
 

     

            

 

NOTĂ CONCEPTUALӐ 

Considerații electorale și lecții învățate în anul 2020: experiența României 
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Lumea a devenit de nerecunoscut în anul 2020, iar multe țări au resimțit ȋn mod semnificativ efectele 

pandemiei de COVID-19. Coronavirusul a avut o influență majorӑ asupra multor aspecte ale democrației la 

nivel global. 

În acest context pandemic, statele lumii au decis fie amânarea alegerilor, fie organizarea acestora cu 

accent pe implementarea unor măsuri speciale, menite să garanteze siguranța alegătorilor și a tuturor 

persoanelor implicate în desfӑșurarea procesele electorale.  

Organizarea alegerilor în anul 2020 a presupus un nivel ridicat de adaptabilitate și de atenție din partea 

guvernelor și a autorităților electorale pentru asigurarea respectării recomandărilor sanitare și ȋn vederea 

selectӑrii celor mai bune soluții menite sӑ depӑșeascӑ provocările apărute în mod inerent.   

Dată fiind natura fără precedent a acestor provocări, este foarte important să înțelegem cum au acționat 

statele lumii ȋn organizarea alegerilor din această perioadă. Totodatӑ,  diversitatea sistemelor electorale de pe 

mapamond impune extinderea ariei de cooperare din domeniul electoral. În acest context, schimbul de 

experiență dintre oficialii electorali reprezintă un instrument de bază pentru analiza comparativă a alegerilor, 

precum și un indicator de transparențӑ, elemente ce contribuie eficient la evoluția democrației în lume.  

COVID-19 a reprezentat un test pentru organismele de management electoral, care au fost nevoite să 

alcătuiască și sӑ implementeze proiecte de gestionare a crizei, care să țină cont de realitățile pandemice, 

respectând, în același timp, legile și drepturile cetățenilor. 

În România, implicațiile generate de criza COVID -19 au sporit atât responsabilitățile Autorității 

Electorale Permanente, cât și pe cele ale instituțiilor partenere implicate în organizarea proceselor electorale. 

În anul 2020, în România au fost organizate două tipuri de alegeri - alegerile locale, care au avut loc în data 

de 27 septembrie, și alegerile parlamentare, care s-au desfășurat în data de 6 decembrie. 

În spiritul colegialității și pentru a oferi o platformă pentru discuții despre experiențele desfășurării 

alegerilor în anul 2020, Autoritatea Electorală Permanentă și Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale 

au decis să organizeze, în data de 21 ianuarie 2021, evenimentul online cu tema Considerații electorale și 

lecții învățate în 2020: experiența României. 

 



 

Obiectivul evenimentului  

Scopul evenimentului online cu tema Considerații electorale și lecții învățate în 2020: experiența 

României, organizat de Autoritatea Electorală Permanentă și Fundația Internațională pentru Sisteme 

Electorale, este de a furniza organismelor de management electoral și altor actori interesați o imagine de 

ansamblu asupra acțiunilor și provocărilor care trebuie luate în considerare în organizarea proceselor 

electorale, mai ales în contextul pandemic în care ne regăsim.  

Sesiunile evenimentului sunt menite să sublinieze echilibrul care trebuie asigurat între protejarea 

sănătății și a siguranței cetățenilor și salvgardarea drepturilor democratice și a libertăților, prin organizarea de 

alegeri libere, corecte și transparente. 

Această dezbatere online între profesioniștii din domeniul electoral își propune să încurajeze schimbul 

de cunoștințe între organismele de management electoral și experții electorali privind folosirea diferitelor 

modalități speciale de vot, în special în condițiile organizării alegerilor ȋn timp de pandemie. 

Participanți  

Evenimentul online va reuni reprezentanți din cadrul organismelor de management electoral, specialiști 

din partea organizațiilor internaționale cu responsabilități în domeniul electoral, reprezentanți ai organizațiilor 

non-guvernamentale și alți actori interesați. 

Subiecte de discuție: 

• Educația civică și informarea alegătorilor: căi de comunicare cu alegătorii și implicarea 

cetățenilor; 

• Cadrul legal și modificările legislative; 

• Modalitățile de vot și soluțiile IT&C pentru exprimarea votului și prevenirea votului ilegal; 

• Aranjamente logistice: provocări întâmpinate și ciclul electoral. 

Organizatori 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este o instituție administrativă, autonomă, cu personalitate 

juridică și competențe generale în materie electorală, a cărei misiune este de a asigura organizarea alegerilor 

și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în acord cu 

Constituția și cu standardele internaționale în domeniu. Autoritatea Electorală Permanentă își îndeplinește 

activitățile în acord cu principiile independenței, ale imparțialității, ale legalității, ale transparenței, ale 

eficienței, ale profesionalismului, ale responsabilității, sustenabilității, predictibilității și legitimității. 

Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) promovează democrația pentru un viitor mai 

bun. IFES colaborează cu societatea civilă, instituțiile publice și sectorul privat pentru a construi democrații 

rezistente. În calitate de lider global în promovarea și protecția democrației, prin oferirea de asistență tehnică 

și cercetare aplicată, dezvoltă organisme electorale de încredere, capabile să desfășoare alegeri credibile; 

instituții de guvernare eficiente și responsabile; procese civice și politice la care toți cetӑțenii pot participa în 

siguranță și în mod egal și modalități inovatoare prin care tehnologia și datele pot veni în sprijinul alegerilor 

și al democrației. Din 1987, IFES a activat în mai mult de 145 de țări cu democrații în curs de dezvoltare sau 

democrații consolidate. 

 

 



 

Formatul evenimentului 

• prezentări, întrebări și răspunsuri, concluzii;  

• timpul alocat: aproximativ 2,15 h; 

• platforma Microsoft Teams – găzduire: Autoritatea Electorală Permanentă;  

• limba de lucru: engleză;  

• transmitere live pe canalul oficial YouTube AEP;  

• raportul rezumat al conferinței va fi pus la dispoziția participanților. 

 

 

Persoane de contact: 

Persoana de contact din partea AEP România – domnul Ion Mincu-Rӑdulescu, director, Departamentul 

cooperare internațională - e-mail: ion.mincu@roaep.ro, international.cooperation@roaep.ro, tel.: + 40 

720.020.000 

Persoana de contact din partea IFES – domnul Anthony C. Bowyer, consilier Europa și Eurasia - e-mail: 

ABowyer@ifes.org, tel.: + 1 202.350.6821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


