. Anexele acestei instrucţiuni au cuprins modele ale cererii de acreditare, în 

funcţie de categoria persoanelor acreditate. La data publicării instrucțiunii în Monitorul Oficial34, 

AEP a publicat pe site-ul web al instituţiei un „Comunicat de presă privind procedura de acreditare a 

observatorilor interni și externi cu ocazia desfășurării alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 

2021”35.  

După publicarea pe site-ul www.partiale2021.roaep.ro a Instrucțiunii AEP nr. 2/2021, a fost 

transmisă o informare de presă pe tema accesului reprezentanților mass-media în secțiile de 

votare organizate pentru alegerile locale parțiale.  

 Potrivit Instrucțiunii AEP nr. 2/2021, acreditarea observatorilor străini, precum şi a delegaţilor 

mass-media străini se efectuează la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, de către biroul 

judeţean, atunci când într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două 

circumscripţii electorale sau de către biroul electoral de circumscripţie comunală sau orăşenească, 

atunci când într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale într-o singură circumscripţie electorală. 

Acreditarea observatorilor interni s-a realizat de către biroul judeţean, atunci când într-un judeţ se 

organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale sau de către biroul 

electoral de circumscripţie comunală sau orăşenească, atunci când într-un judeţ se organizează alegeri 

locale parţiale într-o singură circumscripţie electorală.  

 
33 Potrivit legii, sunt persoane acreditate: observatorii internaționali, desemnați de către organizații străine sau 

internaționale pentru observarea alegerilor ori invitați de către autoritățile române; reprezentanți ai instituțiilor mass-

media străine; observatorii interni, desemnați de către asociații sau fundații, care desfășoară activități de apărare a 

democrației și a drepturilor omului delegați ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și ai 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, care participau la alegeri și nu au reprezentanți în secțiile de 

votare. 
34 Monitorul Oficial al României, nr. 598 din 16 iunie 2021. 
35 www.roaep.ro – Presa – Comunicate de presă 

http://www.partiale2021.roaep.ro/
http://www.roaep.ro/
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Au fost acreditaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, ca observatori interni reprezentanţi 

ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omunlui, înfiinţate legal 

până cel mai târziu în data de 12 decembrie 2020.  

Aceste acreditări au permis accesul în locurile publice din zona de votare, în localul de vot, dar 

şi prezenţa la operaţiunile de electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-

verbale. Accesul în locurile publice din zona de votare şi în localurile de vot al reprezentanţilor mass-

mediei români s-a făcut în baza actului de identitate şi a legitimaţiei de jurnalist.  

Aceştia au putut fotografia şi filma în aceste locuri, având obligaţia de a nu aduce atingere 

secretului votului. Competitorii electorali au putut nominaliza pentru o secție de votare câte un singur 

reprezentant. Acreditarea delegaților se face de către birourile electorale de circumscripție comunală, 

orășenească, municipală, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizațiilor județene ale 

partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând 

minorităților naționale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de 

votare, cu cel puțin o zile înaintea datei alegerilor. Aceşti reprezentanţi ai competitorilor electorali au 

putut participa la numărătoarea voturilor.  

 Toate informaţiile privind acreditarea şi persoanele care pot asista la operaţiunile electorale, au 

apărut în cele două ghiduri realizate de AEP, cel dedicat birourilor electorale de circumscripţie şi cel 

consacrat birourilor electorale ale secţiilor de votare.  

 Dintre observatorii interni acreditați, menţionăm Asociaţia Centrul pentru Cultură, Istorie şi 

Educaţie, Fundaţia pentru o Românie Modernă, Fundaţia Millenium for Human Rights, acreditaţi de 

Biroul electoral judeţean Ilfov36. Ultima dintre fundaţiile menţionate a avut observatori acreditaţi şi 

pe raza judeţului Dolj, de către Biroul electoral judeţean nr. 17 Dolj, dar şi pe raza judeţului 

Dâmboviţa, de către Biroul electoral judeţean nr. 16 Dâmboviţa. Organizaţia pentru Apărarea 

Drepturilor Omului a avut de asemenea observatori acreditaţi în acelaşi judeţ. 

 

 

 

9 .  AB AT ER I   

 

Situația infracțiunilor și a contravențiilor 

Conform datelor comunicate de MAI, de la debutul campaniei electorale37 și până în data de 

27.06.2021, au fost constatate38: 

• 80 de fapte contravenționale, pentru care au fost aplicate 80 de sancțiuni contravenționale39 

(63 amenzi în valoare totală de 65.600 lei și 17 avertismente scrise); 

• 41 de infracțiuni prevăzute de Codul Penal, în care sunt cercetate 47 de persoane pentru: 

  - coruperea alegătorilor; 

  - frauda la vot; 

  - împiedicarea exercitării drepturilor electorale; 

  - alte infracțiuni circumscrise contextului electoral. 

 

 
36 A se vedea https://ilfov.partiale2021.roaep.ro/  
37 12.06.2021. 
38 Conform datelor comunicate de IGPR și IGJR, la data de 23.07.2021. 
39 La regimul electoral – 75 (Legea nr. 115/2015, Legea nr. 208/2015, Legea nr. 334/2006, Legea nr. 55/2020, OUG nr. 

34/2008), respectiv pe linia ordinii publice – 5 (Legea nr. 61/1991). 

https://ilfov.partiale2021.roaep.ro/
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Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate experților electorali la alegerile 

locale parțiale din 27 iunie 2021 

AEP exclude persoane din Corpul experților electorali din țară, pe baza comunicărilor primite 

privind săvârșirea de către acestea de contravenții în legătură cu alegerile sau referendumurile. 

În acest sens, conform prevederilor art. 13 din Metodologia de admitere în Corpul experților 

electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, AEP a solicitat Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratului 

General al Jandarmeriei Române comunicarea situațiilor în care unitățile teritoriale din cadrul 

acestora au aplicat sancțiuni contravenționale președinților, respectiv locțiitorilor birourilor electorale 

ale secțiilor de votare organizate pentru alegerile  locale parțiale din 27 iunie 2021. Totodată, s-a 

solicitat birourilor electorale de circumscripție județene, respectiv birourilor electorale de 

circumscripție comunală sau orășenească, comunicarea situațiilor în care au aplicat sancțiuni 

contravenționale președinților, respectiv locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare. 

În urma comunicărilor primite a rezultat că a fost aplicată o sancțiune contravențională, de 

către Biroul electoral de circumscripție comunală nr. 11 Aninoasa, județul Argeș după cum urmează: 

 

Instituția care a 

constatat sancțiunea 

și a aplicat sancțiunea 

contravențională 

Numărul 

de 

persoane 

sancționate 

Calitate 

Încadrarea 

legală a 

faptei 

Temei 

aplicare 

sancțiune 

Sancțiune 

aplicată 

Cuantum 

amendă 
Observații 

Biroul Electoral de 

Circumscripție 

Comunală nr. 11 

Aninoasa, județul 

Argeș 

1 1 - 

locțiitor - 

expert 

electoral 

art. 98 lit. t) 

din Legea 

nr. 208/2015 

cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

art. 99 din 

Legea nr. 

208/2015 cu 

modificările 

și 

completările 

ulterioare 

contravenție 
 

Persoana a 

fost exclusă 

din CEE 

 

 

Situația privind sancțiunile contravenționale aplicate persoanelor autorizate de către 

primar, prin dispoziţie, să efectueze operațiuni în Registrul electoral 

 

Nr. Crt. Filiala Județul din aria 

de coordonare a 

filialei  

Sancțiuni aplicate de către structurile locale ale AEP        

Contravenient    

primar/competitor 

electoral/autoritate 

publică locală etc. 

Contravenția săvârșită Nr. 

Sancțiuni 

1 FILIALA 

BUCUREȘTI-

ILFOV 

 Ilfov nu a fost cazul nu a fost cazul 0 

 Călăraşi nu a fost cazul nu a fost cazul 0 

 Ialomiţa nu a fost cazul nu a fost cazul 0 

TOTAL FILIALA BUCUREȘTi-ILFOV 0 

2 FILIALA SUD-

MUNTENIA 

 Argeș 0 0 0 

 Dâmbovița 0 0 0 

 Prahova 0 0 0 

TOTAL FILIALA SUD-MUNTENIA 0 

3 FILIALA 

CENTRU 

 Alba 0 0 0 

 Brașov 0 0 0 
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 Covasna 0 0 0 

TOTAL FILIALA CENTRU 0 

4 FILIALA NORD-

VEST 

 Sălaj 0 0 0 

TOTAL FILIALA NORD-VEST 0 

5 FILIALA NORD-

EST 

 Bacău nu a fost cazul nu a fost cazul 0 

 Suceava nu a fost cazul nu a fost cazul 0 

TOTAL FILIALA NORD-EST 0 

6 FILIALA VEST  Arad  persoana autorizată 

de primar, prin 

dispoziţie, să 

opereze în Registrul 

electoral 

neefectuarea radierilor 

în Registrul electoral la 

termenele stabilite 

potrivit legii, prevăzută 

la art. 98 lit. b) din 

Legea nr. 208/2015 

1 

 Caraș-Severin nu a fost cazul nu a fost cazul 0 

 Hunedoara nu a fost cazul nu a fost cazul 0 

 Timiș nu a fost cazul nu a fost cazul 0 

TOTAL FILIALA VEST 1 

7 FILIALA SUD-

EST 

 Brăila  persoanele 

autorizate de 

primar, prin 

dispoziţie, să 

opereze în Registrul 

electoral 

neefectuarea radierilor 

în Registrul electoral la 

termenele stabilite 

potrivit legii, prevăzută 

la art. 98 lit. b) din 

Legea nr. 208/2015 

2 

 Galați 0 0 0 

TOTAL FILIALA SUD-EST 2 

8 FILIALA SUD-

VEST OLTENIA 

 Dolj 0 0 0 

 Gorj 0 0 0 

 Mehedinți 0 0 0 

 Olt 0 0 0 

 Vâlcea 0 0 0 

TOTAL FILIALA SUD-VEST OLTENIA 0 

TOTAL GENERAL 3 

 

 La solicitarea AEP, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor 

personale, a comunicat40 faptul că, la nivelul său,  nu au fost înregistrate sesizări sau plângeri care 

să aibă ca obiect încălcarea Regulamentului general privind protecția datelor în contextul 

alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021. 

 

 

 

 

 

 
40 Cu adresa înregistrată la AEP cu nr. 14573 din 12.08.2021. 
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1 0 .  COST UL  ALEGE R ILO R  

 

10.1. FONDURI ALOCATE 

 

Alocarea fondurilor necesare organizării și desfășurării procesului electoral s-a realizat potrivit 

Hotărârii Guvernului nr. 557/2021 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării 

în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021. 

Bugetul și cheltuielile au fost stabilite pe baza estimărilor transmise de instituțiile implicate în 

organizarea și desfășurarea alegerilor. 

Astfel, s-a aprobat suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu suma de 10.661 

mii lei. S-a suplimentat și bugetul Autorității Electorale Permanente cu suma de 1086 mii lei. 

Totodată, a fost suplimentat și bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale cu suma de 220 mii 

lei. 

În condițiile date, Ministerul Finanțelor Publice a fost autorizat să introducă, la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în 

volumul și structura bugetelor Ministerului Afacerilor Interne, Autorității Electorale Permanente și 

Secretariatului General al Guvernului pe anul 2021. 

 

Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind pregătirea, organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

- mii lei - 

INSTITUȚIA Capitol 

Cheltuieli  

Total 
Personal 

Bunuri și 

Servicii 

Active 

nefinanciare 

Alte 

cheltuieli 

       

I. Ministerul Afacerilor Interne  7.293 3.368* 0 0 10.661 

       

1.Instituțiile prefectului 51.01 7.293 2.105* 0 0 9.398 

       

TOTAL CAP. 51.01 51.01 7.293 2.105* 0 0 9.398 

       

TOTAL CAP. 61.01 61.01 0 1.263* 0 0 1.263 

       

II. Autoritatea Electorală 

Permanentă 

 16 467* 103* 500* 1.086 

TOTAL CAPITOL 51.01 51.01 16 467* 103* 0* 586 

       

TOTAL CAPITOL 54.01 54.01 0 0 0 500* 500 

III. Serviciul de Telecomunicații 

Speciale 

61.01 200 20* 0 0 220 

       

TOTAL GENERAL :  7.509 3.855* 103* 500* 11.967 

* Sumele au fost asigurate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2021. 
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Autoritățile administrației publice locale au suportat din bugetul propriu cheltuieli necesare 

organizării și desfășurării activităților prevăzute la art. 7 art. (1) și art. 8 din Hotărârea Guvernului 

nr. 557/2021, astfel: 

 

Nr.crt. Cheltuieli necesare pentru: Cheltuieli suportate din: Temei legal 

1. cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale 

permanente; 

Bugetul propriu al orașelor                               

și comunelor 

 

Art. 7 alin. (1) din 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

557/2021 

2. cheltuielile privind întocmirea și tipărirea listelor electorale 

complementare și a copiilor de pe listele electorale 

complementare; 

3. cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale 

suplimentare și a extraselor de pe lista electorală permanentă, 

copia de pe lista electorală complementară și lista suplimentară; 

4. cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale și cabinele de 

vot; 

5. cheltuielile pentru confecționarea și distribuția ecusoanelor 

membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

6. cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea 

secțiilor de votare și sediile acestora; 

7. cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afișaj 

electoral și amplasarea de panouri electorale; 

8. cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea birourilor 

electorale de circumscripție; 

9. cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor 

secțiilor de votare; 

10. cheltuielile pentru asigurarea materialelor de protecție sanitară 

pentru birourile electorale de circumscripție și birourile 

electorale ale secțiilor de votare; 

11. cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor 

materiale necesare votării; 

12. cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale; 

13. decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 2 alin. (5) 

lit. a) pentru președinții birourilor electorale de circumscripție, 

precum și pentru locțiitorii acestora; 

14. decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 2 alin. (5) 

lit. b); 

15. cheltuieli privind spațiile în care se organizează instruiri, 

sesiuni de selecție și examene, potrivit legislației electorale. 

16. cheltuielile materiale pentru întreținerea, dotarea și 

funcționarea birourilor electorale județene, precum și pentru 

asigurarea materialelor de protecție sanitară necesare acestora; Bugetul propriu al 

Consiliilor județene 

Art. 8 din Hotărârea 

Guvernului nr. 

557/2021 
17. decontarea cheltuielilor de transport prevăzute la art. 2 alin. (5) 

lit. a) pentru președinții birourilor electorale județene, precum 

și pentru locțiitorii acestora. 

 

Principalele operațiuni electorale ce au necesitat alocarea unor fonduri bugetare 

corespunzătoare, precum și sursa din care sunt alocate sumele respective, sunt prezentate în tabelul 

de mai jos: 

 

Nr.crt.              Cheltuieli necesare pentru: Cheltuieli suportate din: Temei legal 

1. cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranței publice 

și a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii; 

Bugetul Ministerul Afacerilor 

Interne 

 

Art. 4 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului 

nr. 557/2021 

2. plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea 

buletinelor de vot; 

3. cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante; 

4. cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor cu 

mențiunea "VOTAT". 
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5. indemnizațiile președinților, locțiitorilor și membrilor 

birourilor electorale, precum și indemnizațiile de 

protocol ale acestora; 

 

 

 

Instituţiile prefectului41 

 

 

Art. 4 alin. (2) din 

Hotărârea Guvernului 

nr. 557/2021 6. indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, inclusiv ale 

statisticienilor, precum și indemnizațiile de protocol ale 

acestora; 

7. indemnizațiile operatorilor de calculator, precum și 

indemnizațiile de protocol ale acestora; 

8. cheltuielile privind asigurarea condițiilor logistice 

necesare pentru organizarea de instruiri, sesiuni de 

selecție și examene, potrivit legislației electorale; 

9. cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; 

10. cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a hârtiei 

necesare imprimării buletinelor de vot, a materialelor, a 

documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru 

desfășurarea procesului electoral; 

11. cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor 

electorale județene, ale birourilor electorale de 

circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de 

votare. 

12. cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică 

pentru funcționarea Registrului electoral, precum și 

pentru activitățile specifice de gestionare a acestuia în 

perioada electorală; 

 

 

Bugetul 

Autorității Electorale Permanente 

 

Art. 5 din Hotărârea 

Guvernului nr. 

557/2021 

13. cheltuielile privind dezvoltarea și asistența tehnică 

pentru programele informatice utilizate la desemnarea 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare 

și a locțiitorilor acestora, precum și a operatorilor de 

calculator; 

14. cheltuielile de informare a alegătorilor; 

15. cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare, 

selecție și instruire a președinților birourilor electorale 

ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, precum 

și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale 

secțiilor de votare; 

16. cheltuielile de deplasare și cazare aferente controalelor 

specifice perioadei electorale, precum și acțiunilor de 

îndrumare și instruire în materie electorală; 

17. cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea 

gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în 

materie electorală. 

18. cheltuielile aferente asigurării serviciilor de telefonie 

specială și de comunicații de voce și date, necesare 

birourilor electorale; 

Bugetul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale 

Art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 

557/2021 

19. cheltuielile pentru implementarea sistemelor informatice 

și de comunicații necesare birourilor electorale, precum 

și pentru intervențiile necesare remedierii 

disfuncționalităților acestora; 

20. cheltuielile pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor 

informatice destinate procesului electoral. 

 

Potrivit dispozițiilor art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 557/2021: „În termen de 30 de zile de 

la data alegerilor locale parțiale, autoritățile administrației publice centrale și locale implicate în 

organizarea și desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente 

situația sumelor de bani alocate și cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli 

cu bunuri și servicii și cheltuieli cu active nefinanciare”. 

 
41 Bugetul Ministerului Afacerilor Interne, transferat în bugetul Instituțiilor prefectului 
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Menționăm faptul că datele analizate, prelucrate și prezentate în continuare au fost preluate 

astfel cum au fost comunicate de către instituțiile implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021. 

 

 

DATE PRIVIND BULETINELE DE VOT, TIMBRELE AUTOCOLANTE ŞI ŞTAMPILELE 

NECESARE PENTRU ALEGERILE LOCALE PARȚIALE 

DIN 27 IUNIE 2021 

 

Buletinele de vot 

Modelele, dimensiunile și condițiile de tipărire ale buletinelor de vot folosite la alegerile locale  

parțiale din anul 2021, au fost aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 8/2020. 

 

La alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021, Regia Autonomă ,,Monitorul Oficial” a 

asigurat tipărirea buletinelor de vot, prin grija prefecților, iar cantitatea de hârtie necesară pentru 

imprimarea buletinelor de vot a fost asigurată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale.  

Pentru toate tipurile de buletine de vot utilizate la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 

2021, a fost consumată o cantitate de 2.200 kg hârtie de tip “ziar” bobină 84 cm/48,8 g/mp. Valoarea 

facturată și achitată a hârtiei utilizate a fost în valoare de 7.208,96 lei conform Anexei nr. 12. 

În termen de 10 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, a fost restituită 

de către instituțiile prefectului unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat 

şi Probleme Speciale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.  

Plata hârtiei efectiv consumată, după restituire, care a fost facturată la preț de înregistrare în 

contabilitate, s-a efectuat de către Ministerul Afacerilor Interne, în termen de 30 de zile de la 

publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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La alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021, sumele necesare acoperirii cheltuielilor 

pentru imprimarea buletinelor de vot s-au asigurat din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, 

transferat în bugetul Instituțiilor prefectului. 

Pentru fiecare circumscripție electorală, buletinele de vot se imprimă cu litere de aceeași 

mărime și aceleași caractere și cu aceeași cerneală în atâtea exemplare câți alegători sunt înscriși în 

Registrul electoral, cu un supliment de 10%. 

Din cantitatea de hârtie tip ziar achiziționată, au fost tipărite un număr de 181.076 buletine de 

vot pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021, după cum urmează: 

   

NR. CRT. 
INSTITUȚIA 

PREFECTULUI 

CANTITATE BULETINE DE 

VOT    (buc) 

VALOAREA 

BULETINELOR DE VOT 

 LEI (cu TVA) 

1. ALBA 3570 4.036 

2. ARAD 4020 4.975 

3. ARGEȘ 5137 1.076 

4. BACĂU 2720 3.107 

5 BRAȘOV 1410 1.007 

6. BRĂILA 5366 1.533 

7. CARAȘ - SEVERIN 16407 3.124 

8. CĂLĂRAȘI 7750 1.549 

9. COVASNA 4113 783 

10. DÂMBOVIȚA 9830 1.872 

11. DOLJ 31100 5.921 

12. GALAȚI 6708 1.597 

13. GORJ 1947 371 

14. HUNEDOARA 4253 3.188 

15. IALOMIȚA 5320 1.114 

16. ILFOV 28419 5.411 

17. MEHEDINȚI 2000 419 

18. OLT 2900 552 

19. PRAHOVA 2900 593 

20. SĂLAJ 14754 3.511 

21. SUCEAVA 13500 1.542 

22. TIMIȘ 2222 465 

23. VÂLCEA 4730 991 

TOTAL 181.076 48.737 

 

Ștampilele necesare votării  

În conformitate cu art. 63 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, confecționarea ștampilelor cu 

mențiunea „VOTAT” pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 au fost asigurate de 

către de Regia Autonomă ,,Monetăria Statului”. Plata pentru confecționarea acestora a fost asigurată 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, 

prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 

Modelele ștampilelor utilizate la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 au fost 

aprobate prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanent nr. 5/2016. 

În cadrul procesului electoral sunt utilizate mai multe tipuri de ștampile, respectiv cele utilizate 

de către birourile electorale (ștampile de control), care se aplică pe  documente pentru a le da acestora 
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valabilitate și  ștampilele cu mențiunea „VOTAT” utilizate de către alegători, care se aplică pe 

buletinul de vot, pentru a-și exprima opțiunea.  

Ștampilele birourilor electorale județene, ale birourilor electorale de circumscripție și 

ștampilele de control ale birourilor electorale ale secțiilor de  votare din țară au fost confecționate 

prin grija prefecților. Ștampilele cu mențiunea „VOTAT” au fost confecționate de către Ministerul 

Afacerilor Interne. 

Pentru cele 176 de secții de votare din țară au fost confecționate 176 de ștampile de control ale 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, valoarea totală a acestora fiind de  4.921 lei cu 

TVA. 

Valoarea ștampilelor birourilor electorale județene a fost în valoare de 587,02 lei, iar cea a 

ștampilelor birourilor electorale de circumscripție a fost de 1.822,17 lei conform Anexei nr. 13. 

La alegerile locale parțiale din anul 2021, numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” a fost 

estimat la un număr mediu optim de 5 ștampile/secție de votare. Astfel,  au fost confecționate 880 de  

bucăți de ștampile cu mențiunea „VOTAT” la un preț (fără TVA) de 4,8 lei/bucată, în valoare totală 

de 5.026,56 cu TVA. 

Ștampilele cu mențiunea „VOTAT” au fost repartizate instituțiilor prefectului de către 

Ministerul Afacerilor Interne, în funcție de numărul secțiilor de votare existente în județe, potrivit 

Anexei nr. 14. 

 

Timbrele autocolante  

Alegătorului care își exercită dreptul de vot pe baza cărții de identitate i se aplică pe verso-ul 

cărții de identitate, după exercitarea votului, un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT" şi data 

scrutinului. Pe celelalte tipuri de acte de identitate se aplică ștampila cu mențiunea „VOTAT ... L” 

Prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2016 au fost aprobate 

modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a 

timbrului autocolant la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021.  

Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de 

identitate, astfel încât să nu poată fi detașat fără a se produce deteriorarea acesteia. 

Timbrele autocolante au același format şi se imprimă cu litere de aceeași mărime, 

cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală, într-un număr mai mare cu 10% decât cel al alegătorilor 

posesori de cărți de identitate. 

La alegerile locale parțiale din anul 2021, confecționarea timbrelor autocolante a fost asigurată 

de Compania Națională ,,Imprimeria Națională" - S.A.  

Plata confecționării timbrelor autocolante a fost asigurată de către Ministerul Afacerilor Interne, 

care le-au predat prefecților, pe bază de proces-verbal. Prefecții distribuie, pe bază de proces-verbal 

de predare-preluare, timbrele autocolante primarilor, care le predau președinților birourilor electorale 

ale secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, până cel târziu în preziua 

alegerilor. 

În vederea distribuirii timbrelor autocolante, Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat 

prefecților și primarilor numărul alegătorilor care dețineau cărți de identitate, fiind înscriși în listele 

electorale permanente, pe fiecare secție de votare. După încheierea votării, președinții birourilor 

electorale ale secțiilor de votare au predat primarilor, pe bază de proces verbal, timbrele autocolante 

neutilizate.  

Astfel, pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021 au fost 

confecționate şi repartizate un număr de 169.247 de timbre autocolante, a căror valoare totală s-a 

ridicat la 2014,04 lei cu TVA, fiind achiziționate la un preț de 0,01 lei/bucată fără TVA.  



70 
 

 În urma achiziționării acestora, Ministerul Afacerilor Interne a repartizat timbrele autocolante 

Instituțiilor Prefectului, pe bază de proces-verbal de predare-primire, conform Anexei nr. 15. 

 

 

10.2. CHELTUIELI EFECTUATE  

 

Autoritatea Electorală Permanentă 

Prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2021, a fost aprobat bugetul Autorităţii Electorale 

Permanente în sumă totală de 1086 mii lei,  din care au fost utilizate, până la data de 26.07.2021, 

credite bugetare în sumă totală de 399 mii lei.  

AEP a utilizat fondurile repartizate, pe capitole bugetare, respectiv, cheltuieli de personal, 

cheltuieli material (bunuri şi servicii),  cele de capital (active nefinanciare) și alte cheltuieli, cu ocazia 

organizării şi desfășurării alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, până la data de 

26.07.2021, astfel: 

 

- mii lei - 

Indicatori Cod  Bugetul alocat Cheltuieli efective până la 

data de 26.07.2021 

Autoritatea Electorală Permanentă 50.01 1.086,00 399,00 

Autorități executive 51.01 586,00 399,00 

Cheltuieli de personal 10 16,00 4,00 

Drepturi de delegare 10.01.13 16,00 4,00 

Bunuri și servicii 20 467,00 312,00 

Furnituri de birouri 20.01.01 50,00 43,00 

Materiale pentru curățenie 20.01.02 1,00 0,00 

Carburanți și lubrifianți  20.01.05 12,00 0,00 

Poștă, telecomunicații 20.01.08 8,00 0,00 

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare 

20.01.30 369,00 266,00 

Materiale sanitare 20.04.02 2,00 1,00 

Dezinfectanți 20.04.04 2,00 1,00 

Deplasări interne, detașări, transferuri 20.06.01 12,00 1,00 

Reclamă și publicitate 20.30.01 11,00 0,00 

Active nefinanciare 71 103,00 83,00 

Mobilier, aparatură birotică și alte active 

corporale 

71.01.03 70,00 67,00 

Alte active fixe 71.01.30 33,00 16,00 

Alte servicii publice generale 54.01 500,00 0,00 

Alte cheltuieli 59 500,00 0,00 

 

 

Situația achizițiilor publice efectuate în vederea desfășurării alegerilor locale parțiale 

 

1. Achiziție consumabile medicale si produse biocide pentru dezinfectarea mâinilor și suprafețelor 

- atribuită către SC Moonhonique Comp SRL, la valoarea de 1.537,50 lei fără TVA; 

2. Achiziție containere arhivare - atribuită către SC Marketing Strategic SRL, la valoarea de 

7.022,60 lei fără TVA; 
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3. Achiziție pachet tonere multifuncționale/imprimante laser - atribuită către SC Tryamm Trading 

Consulting SRL, la valoarea de 29.218 lei fără TVA; 

4. Achiziție 11 laptop-uri - Dell Latitude (8 buc) și laptop Apple Macbook pro (3 buc) - atribuită 

către SC ITG Online SRL, la valoarea de 56.085,74 lei fără TVA; 

5. Achiziție licențe pentru sisteme operare Microsoft Windows 10 Pro, Office 365 Premium, 

Office Home And Business - atribuită către SC ITG Online SRL, la valoarea de 13.126,07 lei 

fără TVA. 

 

Menționăm că, pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale, a fost semnat cu Simavi-Software 

Imagination&Vision SRL un contract subsecvent (nr. 12) acordului cadru nr. 121/11.02.2020. 

Valoarea contractului subsecvent a fost de 208.000 lei fără TVA. 

 

Mai precizăm că, potrivit art. 48 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, „În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală 

Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor 

aparținând minorităților naționale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul 

financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate 

circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, 

alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a 

obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate 

consiliile locale și de sector ale municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al 

Municipiului București, precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al 

municipiului București”. 

 

Serviciul de Telecomunicații Speciale  

Cheltuielile pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor informatice destinate procesului 

electoral, asigurarea serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date necesare 

birourilor electorale, pentru implementarea sistemelor informatice și de comunicații necesare 

birourilor electorale, precum și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestora 

au fost suportate din  bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  

Fondurile alocate Serviciului de Telecomunicații Speciale în valoare de 220 mii lei au fost 

depășite cu suma de 43 mii lei, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos: 

 

- mii lei - 

Denumirea indicatorului Capitol Titlul Fonduri alocate conform 

HG nr. 557/2021 

Cheltuieli 

efectuate 

Cheltuieli de personal 61.01 10 200 242 

Cheltuieli cu bunuri și servicii 20 20 21 

TOTAL 220 263 

 

 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Afacerilor Interne a repartizat instituțiilor prefectului sumele de bani necesare pentru 

activitățile acestora legate de pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din data 

de 27 iunie 2021, în valoare de 9.398 mii lei, transferând pe bază de dispoziție bugetară suma de 

7.965 mii lei, din care 4.409 mii lei au fost utilizați, iar 4.989 mii lei au fost restituiți. 
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Deschiderile de credite de către Ministerul Afacerilor Interne,  

prin capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, către bugetele instituțiilor 

prefectului pentru efectuarea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării  

alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021 

 

- mii lei - 

Nr. crt Instituția prefectului Cheltuieli de personal Bunuri și servicii 
TOTAL          

sume repartizate 

1 ALBA 452 98 550 

2 ARAD 94 44 138 

3 ARGEȘ 441 99 540 

4 BACĂU 94 42 136 

5 BRAȘOV 83 39 122 

6 BRĂILA 94 46 140 

7 CARAȘ-SEVERIN 203 79 282 

8 CĂLĂRAȘI 452 105 557 

9 COVASNA 127 49 176 

10 DÂMBOVIȚA 474 111 585 

11 DOLJ 800 190 990 

12 GALAȚI 137 54 191 

13 GORJ 83 40 123 

14 HUNEDOARA 565 119 684 

15 IALOMIȚA 419 96 515 

16 ILFOV 594 130 724 

17 MEHEDINȚI 72 37 109 

18 OLT 83 41 124 

19 PRAHOVA 105 43 148 

20 SĂLAJ 170 72 242 

21 SUCEAVA 170 70 240 

22 TIMIȘ 72 38 110 

23 VÂLCEA 441 98 539 

TOTAL 6.225 1.740 7.965 

 

 

Din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Interne, după transferarea fondurilor bugetare către 

instituțiile prefectului, achiziționarea materialelor electorale necesare desfășurării alegerilor locale 

parțiale din data de 27 iunie 2021 și asigurarea ordinii publice în perioada respectivă, situația 

fondurilor bugetare utilizate, respectiv a sumelor neutilizate vor fi prezentate în tabelul de mai jos, pe 

tipuri de cheltuieli (de personal, bunuri și servicii și active nefinanciare), după cum urmează: 
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- mii lei - 

INSTITUŢIA  

 

CAP 

FONDURI BUGETARE ALOCATE  

TOTAL 

  

 

FONDURI UTILIZATE  
TOTAL 

  

FONDURI NEUTILIZATE 

TOTAL  

Personal 
Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanciare 
Personal 

Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanciare 
Personal 

Bunuri și 

servicii 

Active 

nefinanciare 

  

                            

 1. Ministerul Afacerilor Interne   7.293 3.368 0 10.661 3.761 1.563 0 5.324 3.532 1.805 0 5.337 

                  

  1) Instituțiile Prefectului  51.01 7.293 2.105 0 9.398 3.761 648 0 4.409 3.532 1.457 0 4.989 

                  

  TOTAL CAP 51.01 7.293 2.105 0 9.398 3.761 648 0 4.409 3.532 1.457 0 4.989 

                  

 2)Ordine Publică 61.01 0 1.263 0 1.263 0 915 0 915 0 348 0 348 

               

  TOTAL CAP 61.01   0 1.263 0 1.263 0 915 0 915 0 348 0 348 

               

 
TOTAL LEI  7.293 3.368 0 10.661 3.761 1.563 0 5.324 3.532 1.805 0 5.337 

 

TOTAL € 42  
1.480.271 683.608 0 2.163.879 

763.376 317.244 0 1.080.620 716.895 366.364 0 1.083.259 

 
TOTAL $  1.810.531 836.126 0 2.646.657 933.691 388.024 0 1.321.715 876.840 448.102 0 1.324.942 

 

 

Detalierea cheltuielilor de personal de la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, pentru Ministerul Afacerilor Interne, pe articole 

şi alineate ale clasificaţiei bugetare, cheltuieli care reprezintă cel mai mare procent din totalul cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021 este prezentată în tabelul de mai jos.   

 
 lei 

INSTITUȚI

A 

PREFECTU

LUI 

Art. 10 01.12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Art. 10.01.13 Indemnizaţii de delegare 
TOTAL 

GENERAL 

TOTAL 

din care: 

TOTAL 

din care: 
ART.10011

2             
Președinții, locțiitorii și membrii birourilor 

electorale  

Operat

orii de 

Personalul tehnic auxiliar inclusiv 

statisticieni 

Președinții, locțiitorii și membrii birourilor 

electorale  

Operat

or 

Personalul tehnic auxiliar 

inclusiv statisticieni 

 
42 Cursul BNR din ziua de 21 mai 2021, 1 € = 4,9268 lei şi 1 $ = 4,0281 lei 
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Total 

din care: 

calcul

ator 

Total 

din cadrul: 

Total 

din care: 

calcul

ate 

Total 

din cadrul: 

ART 

100113 

Birour

i 

elector

ale 

județe

ne 

Birouri 

electorale 

de 

circumsc

ripție 

locală 

Birour

i 

elector

ale ale 

secțiil

or de 

votare 

Birouri 

electorale 

județene 

Birouri 

electorale 

de 

circumsc

ripție 

locală 

Birouri 

electorale 

județene 

Birouri 

electorale 

de 

circumsc

ripție 

locală 

Birouri 

electorale 

ale 

secțiilor 

de votare 

Birour

i 

elector

ale 

județe

ne 

Birouri 

electoral

e de 

circumsc

ripție 

locală 

1 2=3+8+9 3=4+5+6 4 5 6 8 
9=10+

11 
10 11 

12=13+1

7+18 

13=14+1

5+16 
14 15 16 17 

18=19

+20 
19 20 

21=2+12 

ALBA 250.400 181.500 70.500 63.000 48.000 5.000 63.900 50.000 13.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.400 

ARAD 66.600 49.100 0 30.100 19.000 7.500 10.000 0 10.000 270 0 0 0 0 0 270 0 270 66.870 

ARGEȘ 254.200 174.050 72.500 68.300 33.250 13.750 66.400 50.000 16.400 0 0 0 0 0 0 0     254.200 

BACĂU 65.800 48.300 0 29.300 19.000 7.500 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0     65.800 

BRAȘOV 63.700 47.450 0 33.200 14.250 6.250 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0     63.700 

BRĂILA 69.400 51.900 0 32.900 19.000 7.500 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0     69.400 

CARAȘ-

SEVERIN 
128.450 94.700 0 37.700 57.000 18.750 15.000 0 15.000 1.040 0 0 0 0 0 1.040   1.040 129.490 

CĂLĂRAȘI 254.850 171.750 73.250 60.800 37.700 15.000 68.100 50.000 18.100 0 0 0 0 0 0 0     254.850 

COVASNA 92.300 71.050 0 37.800 33.250 11.250 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0     92.300 

DÂMBOVI

ȚA 
239.900 162.300 54.500 60.300 47.500 17.500 60.100 40.100 20.000 0 0 0 0 0 0 0     239.900 

DOLJ 524.300 375.700 77.250 179.700 
118.75

0 
45.000 

103.60

0 
50.000 53.600 0 0 0 0 0 0 0     524.300 

GALAȚI 81.600 63.500 0 35.000 28.500 10.000 8.100 0 8.100 0 0 0 0 0 0 0     81.600 

GORJ 65.000 48.750 0 34.500 14.250 6.250 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0     65.000 

HUNEDOA

RA 
338.200 233.400 70.500 96.400 66.500 25.000 79.800 50.000 29.800 40 0 0 0 0 0 40 40   338.240 

IALOMIȚA 238.600 157.850 70.000 64.100 23.750 11.250 69.500 50.000 19.500 0 0 0 0 0 0 0     238.600 

ILFOV 323.835 220.085 70.500 59.500 90.085 29.150 74.600 50.000 24.600 0 0 0 0 0 0 0     323.835 

MEHEDIN

ȚI 
55.900 42.000 0 32.500 9.500 5.000 8.900 0 8.900 0 0 0 0 0 0 0     55.900 

OLT 61.400 45.150   30.900 14.250 6.250 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0     61.400 

PRAHOVA 69.400 50.650 0 26.900 23.750 8.750 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0     69.400 

SĂLAJ 112.100 82.100 0 39.500 42.600 15.000 15.000 0 15.000 40 40 0 40 0 0 0     112.140 

SUCEAVA 104.850 75.150 0 32.400 42.750 15.000 14.700 0 14.700 0 0 0 0 0 0 0     104.850 

TIMIȘ 52.800 39.400 0 29.900 9.500 5.000 8.400 0 8.400 40 0 0 0 0 0 40   40 52.840 

VÂLCEA 245.700 162.050 68.500 60.300 33.250 13.750 69.900 50.000 19.900 0 0 0 0 0 0 0     245.700 

TOTAL  
3.759.28

5 

2.647.88

5 

627.50

0 

1.175.00

0 

845.38

5 

305.40

0 

806.00

0 
440.100 365.900 1.430 40 0 40 0 0 1.390 40 1.350 3.760.715 
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Detalierea cheltuielilor de protocol de la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, pentru Ministerul Afacerilor Interne,  

pentru desfășurarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

lei 

Nr.crt 
Instituția 

prefectului 

    

TOTAL 

din care: 

Președinții, locțiitorii și membrii birourilor electorale  

Operatorii 

de 

calculator 

Total 

Personalul tehnic auxiliar, inclusiv statisticieni 

Ordine și 

liniște 

publică Total 

din care: din cadrul: 

Birouri 

electorale 

județene 

Birouri 

electorale de 

circumscripție 

locală 

Birouri 

electorale 

ale secțiilor 

de votare 

Birouri 

electorale 

județene 

Birouri electorale de 

circumscripție locală 

0 1 2=3+7+8+11 3=4+5+6 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11 

1 ALBA 34.360 20.640 5.640 10.200 4.800 400 12.780 10.000 2.780 540 

2 ARAD 9.500 6.900 0 4.900 2.000 600 2.000 0 2.000 0 

3 ARGEȘ 36.900 20.400 5.800 11.100 3.500 1.100 13.280 10.000 3.280 2.120 

4 BACĂU 10.080 6.580 0 4.580 2.000 600 2.000 0 2.000 900 

5 BRAȘOV 9.400 6.780 0 5.280 1.500 500 2.000 0 2.000 120 

6 BRĂILA 11.320 7.180 0 5.180 2.000 600 2.000 0 2.000 1.540 

7 
CARAȘ-

SEVERIN 
19.080 14.580 0 6.180 8.400 1.500 3.000 0 3.000 0 

8 CĂLĂRAȘI 36.060 19.660 5.860 9.840 3.960 1.200 13.620 10.000 3.620 1.580 

9 COVASNA 12.840 9.660 0 6.160 3.500 900 2.000 0 2.000 280 

10 DÂMBOVIȚA 34.480 18.740 4.360 9.380 5.000 1.400 12.020 8.020 4.000 2.320 

11 DOLJ 77.580 47.840 6.180 29.160 12.500 3.600 20.720 10.000 10.720 5.420 

12 GALAȚI 11.260 8.840 0 5.840 3.000 800 1.620 0 1.620 0 

13 GORJ 9.960 7.120 0 5.620 1.500 500 2.000 0 2.000 340 

14 HUNEDOARA 49.280 27.920 5.640 15.280 7.000 2.000 15.960 10.000 5.960 3.400 

15 IALOMIȚA 35.380 18.360 5.600 10.260 2.500 900 13.900 10.000 3.900 2.220 

16 ILFOV 46.900 24.700 5.640 9.580 9.480 2.280 14.920 10.000 4.920 5.000 

17 MEHEDINȚI 8.600 6.220 0 5.220 1.000 400 1.780 0 1.780 200 

18 OLT 11.260 6.440 0 4.940 1.500 500 2.000 0 2.000 2.320 

19 PRAHOVA 9.920 6.560 0 4.060 2.500 700 2.000 0 2.000 660 

20 SĂLAJ 17.260 11.100 0 6.620 4.480 1.200 3.000 0 3.000 1.960 
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21 SUCEAVA 13.960 9.820 0 5.320 4.500 1.200 2.940 0 2.940 0 

22 TIMIȘ 7.960 5.880 0 4.880 1.000 400 1.680 0 1.680 0 

23 VÂLCEA 34.920 18.720 5.480 9.740 3.500 1.100 13.980 10.000 3.980 1.120 

TOTAL 548.260 330.640 50.200 189.320 91.120 24.380  161.200 88.020 73.180 32.040 

 

Detalierea cheltuielilor cu bunuri şi servicii de la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, pentru Ministerul Afacerilor Interne, 

pe articole şi alineate ale clasificaţiei bugetare, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

  

- lei - 

Nr. crt. Instituția prefectului TOTAL 

Plăți efectuate, din care pe articole bugetare 

2
0

.0
1

.0
1
 

2
0

.0
1

.0
5
 

2
0

.0
1

.0
7
 

2
0

.0
1

.0
9
 

2
0

.0
6

.0
1
 

2
0

.3
0

.0
2
 

2
0

.3
0

.3
0
 

Furnituri de 

birouri 

Carburanți și 

lubrifianți 
Transport 

Materiale și 

prestări 

servicii cu 

caracter 

funcțional 

Deplasări 

interne, 

detașări, 

transferări 

Protocol și 

reprezentare 

Alte cheltuieli 

cu bunuri și 

servicii 

0 1 2=3+4+5+6+7+8+9 3 4 5 6 7 8 9 

1 ALBA 39.310,00 0,00 0,00 380,00 4.570,00 0,00 34.360,00 0,00 

2 ARAD 18.839,75 1.200,00 2.505,12 379,47 5.255,16 0,00 9.500,00 0,00 

3 ARGEȘ 38.482,31 0,00 0,00 33,89 1.548,42 0,00 36.900,00 0,00 

4 BACĂU 13.810,00 0,00 0,00 450,00 3.280,00 0,00 10.080,00 0,00 

5 BRASOV 10.911,21 0,00 0,00 379,47 1.131,74 0,00 9.400,00 0,00 

6 BRAILA 13.632,81 0,00 0,00 560,27 1.752,54 0,00 11.320,00 0,00 

7 CARAS-SEVERIN 27.812,00 0,00 0,00 1.982,00 6.750,00 0,00 19.080,00 0,00 

8 CALARASI 38.300,32 0,00 0,00 372,73 1.867,59 0,00 36.060,00 0,00 

9 COVASNA 14.201,59 0,00 0,00 379,47 982,12 0,00 12.840,00 0,00 

10 DAMBOVITA 36.617,57 0,00 0,00 33,89 2.103,68 0,00 34.480,00 0,00 

11 DOLJ 86.427,00 0,00 0,00 34,00 8.813,00 0,00 77.580,00 0,00 

12 GALATI 13.813,00 0,00 0,00 561,00 1.992,00 0,00 11.260,00 0,00 

13 GORJ 10.477,07 0,00 0,00 33,88 483,19 0,00 9.960,00 0,00 

14 HUNEDOARA 55.469,75 0,00 499,32 1.662,29 3.913,14 115,00 49.280,00 0,00 

15 IALOMIȚA 36.733,00 0,00 0,00 34,00 1.319,00 0,00 35.380,00 0,00 

16 ILFOV 76.691,81 0,00 0,00 33,89 19.761,92 0,00 46.900,00 9.996,00 

17 MEHEDINȚI 9.087,00 0,00 0,00 34,00 453,00 0,00 8.600,00 0,00 

18 OLT 11.952,55 0,00 0,00 33,88 658,67 0,00 11.260,00 0,00 
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19 PRAHOVA 10.976,91 0,00 0,00 262,00 794,91 0,00 9.920,00 0,00 

20 SALAJ 21.778,66 0,00 0,00 379,46 3.859,20 280,00 17.260,00 0,00 

21 SUCEAVA 16.008,00 0,00 0,00 262,00 1.786,00 0,00 13.960,00 0,00 

22 TIMIȘ 10.119,00 0,00 0,00 34,00 661,00 0,00 7.960,00 1.464,00 

23 VALCEA 37.018,00 0,00 0,00 34,00 2.064,00 0,00 34.920,00 0,00 

TOTAL 648.469,31 1.200,00 3.004,44 8.349,59 75.800,28 395,00 548.260,00 11.460,00 

 

Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (2) lit. d) și f) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2021, instituţiile prefectului au efectuat diverse cheltuieli pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, conform tabelului de mai jos: 

 

- lei - 

Nr. crt. Instituția prefectului 

Cheltuielile privind asigurarea 

condițiilor logistice necesare pentru 

organizarea de instruiri, sesiuni de 

selecție și examene 

Cheltuielile de transport, ambalare și distribuire a 

hârtiei necesare imprimării buletinelor de vot, a 

materialelor, a documentelor și a tipizatelor 

TOTAL 

1 ALBA   380,00 380,00 

2 ARAD   379,47 379,47 

3 ARGEȘ   33,89 33,89 

4 BACĂU   450,00 450,00 

5 BRASOV   379,47 379,47 

6 BRAILA   560,27 560,27 

7 CARAȘ-SEVERIN   1.982,00 1.982,00 

8 CALARASI   372,73 372,73 

9 COVASNA   379,47 379,47 

10 DAMBOVITA   33,89 33,89 

11 DOLJ 2.175,00 34,00 2.209,00 

12 GALATI   561,00 561,00 

13 GORJ   33,88 33,88 

14 HUNEDOARA   1.662,29 1.662,29 

15 IALOMIȚA   34,00 34,00 

16 ILFOV   33,89 33,89 

17 MEHEDINȚI   34,00 34,00 

18 OLT   33,88 33,88 

19 PRAHOVA   262,00 262,00 
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20 SALAJ   379,46 379,46 

21 SUCEAVA   262,00 262,00 

22 TIMIȘ   34,00 34,00 

23 VALCEA   34,00 34,00 

TOTAL  2.175,00 8.349,59 10.524,59 

 

De asemenea, potrivit art. 1 alin. (5) din  Hotărârea Guvernului nr. 557/2021 „Sumele alocate potrivit alin. (2) în bugetele Ministerului Afacerilor 

Interne, Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații Speciale și rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziția Guvernului în termen de 3 luni de la data alegerilor locale parțiale.” 

În termen de 3 luni de la data alegerilor locale parțiale, când se vor comunica datele finale, vom completa raportul cu datele transmise. 

 

 



79 
 

1 1 .  CO NC LU ZII   

 

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 în anul 2020 prin instituirea unor reguli mai stricte privind obligația 

primarilor de a asigura accesibilitatea localurilor de vot, colectarea electronică a semnăturilor de 

susținere concomitent cu reducerea numărului acestora și creșterea accesului la informație privind 

alegerile prin mecanismele implementate de AEP. Pe de altă parte, pentru a creşte accesibilitatea 

procesului electoral, concomitent cu integritatea şi rezilienţa acestuia, se impune o reformă 

comprehensivă care ar trebui să aibă următoarele direcții de acțiune principale:  

▪ Identificarea și implementarea unei metode alternative de vot pentru alegătorii români din 

țară care, din motive obiective, nu se pot deplasa la sediul secției de votare, precum şi identificarea 

şi implementarea unor proceduri de vot pentru alegătorii cu dizabilităţi;  

▪ Unificarea statutului de expert electoral cu cel de operator de calculator și consolidarea 

acestuia prin stabilirea unor drepturi și obligații exterioare perioadelor electorale;  

▪ Înregistrarea electronică centralizată a candidaturilor și a semnăturilor de susținere, 

concomitent cu includerea unor date suplimentare privind candidații cum ar fi fotografia și chiar 

o scurtă biografie;  

▪ Reglementarea campaniei electorale on-line, utilizând principiile aplicate în mediul off-

line;  

▪ Implementarea buletinului de vot alcătuit dintr-o singură foaie de hârtie, corelativ cu 

creșterea calității hârtiei și eliminarea ștampilelor electorale;  

▪ Facilitarea consemnării prezenței la vot la secțiile de votare din țară, în mod similar cu 

practica utilizată în străinătate la alegerile prezidențiale din anul 2019 și la alegerile parlamentare 

din anul 2020;  

▪ Clarificarea și detalierea competenței birourilor electorale cu privire la stabilirea și 

centralizarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor, precum și instituirea prin lege a 

competenței birourilor electorale de circumscripție județeană, a biroului electoral de circumscripție 

a municipiului București și a Biroului Electoral Central de a verifica repartizarea mandatelor de 

consilier local; 

▪ Modernizarea logisticii electorale conform unor standarde unice;  

▪ Clarificarea reglementărilor privind contenciosul electoral. 
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 A NE XE   
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Anexa nr. 1 

 

Persoanele disponibile pentru desemnarea ca președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare / înlocuiri  

la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021 

 

 
 

 Total

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin

Între 18 și 24 ani 432 201 633 61 12 73 179 49 228 934

Rural 326 126 452 27 5 32 135 35 170 654

Urban 106 75 181 34 7 41 44 14 58 280

Între 25 și 34 ani 753 378 1.131 973 335 1.308 2.185 783 2.968 5.407

Rural 564 261 825 365 134 499 1.310 457 1.767 3.091

Urban 189 117 306 608 201 809 875 326 1.201 2.316

Între 35 și 44 ani 962 339 1.301 2.137 889 3.026 4.234 1.336 5.570 9.897

Rural 715 239 954 585 256 841 2.133 567 2.700 4.495

Urban 247 100 347 1.552 633 2.185 2.101 769 2.870 5.402

Între 45 și 54 ani 1.911 749 2.660 2.191 1.068 3.259 5.381 1.359 6.740 12.659

Rural 1.452 545 1.997 600 358 958 2.720 603 3.323 6.278

Urban 459 204 663 1.591 710 2.301 2.661 756 3.417 6.381

Între 55 și 64 ani 1.287 644 1.931 576 469 1.045 2.141 864 3.005 5.981

Rural 914 446 1.360 184 165 349 1.017 383 1.400 3.109

Urban 373 198 571 392 304 696 1.124 481 1.605 2.872

Între 65 și 74 ani 559 494 1.053 82 208 290 330 445 775 2.118

Rural 347 276 623 18 63 81 150 202 352 1.056

Urban 212 218 430 64 145 209 180 243 423 1.062

Peste 75 ani 22 40 62 16 16 7 60 67 145

Rural 11 28 39 4 4 3 36 39 82

Urban 11 12 23 12 12 4 24 28 63

Total 5.926 2.845 8.771 6.020 2.997 9.017 14.457 4.896 19.353 37.141

Interval 

vârstă/Mediu

Învățământ general 

obligatoriu
Studii licență științe juridice Studii licență-alte domenii Studii licență-alte 

domenii Total

Studii licență științe 

juridice Total

Învățământ general 

obligatoriu Total
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Anexa nr. 2 

 

Situația, pe județe, privind președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora, în funcție de studii și sex 

 

Județ/funcție în 

BESV 

Învățământ general 

obligatoriu Învățământ 

general 

obligatoriu Total 

Studii licență științe juridice 
Studii 

licență 

științe 

juridice 

Total 

Studii licență-alte domenii Studii 

licență-alte 

domenii 

Total 

Total 

Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin 

JUDEŢUL ALBA 2 1 3 3 1 4 7 2 9 16 

Locţiitor preşedinte 2 1 3 1   1 3 1 4 8 

Preşedinte       2 1 3 4 1 5 8 

JUDEŢUL ARAD 1 1 2 1   1 4 1 5 8 

Locţiitor preşedinte 1 1 2       1 1 2 4 

Preşedinte       1   1 3   3 4 

JUDEŢUL ARGEŞ 3 1 4 2   2 5 3 8 14 

Locţiitor preşedinte 3 1 4 1   1   2 2 7 

Preşedinte       1   1 5 1 6 7 

JUDEŢUL BACĂU 2 1 3 2   2 1 2 3 8 

Locţiitor preşedinte 2 1 3         1 1 4 

Preşedinte       2   2 1 1 2 4 

JUDEŢUL BRAŞOV 1   1       5   5 6 

Locţiitor preşedinte 1   1       2   2 3 

Preşedinte             3   3 3 

JUDEŢUL BRĂILA 2 1 3       3 2 5 8 

Locţiitor preşedinte 2 1 3         1 1 4 

Preşedinte             3 1 4 4 

JUDEŢUL CARAŞ-

SEVERIN 
      8 3 11 9 4 13 24 

Locţiitor preşedinte             8 4 12 12 

Preşedinte       8 3 11 1   1 12 

JUDEŢUL 

CĂLĂRAŞI 
2   2 2 3 5 8 1 9 16 

Locţiitor preşedinte 2   2   2 2 3 1 4 8 

Preşedinte       2 1 3 5   5 8 

JUDEŢUL 

COVASNA 
1   1 2 2 4 7 2 9 14 
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Locţiitor preşedinte 1   1       5 1 6 7 

Preşedinte       2 2 4 2 1 3 7 

JUDEŢUL 

DÂMBOVIŢA 
6   6 2   2 10 2 12 20 

Locţiitor preşedinte 2   2 2   2 4 2 6 10 

Preşedinte 4   4       6   6 10 

JUDEŢUL DOLJ 6 2 8 6 6 12 20 10 30 50 

Locţiitor preşedinte 5 2 7       14 4 18 25 

Preşedinte 1   1 6 6 12 6 6 12 25 

JUDEŢUL GALAŢI       2 2 4 8   8 12 

Locţiitor preşedinte             6   6 6 

Preşedinte       2 2 4 2   2 6 

JUDEŢUL GORJ       1 3 4 1 1 2 6 

Locţiitor preşedinte       1   1 1 1 2 3 

Preşedinte         3 3       3 

JUDEŢUL 

HUNEDOARA 
5 1 6 3 1 4 14 4 18 28 

Locţiitor preşedinte 4 1 5       8 1 9 14 

Preşedinte 1   1 3 1 4 6 3 9 14 

JUDEŢUL 

IALOMIŢA 
3   3       3 4 7 10 

Locţiitor preşedinte 3   3       1 1 2 5 

Preşedinte             2 3 5 5 

JUDEŢUL ILFOV 5 2 7 5 1 6 23 2 25 38 

Locţiitor preşedinte 3 2 5       12 2 14 19 

Preşedinte 2   2 5 1 6 11   11 19 

JUDEŢUL 

MEHEDINŢI 
1   1       3   3 4 

Locţiitor preşedinte             2   2 2 

Preşedinte 1   1       1   1 2 

JUDEŢUL OLT       1   1 5   5 6 

Locţiitor preşedinte             3   3 3 

Preşedinte       1   1 2   2 3 

JUDEŢUL 

PRAHOVA 
  1 1 3 1 4 5   5 10 

Locţiitor preşedinte   1 1 2   2 2   2 5 

Preşedinte       1 1 2 3   3 5 

JUDEŢUL SĂLAJ       2 1 3 12 3 15 18 
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Locţiitor preşedinte             9   9 9 

Preşedinte       2 1 3 3 3 6 9 

JUDEŢUL 

SUCEAVA 
      1   1 9 8 17 18 

Locţiitor preşedinte             4 5 9 9 

Preşedinte       1   1 5 3 8 9 

JUDEŢUL TIMIŞ 2   2       1 1 2 4 

Locţiitor preşedinte 2   2             2 

Preşedinte             1 1 2 2 

JUDEŢUL VÂLCEA 4 3 7 2   2 4 1 5 14 

Locţiitor preşedinte 4 3 7             7 

Preşedinte       2   2 4 1 5 7 

Total 46 14 60 48 24 72 167 53 220 352 
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Anexa nr. 3  

 

Situație număr președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, desemnați și/sau înlocuiți,  

la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

Nr. Crt. Filiala Județul din aria de 

coordonare a filialei  

Număr experți electorali 

desemnați 

Număr înlocuiri experți 

electorali 

1 FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV  Ilfov 38 4 

 Călăraşi 16 1 

 Ialomiţa 10 0 

TOTAL FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV 64 5 

2 FILIALA SUD-MUNTENIA  Argeș 14 2 

 Dâmbovița 20 13 

 Prahova 10 3 

TOTAL FILIALA SUD-MUNTENIA 44 18 

3 FILIALA CENTRU  Alba 16 0 

 Brașov 6 0 

 Covasna 14 0 

TOTAL FILIALA CENTRU 36 0 

4 FILIALA NORD-VEST  Sălaj 18 1 

TOTAL FILIALA NORD-VEST 18 1 

5 FILIALA NORD-EST  Bacău 8 1 

 Suceava 18 2 

TOTAL FILIALA NORD-EST 26 3 

6 FILIALA VEST  Arad 8 0 

 Caraș-Severin 24 1 

 Hunedoara 28 2 
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 Timiș 4 0 

TOTAL FILIALA VEST 64 3 

7 FILIALA SUD-EST  Brăila 8 0 

 Galați 12 0 

TOTAL FILIALA SUD-EST 20 0 

8 FILIALA SUD-VEST OLTENIA  Dolj 50 3 

 Gorj 6 0 

 Mehedinți 4 1 

 Olt 6 1 

 Vâlcea 14 0 

TOTAL FILIALA SUD-VEST OLTENIA 80 5 

TOTAL GENERAL 352 35 
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Anexa nr. 4 

Graficul sesiunilor de instruire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora  

(instruiri la care au participat inclusiv operatorii de calculator desemnați) 

 

Nr. 

Crt. 

Filiala Județul 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 Sălaj 22.06.2021 ora 15:00 fizic 1 

2 FILIALA SUD-EST Brăila 22.06.2021 1 

Galați 22.06.2021 1 

3 FILIALA VEST Arad 22.06.2021 ora 13:00 1 

Caraș-Severin 22.06.2021 ora 10:30 1 

Hunedoara 22.06.2021 ora 11:00 1 

Timiș 22.06.2021 ora 14:00 1 

4 FILIALA CENTRU Alba 22.06.2021 ora 11:00 1 

Brașov 22.06.2021 ora 11:00 1 

Covasna 22.06.2021 ora 14:30 1 

5 FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV Județul Călărași 22.06.2021 ora 12:00 1 
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Județul Ialomița 23.06.2021 ora 15:00 1 

Județul Ilfov 22.06.2021 ora 11:00 1 

22.06.2021 ora 15:00 1 

6 FILIALA SUD-VEST OLTENIA Dolj 22.06.2021 ora 10:00 1 

Gorj 22.06.2021 ora 14:00 1 

Mehedinți 22.06.2021 ora 10:00 1 

23.06.2021 ora 10:00 1 

Olt 22.06.2021 ora 10:00 1 

Vâlcea 19.06.2021 ora 10:00 1 

7 FILIALA NORD-EST Bacău 22.06.2021 ora 09:00 1 

Suceava 22.06.2021 ora 13.00 1 

8 FILIALA SUD MUNTENIA Argeș 23.06.2021 ora 18:00 video 1 

Dâmbovița 22.06.2021 ora 14:00 fizic 1 

Prahova 22.06.2021 ora 17:00 1 

                                                  TOTAL GENERAL 25 
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Anexa nr. 5  

 

Situația, pe județe, privind operatorii de calculator din cadrul secțiilor de votare, respectiv de la nivelul unităților administrativ-

teritoriale, în funcție de vârstă și sex 

 

 

Județ/funcție 

Între 18 și 

24 ani 

În
tr
e 
1
8
 ș
i 
2
4
 a
n
i 
T
o
ta
l 

Între 25 și 

34 ani 

În
tr
e 
2
5
 ș
i 
3
4
 a
n
i 
T
o
ta
l 

Între 35 și 44 ani 

În
tr
e 
3
5
 ș
i 
4
4
 a
n
i 
T
o
ta
l 

Între 45 și 54 ani 

În
tr
e 
4
5
 ș
i 
5
4
 a
n
i 
T
o
ta
l 

Între 55 și 64 ani 

În
tr
e 
5
5
 ș
i 
6
4
 a
n
i 
T
o
ta
l 

Total 
F

em
in

in
 

M
a

sc
u

li
n

 

F
em

in
in

 

M
a

sc
u

li
n

 

F
em

in
in

 

M
a

sc
u

li
n

 

F
em

in
in

 

M
a

sc
u

li
n

 

F
em

in
in

 

M
a

sc
u

li
n

 

JUDEŢUL ALBA 2 1 3 4   4 4   4 1   1       12 

Operator 2   2 3   3 3   3             8 

Operator UAT   1 1 1   1 1   1 1   1       4 

JUDEŢUL ARAD   1 1 1 1 2 2   2 1   1       6 

Operator   1 1       2   2 1   1       4 

Operator UAT       1 1 2                   2 

JUDEŢUL ARGEŞ 1 2 3 3 4 7         1 1       11 

Operator 1 1 2 2 2 4         1 1       7 

Operator UAT   1 1 1 2 3                   4 

JUDEŢUL BACĂU 1   1 2   2 2   2 1   1       6 

Operator 1   1 2   2 1   1             4 

Operator UAT             1   1 1   1       2 

JUDEŢUL BRAŞOV 1   1 3   3   1 1             5 

Operator       3   3                   3 

Operator UAT 1   1         1 1             2 

JUDEŢUL BRĂILA   1 1 1   1 1 1 2 2   2       6 
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Operator             1 1 2 2   2       4 

Operator UAT   1 1 1   1                   2 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 2 1 3   4 4 2 2 4 2 2 4       15 

Operator 1 1 2   3 3 2 2 4 1 2 3       12 

Operator UAT 1   1   1 1       1   1       3 

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI 2 1 3 2 2 4       3 2 5       12 

Operator 2   2 1 2 3       2 1 3       8 

Operator UAT   1 1 1   1       1 1 2       4 

JUDEŢUL COVASNA 2 1 3 1 3 4 1   1 1   1       9 

Operator 2 1 3   3 3 1   1             7 

Operator UAT       1   1       1   1       2 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA   1 1 5 3 8 1 2 3 2   2       14 

Operator   1 1 3 2 5 1 2 3 1   1       10 

Operator UAT       2 1 3       1   1       4 

JUDEŢUL DOLJ 2 6 8 9 11 20 2 3 5 1 2 3       36 

Operator 1 3 4 8 7 15 1 2 3 1 2 3       25 

Operator UAT 1 3 4 1 4 5 1 1 2             11 

JUDEŢUL GALAŢI 1   1 2 1 3 2   2 1 1 2       8 

Operator 1   1 1 1 2 2   2 1   1       6 

Operator UAT       1   1         1 1       2 

JUDEŢUL GORJ       1   1 1 1 2 1 1 2       5 

Operator             1   1 1 1 2       3 

Operator UAT       1   1   1 1             2 

JUDEŢUL HUNEDOARA 1   1 8 6 14 3   3 1 1 2       20 

Operator       6 3 9 3   3 1 1 2       14 

Operator UAT 1   1 2 3 5                   6 

JUDEŢUL IALOMIŢA 1 3 4   1 1 1 1 2   1 1 1   1 9 

Operator 1 2 3         1 1       1   1 5 

Operator UAT   1 1   1 1 1   1   1 1       4 
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JUDEŢUL ILFOV 2 3 5 5 6 11 5 2 7       1   1 24 

Operator   2 2 5 5 10 4 2 6       1   1 19 

Operator UAT 2 1 3   1 1 1   1             5 

JUDEŢUL MEHEDINŢI             1   1 1 1 2   1 1 4 

Operator                     1 1   1 1 2 

Operator UAT             1   1 1   1       2 

JUDEŢUL OLT       2   2 1 2 3             5 

Operator       2   2 1   1             3 

Operator UAT               2 2             2 

JUDEŢUL PRAHOVA 1   1 1   1 3   3 1   1 1   1 7 

Operator 1   1 1   1 1   1 1   1 1   1 5 

Operator UAT             2   2             2 

JUDEŢUL SĂLAJ   1 1 1 2 3 3 1 4 3 1 4       12 

Operator   1 1   2 2 3 1 4 2   2       9 

Operator UAT       1   1       1 1 2       3 

JUDEŢUL SUCEAVA 2   2 4 4 8 1 1 2             12 

Operator 2   2 3 2 5 1 1 2             9 

Operator UAT       1 2 3                   3 

JUDEŢUL TIMIŞ   1 1       1   1 1 1 2       4 

Operator   1 1       1   1             2 

Operator UAT                   1 1 2       2 

JUDEŢUL VÂLCEA       1   1 3 1 4 4 1 5 1   1 11 

Operator       1   1 3   3 2 1 3       7 

Operator UAT               1 1 2   2 1   1 4 

Total 21 23 44 56 48 104 40 18 58 27 15 42 4 1 5 253 
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Anexa nr. 6  

 

Situație operatori de calculator desemnați și înlocuiți la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

Nr. crt. Filială Județul din aria de 

coordonare a filialei  

Număr operatori 

desemnați 

Număr înlocuiri 

operatori (total) 

1 FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV  Ilfov 24 7 

 Călăraşi 12 1 

 Ialomiţa 9 2 

TOTAL FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV 45 10 

2 FILIALA SUD-MUNTENIA  Argeș 11 0 

 Dâmbovița 14 3 

 Prahova 7 5 

TOTAL FILIALA SUD-MUNTENIA 32 8 

3 FILIALA CENTRU  Alba 12 0 

 Brașov 5 0 

 Covasna 9 0 

TOTAL FILIALA CENTRU 26 0 

4 FILIALA NORD-VEST  Sălaj 12 2 

TOTAL FILIALA NORD-VEST 12 2 

5 FILIALA NORD-EST  Bacău 6 1 

 Suceava 12 2 

FILIALA NORD-EST 18 3 

6 FILIALA VEST  Arad 6 0 

 Caraș-Severin 15 2 

 Hunedoara 20 2 

 Timiș 4 0 
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TOTAL FILIALA VEST 45 4 

7 FILIALA SUD-EST  Brăila 6 0 

 Galați 8 2 

TOTAL FILIALA SUD-EST 14 2 

8 FILIALA SUD-VEST OLTENIA  Dolj 36 9 

 Gorj 5 0 

 Mehedinți 4 1 

 Olt 5 0 

 Vâlcea 11 0 

TOTAL FILIALA SUD-VEST OLTENIA 61 10 

TOTAL GENERAL 253 39 
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Anexa nr. 7  

 

Graficul sesiunilor de instruire a operatorilor de calculator desemnati la alegerile locale partiale din data de 27 iunie 2021 

 

 

Nr. Crt. Filiala Județul 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 Sălaj 22.06.2021 ora 17:00 fizic 1 

2 FILIALA SUD-EST Brăila 22.06.2021 1 

Galați 22.06.2021 1 

3 FILIALA VEST Arad 22.06.2021 ora 13:00 1 

Caraș-Severin 22.06.2021 ora 10:30 1 

Hunedoara 22.06.2021 ora 11:00 1 

Timiș 22.06.2021 ora 14:00 1 

4 FILIALA CENTRU Alba 22.06.2021 ora 11:00 1 

Brașov 22.06.2021  ora 11:00 1 

Covasna 22.06.2021 ora 14:30 1 

5 FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV Județul Călărași 22.06.2021 ora 12:00 1 

Județul Ialomița 23.06.2021 ora 13:00 1 

Județul Ilfov 22.06.2021 ora 11:00 1 

22.06.2021 ora 15:00 1 

6 FILIALA SUD-VEST OLTENIA Dolj 22.06.2021 ora 10:00 1 

Gorj 22.06.2021 ora 14:00 1 

Mehedinți 22.06.2021 ora 10:00 1 

Olt 22.06.2021 ora 10:00 1 

Vâlcea 19.06.2021 ora 10:00 1 
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7 FILIALA NORD-EST Bacău 22.06.2021 ora 09:00 1 

Suceava 22.06.2021 ora 13:00 1 

8 FILIALA SUD MUNTENIA Argeș 23.06.2021 ora 16:00 1 

Dâmbovița 22.06.2021 ora 14:00 1 

Prahova 22.06.2021 ora 17:00 1 

                                                  TOTAL GENERAL 24 
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Anexa nr. 8  

Situația centralizată a acțiunilor de instruire a prefecților la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

Nr. crt. Filiala Județul din aria de 

coordonare a filialei  

Data instruirii 

1 FILIALA SUD-EST Brăila pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

Galați pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

2 FILIALA NORD-VEST Sălaj pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

3 FILIALA VEST Arad 02.06.2021 

Caraş-Severin pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

Hunedoara 20.05.2021 
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Timiş pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

4 FILIALA CENTRU Alba 11.06.2021 

Brașov 24.05.2021 

Covasna 27.05.2021 

5 FILIALA BUCUREȘTI-

ILFOV 

Călărași pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

Ialomița pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

 Ilfov pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

6 FILIALA SUD-VEST Dolj 28.05.2021 

Gorj 28.05.2021 

Mehedinți 31.05.2021 

Olt 31.05.2021 

Vâlcea 28.05.2021 
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7 FILIALA NORD-VEST Bacău pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

Suceava pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

8 FILIALA SUD MUNTENIA Argeș 31.05.2021 

Dâmbovița Pe întreaga perioadă electorală, s-a ţinut permanent legătura cu prefectul, 

acordându-se sprijin şi îndrumare în vederea organizării în bune condiţii a 

procesului electoral 

Prahova 28.05.2021 

Anexa nr. 9   

 

Situația centralizată a acțiunilor de instruire a primarilor și a secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale la alegerile 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021  

Nr. crt. Filiala Județul din aria de 

coordonare a filialei  

Data instruirii Formatul instruirii  

fizic/video/audio 

Număr total de 

instruiri per 

județ 

1 FILIALA SUD-EST  Brăila 04.06.2021 fizic 1 

 Galați 07.06.2021 fizic 1 

2 FILIALA NORD-VEST Sălaj 22.06.2021 fizic 1 

3 FILIALA VEST Arad 28.05.2021 fizic 1 
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Caraș-Severin 03.06.2021 fizic 1 

Hunedoara 03.06.2021/04.06.2021 fizic 3 

Timiș 03.06.2021 fizic 1 

4 FILIALA CENTRU Alba 10.06.2021 fizic 2 

Brașov 22.06.2021 fizic 1 

Covasna 08.06.2021 fizic 1 

5 FILIALA BUCUREȘTI-ILFOV Călărași 04.06.2021 audio 2 

10.06.2021 audio 

Ialomița 28.05.2021 fizic 1 

 Ilfov 09.06.2021 ora 11:00 online 1 

6 Filiala Sud-Vest Oltenia Dolj 02.06.2021/03.06.2021 fizic 5 

Gorj 02.06.2021 fizic 1 

Mehedinți 03.06.2021 fizic 1 

Olt 03.06.2021 fizic 1 

Vâlcea 03.06.2021/04.06.2021 fizic 2 

7 Filiala Nord-Est Bacău 02.06.2021 fizic 1 

Suceava 02.06.2021 fizic 1 

8 Filiala Sud-Muntenia Argeș 27.05.2021; 28.05.2021 fizic 2 

Dâmbovița 28.05.2021 fizic 2 

Prahova 28.05.2021 fizic 1 

TOTAL GENERAL 34 
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Anexa nr. 10  

Lista comunicatelor de presă emise de AEP  

cu ocazia alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021 

 

1. 27.04.2021  - Comunicat de presă privind propunerea organizării alegerilor locale parțiale 

pentru primari în data de 20 iunie 2021 

 

2. 19.05.2021  - Comunicat de presă referitor la adoptarea unor hotărâri ale Guvernului 

privind organizarea alegerilor locale parțiale în data de 27 iunie 2021 

 

3. 21.05.2021  - Comunicat de presă privind metodologia depunerii dosarelor de candidatură 

și a listelor de susținători la alegerile parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

4. 24.05.2021  - Comunicat de presă privind dezbaterea publică online organizată de AEP pe 

tema finanțării campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 

2021 

 

5. 25.05.2021  - Comunicat de presă privind desemnarea președinților birourilor electorale 

județene constituite cu ocazia alegerilor locale parțiale, precum și a locțiitorilor acestora 

 

6. 09.06.2021  - Comunicat de presă privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei 

electorale la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

7. 10.06.2021  - Comunicat de presă privind Registrul secțiilor de votare pentru alegerile 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

 

8. 11.06.2021  - Comunicat de presă privind începerea campaniei electorale pentru alegerile 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

9. 13.06.2021  - Comunicat de presă privind desfășurarea campaniei electorale pentru 

alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

10. 14.06.2021  - Comunicat de presă privind înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

11. 14.06.2021  - Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate 

pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor 

acestora 

 

12. 16.06.2021  - Comunicat de presă privind procedura de acreditare a observatorilor interni și 

externi cu ocazia desfășurării alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

13. 16.06.2021  - Comunicat de presă privind rezultatele tragerii la sorți computerizate a 

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

alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021 

 



 

101 
 

 

 
 

 

Anexa nr. 11 

Statistici privind candidații la alegerile locale parțiale din anul 2021, 

 defalcate pe funcții și gen, la nivelul fiecărei circumscripții electorale 

 

 

1. Circumscripția electorală ANINOASA 

 La nivelul circumscripției electorale ANINOASA au candidat pentru funcția de Primar 5 

candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ANINOASA PRIMAR 20,00% 1 80,00% 4 

14. 16.06.2021  - Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate 

pentru desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare 

cu ocazia alegerilor locale parțiale din 27 iunie 2021 

 

15. 18.06.2021  - Comunicat de presӑ privind materialul video de informare realizat de AEP pe 

tema exercitării dreptului de vot la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 

 

16. 25.06.2021  - Comunicat de presӑ privind încheierea campaniei electorale pentru alegerile 

locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

17. 26.06.2021  - Comunicat de presӑ privind pregătirea secțiilor de votare în vederea 

desfășurării alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local 

 

18. 27.06.2021  - Comunicat de presӑ privind deschiderea secțiilor de votare vederea 

desfășurării alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu local din data de 27 iunie 

2021 

 

19. 27.06.2021  - Comunicat de presӑ privind încheierea votării la alegerile locale parțiale 

pentru primari și un consiliu local din data de 27 iunie 2021 

 

20. 28.06.2021  - Comunicat de presă privind rezultatele finale ale alegerilor locale parțiale 

pentru primari și un consiliu local din data de 27 iunie 2021 
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2. Circumscripția electorală BRANIȘTEA 

 La nivelul circumscripției electorale BRANIȘTEA au candidat pentru funcția de Primar 3 

candidați, dintre care au fost 3 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 

 

FEMEI  

BĂRBAȚI 

% 

 

BĂRBAȚI  

BRANIŞTEA PRIMAR 0,00%          -    100,00%                3  

 

 

3. Circumscripția electorală BUMBEŞTI-PIŢIC 

 La nivelul circumscripției electorale BUMBEŞTI-PIŢIC au candidat pentru funcția de Primar 6 

candidați, dintre care au fost 5 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

BUMBEŞTI-PIŢIC PRIMAR 16,67%           1  83,33%                5  

80,00 

20,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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4. Circumscripția electorală BURJUC 

 La nivelul circumscripției electorale BURJUC au candidat pentru funcția de Primar 5 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

BURJUC PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

5. Circumscripția electorală CATANE 

 La nivelul circumscripției electorale CATANE au candidat pentru funcția de Primar 4 candidați, 

dintre care au fost 3 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

CATANE PRIMAR 25,00%           1  75,00%                3  

83,33 

16,67 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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6. Circumscripția electorală CIURULEASA 

 La nivelul circumscripției electorale CIURULEASA au candidat pentru funcția de Primar 4 

candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

CIURULEASA PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

 

 

7. Circumscripția electorală COJASCA 

 La nivelul circumscripției electorale COJASCA au candidat pentru funcția de Consilier Local 38 

candidați, dintre care au fost 35 candidați bărbați și 3 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

COJASCA 

CONSILIER 

LOCAL 7,89%           3  92,11%              35  

 

 

 

 

 

 

75,00 

25,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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8. Circumscripția electorală CUZA VODĂ 

 La nivelul circumscripției electorale CUZA VODĂ au candidat pentru funcția de Primar 5 

candidați, dintre care au fost 3 candidați bărbați și 2 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

CUZA VODĂ PRIMAR 40,00%           2  60,00%                3  

 

 

 

9. Circumscripția electorală DEVESELU 

 La nivelul circumscripției electorale DEVESELU au candidat pentru funcția de Primar 7 

candidați, dintre care au fost 5 candidați bărbați și 2 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

DEVESELU PRIMAR 28,57%           2  71,43%                5  

 

 

 

 

 

10. Circumscripția electorală FRUMUȘANI 

 2,11 

7,8  

CONSILIU LOCAL

Bărbați

Femei

60,00 

40,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

71,43 

28,57 

PRIMAR

Bărbați

Femei
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 La nivelul circumscripției electorale FRUMUȘANI au candidat pentru funcția de Primar 4 

candidați, dintre care au fost 3 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

FRUMUŞANI PRIMAR 25,00%           1  75,00%                3  

 

11. Circumscripția electorală GĂNEASA 

 La nivelul circumscripției electorale GĂNEASA au candidat pentru funcția de Primar 5 

candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

GĂNEASA PRIMAR 20,00%           1  80,00%                4  

 

12. Circumscripția electorală GURA IALOMIȚEI 

 La nivelul circumscripției electorale GURA IALOMIȚEI au candidat pentru funcția de Primar 6 

candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 2 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

GURA IALOMIŢEI PRIMAR 33,33%           2  66,67%                4  

75,00 

25,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

80,00 

20,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei
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13. Circumscripția electorală ION ROATĂ 

 La nivelul circumscripției electorale ION ROATĂ au candidat pentru funcția de Primar 4 

candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ION ROATĂ PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

 

 

 

 

 

14. Circumscripția electorală METEȘ 

 La nivelul circumscripției electorale METEȘ au candidat pentru funcția de Primar 5 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

METEŞ PRIMAR 20,00%           1  80,00%                4  

66,67 

33,33 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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15. Circumscripția electorală OBÂRŞIA DE CÂMP 

 La nivelul circumscripției electorale OBÂRŞIA DE CÂMP au candidat pentru funcția de Primar 

4 candidați, dintre care au fost 3 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

OBÂRŞIA DE CÂMP PRIMAR 25,00%           1  75,00%                3  

 

 

 

 

 

16. Circumscripția electorală BOCȘA 

 La nivelul circumscripției electorale BOCȘA au candidat pentru funcția de Primar 5 candidați, 

dintre care au fost 5 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ORAŞ BOCŞA PRIMAR 0,00%          -    100,00%                5  

80,00 

20,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

75,00 

25,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei
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17. Circumscripția electorală BRAGADIRU 

 La nivelul circumscripției electorale BRAGADIRU au candidat pentru funcția de Primar 6 

candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 2 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ORAŞ BRAGADIRU PRIMAR 33,33%           2  66,67%                4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Circumscripția electorală FILIAȘI 

 La nivelul circumscripției electorale FILIAȘI au candidat pentru funcția de Primar 5 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ORAŞ FILIAŞI PRIMAR 20,00%           1  80,00%                4  

100,00 

PRIMAR

Bărbați

66,67 

33,33 

PRIMAR

Bărbați

Femei
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19. Circumscripția electorală ȘIMLEU SILVANIEI 

 La nivelul circumscripției electorale ȘIMLEU SILVANIEI au candidat pentru funcția de Primar 

4 candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ORAŞ ŞIMLEU 

SILVANIEI PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

 

 

 

 

 

20. Circumscripția electorală TÂRGU BUJOR 

 La nivelul circumscripției electorale TÂRGU BUJOR au candidat pentru funcția de Primar 5 

candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ORAŞ TÂRGU 

BUJOR PRIMAR 20,00%           1  80,00%                4  

80,00 

20,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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21. Circumscripția electorală VICOVU DE SUS 

 La nivelul circumscripției electorale VICOVU DE SUS au candidat pentru funcția de Primar 6 

candidați, dintre care au fost 5 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ORAŞ VICOVU DE 

SUS PRIMAR 16,67%           1  83,33%                5  

 

 

 

 

 

22. Circumscripția electorală OSTROVENI 

 La nivelul circumscripției electorale OSTROVENI au candidat pentru funcția de Primar 3 

candidați, dintre care au fost 3 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

OSTROVENI PRIMAR 0,00%          -    100,00%                3  

 

23. Circumscripția electorală OZUN 

80,00 

20,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei
83,33 

16,67 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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 La nivelul circumscripției electorale OZUN au candidat pentru funcția de Primar 2 candidați, 

dintre care au fost 0 candidați bărbați și 2 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

OZUN PRIMAR 100,00%           2  0,00%              -    

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Circumscripția electorală ROCIU 

 La nivelul circumscripției electorale ROCIU au candidat pentru funcția de Primar 4 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ROCIU PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

25. Circumscripția electorală ROMOS 

 La nivelul circumscripției electorale ROMOS au candidat pentru funcția de Primar 5 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

100,00 

PRIMAR

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ROMOS PRIMAR 20,00%           1  80,00%                4  

 

26. Circumscripția electorală SADOVA 

 La nivelul circumscripției electorale SADOVA au candidat pentru funcția de Primar 4 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

SADOVA PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

27. Circumscripția electorală SARMIZEGETUSA 

 La nivelul circumscripției electorale SARMIZEGETUSA au candidat pentru funcția de Primar 5 

candidați, dintre care au fost 3 candidați bărbați și 2 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

SARMIZEGETUSA PRIMAR 40,00%           2  60,00%                3  

80,00 

20,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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28. Circumscripția electorală SCUNDU 

 La nivelul circumscripției electorale SCUNDU au candidat pentru funcția de Primar 4 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

SCUNDU PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

29. Circumscripția electorală SLĂTIOARA 

 La nivelul circumscripției electorale SLĂTIOARA au candidat pentru funcția de Primar 4 

candidați, dintre care au fost 2 candidați bărbați și 2 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

SLĂTIOARA PRIMAR 50,00%           2  50,00%                2  

 

 

 

 

 

80,00 

20,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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30. Circumscripția electorală ȘINCA NOUĂ 

 La nivelul circumscripției electorale ȘINCA NOUĂ au candidat pentru funcția de Primar 4 

candidați, dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ŞINCA NOUĂ PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

 

 

31. Circumscripția electorală ȘOTRILE 

 La nivelul circumscripției electorale ȘOTRILE au candidat pentru funcția de Primar 4 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ŞOTRILE PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

 

50,00 

50,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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32. Circumscripția electorală TAMAȘI 

 La nivelul circumscripției electorale TAMAȘI au candidat pentru funcția de Primar 7 candidați, 

dintre care au fost 7 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

TAMAŞI PRIMAR 0,00%          -    100,00%                7  

 

 

33. Circumscripția electorală TERPEZIȚA 

 La nivelul circumscripției electorale TERPEZIȚA au candidat pentru funcția de Primar 3 

candidați, dintre care au fost 3 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

TERPEZIŢA PRIMAR 0,00%          -    100,00%                3  

 

100,00 

PRIMAR

Bărbați

100,00 

PRIMAR

Bărbați
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34. Circumscripția electorală VIZIRU 

 La nivelul circumscripției electorale VICOVU DE SUS au candidat pentru funcția de Primar 5 

candidați, dintre care au fost 3 candidați bărbați și 2 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

VIZIRU PRIMAR 40,00%           2  60,00%                3  

 

 

 

35. Circumscripția electorală VOITEG 

 La nivelul circumscripției electorale VOITEG au candidat pentru funcția de Primar 4 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 0 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

VOITEG PRIMAR 0,00%          -    100,00%                4  

 

 

100,00 

PRIMAR

Bărbați

60,00 

40,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei
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36. Circumscripția electorală ZĂBRANI 

 La nivelul circumscripției electorale ZĂBRANI au candidat pentru funcția de Primar 5 candidați, 

dintre care au fost 4 candidați bărbați și 1 candidați femei. 

CIRCUMSCRIPȚIA FUNCȚIA 
FEMEI 

% 
FEMEI 

BĂRBAȚI 

% 
BĂRBAȚI 

ZĂBRANI PRIMAR 20,00%           1  80,00%                4  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

100,00 

PRIMAR

Bărbați

80,00 

20,00 

PRIMAR

Bărbați

Femei
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Anexa nr. 12 

 Situația privind cantitatea de hârtie utilizată la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 

 

 

Nr. 

crt. 

Instituția 

prefectului 
Caracteristici tehnice hârtie 

Cantitate              

(kg) 

Preț unitar  

(fără 

TVA) 

Valoare lei 

(fără 

TVA) 

Valoare lei (cu 

TVA) 

1 ALBA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 40 3 120 142,80 

2 ARAD Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 30 3 90 107,10 

3 ARGEȘ Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 100 2,77 277 329,63 

4 BACĂU Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 40 3 120 142,80 

5 BRAȘOV Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 15 3 45 53,55 

6 BRĂILA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 40 3 120 142,80 

7 CARAȘ-SEVERIN Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 120 2,77 332,4 395,56 

8 CĂLĂRAȘI Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 150 3 450 535,50 

9 COVASNA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 400 2,24 896 1.066,24 

10 DÂMBOVIȚA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 90 2,77 249,3 296,67 

11 DOLJ Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 200 2,77 554 659,26 

12 GALAȚI Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 144 3 432 514,08 

13 GORJ Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 35 2,77 96,95 115,37 

14 HUNEDOARA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 40 3 120 142,80 

15 IALOMIȚA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 40 2,77 110,8 131,85 

16 ILFOV Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 210 2,77 581,7 692,22 

17 MEHEDINȚI Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 50 2,77 138,5 164,82 

18 OLT Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 30 2,77 83,1 98,89 

19 PRAHOVA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 26 3 78 92,82 

20 SĂLAJ Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 120 3 360 428,40 

21 SUCEAVA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 120 3 360 428,40 

22 TIMIȘ Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 60 2,77 166,2 197,78 

23 VÂLCEA Hârtie ziar bobină 84 cm/48,8 gr./mp. 100 2,77 277 329,63 

TOTAL 2.200   6.057,95 7.208,96 
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Anexa nr. 13  

Situaţia cantitativ-valorică a ştampilelor birourilor electorale de circumscripție  

și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare  

 

Nr. Crt. Instituția prefectului 

 

Ștampilele birourilor electorale de 

circumscripție judeţeană 

 

Ștampilele birourilor electorale de 

circumscripție  

 

Ștampilele de control ale birourilor electorale ale 

secțiilor de votare 

Cantitate              

(buc) 

 

Preț /ștampilă 

lei/buc                         

(cu TVA)            

Valoare        

lei                    

( cu TVA)  

Cantitate              

(buc) 

 

Preț /ștampilă 

lei/buc                         

(cu TVA)            

Valoare 

 lei                         

( cu TVA)  

Cantitate              

(buc) 

 

Preț /ștampilă 

lei/buc                         

(cu TVA)            

Valoarea 

rotunjită          

lei  

( cu TVA)  

1 ALBA 1 116,62 116,62 2 41,65 83,30 8 41,65 333 

2 ARAD 
 

 
 

1 60,00 60,00 4 55,00 220 

3 ARGEȘ 1 22,61 22,61 2 49,99 99,98 7 49,991 350 

4 BACĂU 
 

 
 

1 34,51 34,51 4 34,51 138 

5 BRAȘOV 
 

 
 

1 20,00 20,00 3 35,00 105 

6 BRĂILA 
 

 
 

1 120,00 120,00 4 25,00 100 

7 CARAȘ-SEVERIN 
 

 
 

1 25,00 25,00 12 42,995 516 

8 CĂLĂRAȘI 1 28,93 28,93 2 28,93 57,86 8 28,9275 231 

9 COVASNA* 
 

 
 

1 20,00 20,00 7 20,00 140 

10 DÂMBOVIȚA 1 17,85 17,85 2 17,85 35,70 10 17,85 179 

11 DOLJ 1 109,00 109,00 5 20,23 101,15 25 20,23 506 

12 GALAȚI 
 

 
 

1 125,24 125,24 6 45,005 270 

13 GORJ 
 

 
 

1 74,99 74,99 3 12,663 38 

14 HUNEDOARA 1 88,50 88,50 3 88,50 265,50 14 23,5028 329 

15 IALOMIȚA 1 65,00 65,00 2 20,005 40,01 5 20,004 100 

16 ILFOV* 1 13,50 13,50 2 13,50 27,00 19 13,00 247 

17 MEHEDINȚI 
 

 
 

1 11,50 11,50 2 11,50 23 

18 OLT 
 

 
 

1 65,45 65,45 3 4,5527 14 

19 PRAHOVA 
 

 
 

1 60,00 60,00 5 40,00 200 

20 SĂLAJ 
 

 
 

1 80,00 80,00 9 29,75 268 

21 SUCEAVA 
 

 
 

1 99,96 99,96 9 15,95 144 

22 TIMIȘ 
 

 
 

1 65,00 65,00 2 65,00 130 

23 VÂLCEA 1 125,01 125,01 2 125,01 250,02 7 48,79 342 
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TOTAL  

  

9  587,02 36  1.822,17 176  4.921 

*Societățile comerciale care au confecționat ștampilele birourilor electorale județene, birourilor electorale de circumscripție și ștampilele de control ale secțiilor de votare pentru 

Instituțiile Prefectului Covasna și Ilfov sunt neplătitoare de TVA.  
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Anexa nr. 14  

 

Situația privind numarul de ștampile cu mențiunea ,,VOTAT” utilizate  

la alegerile locale parțiale din anul 2021 

 
 

Nr.crt. Instituția prefectului Cantitate  

(buc) 

Preț /ștampilă lei/buc                         

(fără TVA) 

Valoare       

lei                       

(cu TVA) 

1 ALBA 40 4,8 228,48 

2 ARAD 20 4,8 114,24 

3 ARGEȘ 35 4,8 199,92 

4 BACĂU 20 4,8 114,24 

5 BRAȘOV 15 4,8 85,68 

6 BRĂILA 20 4,8 114,24 

7 CARAȘ-SEVERIN 60 4,8 342,72 

8 CĂLĂRAȘI 40 4,8 228,48 

9 COVASNA 35 4,8 199,92 

10 DÂMBOVIȚA 50 4,8 285,6 

11 DOLJ 125 4,8 714 

12 GALAȚI 30 4,8 171,36 

13 GORJ 15 4,8 85,68 

14 HUNEDOARA 70 4,8 399,84 

15 IALOMIȚA 25 4,8 142,8 

16 ILFOV 95 4,8 542,64 

17 MEHEDINȚI 10 4,8 57,12 

18 OLT 15 4,8 85,68 

19 PRAHOVA 25 4,8 142,8 

20 SĂLAJ 45 4,8 257,04 

21 SUCEAVA 45 4,8 257,04 

22 TIMIȘ 10 4,8 57,12 

23 VÂLCEA 35 4,8 199,92 

TOTAL 880 
 

5026,56 

 

 

 

Anexa nr. 15 

Situați privind numarul de timbre autocolante utilizate  

la alegerile locale parțiale din anul 2021 

 

Nr.crt. 
Instituția 

prefectului 

Cantitate  

(buc.) 

Preț/timbru 

autocolant lei/buc         

(fără TVA) 

Valoare       lei                

(fără TVA) 

Valoare     lei               

(cu TVA) 

1 ALBA 3.191 0,01 31,91 37,97 

2 ARAD 3.628 0,01 36,28 43,17 
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3 ARGEȘ 4.750 0,01 47,5 56,53 

4 BACĂU 2.580 0,01 25,8 30,70 

5 BRAȘOV 1.312 0,01 13,12 15,61 

6 BRAILA 4.748 0,01 47,48 56,50 

7 
CARAȘ-

SEVERIN 15.500 0,01 155 184,45 

8 CALARAȘI 6.944 0,01 69,44 82,63 

9 COVASNA 3.847 0,01 38,47 45,78 

10 DÂMBOVIȚA 9.464 0,01 94,64 112,62 

11 DOLJ 29.122 0,01 291,22 346,55 

12 GALAȚI 6.469 0,01 64,69 76,98 

13 GORJ 1.748 0,01 17,48 20,80 

14 HUNEDOARA 3.786 0,01 37,86 45,05 

15 IALOMIȚA 4.651 0,01 46,51 55,35 

16 ILFOV 27.948 0,01 279,48 332,58 

17 MEHEDINȚI 1.380 0,01 13,8 16,42 

18 OLT 2.626 0,01 26,26 31,25 

19 PRAHOVA 2.639 0,01 26,39 31,40 

20 SĂLAJ 13.876 0,01 138,76 165,12 

21 SUCEAVA 12.910 0,01 129,1 153,63 

22 TIMIȘ 2.064 0,01 20,64 24,56 

23 VÂLCEA 4.064 0,01 40,64 48,36 

TOTAL  169.247   1692,47 2.014,04 

 
 

 


