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Tema: Implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal 

 

La data de 23 mai 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 349 din 20 mai 2015. 

 

La data de 27 iulie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

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

 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 553 din 24 iulie 2015. 

 

În conformitate cu legile menționate, la alegerile locale şi parlamentare din anul 2016 va fi 

utilizat în premieră un sistem informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal.  
 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 114 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, respectiv ale art. 110 alin. 

(1) din Legea nr. 208/2015, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale şi al Institutului Naţional de Statistică, va asigura implementarea şi 

gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, pe 

baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi listele electorale 

complementare. 

 

Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei 

la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare se vor aproba prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente. 

 

Pentru implementarea şi funcţionarea pe durata alegerilor a Sistemului informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal se va utiliza, de regulă, infrastructura 

informatică deţinută de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de unităţile de 

învăţământ, sub coordonarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

 

Potrivit dispozițiilor art. 115 din Legea nr. 115/2015, respectiv ale art. 111 din Legea nr. 

208/2015, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura serviciile de telefonie specială şi de 

comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, precum şi funcţionarea Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. Sumele necesare pentru 

acoperirea acestor cheltuieli se vor asigura din bugetul de stat. 

 

Precizăm că atât la alegerile locale cât şi la alegerile parlamentare din anul 2016 se estimează 

organizarea a 18.553 de secții de votare.  
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Conform dispozițiilor Legii nr. 115/2015 şi ale Legii nr. 208/2015, în cadrul birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, în vederea implementării sistemului informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal își vor desfășura activitatea operatori de calculator.  

 

Principalele operațiuni care vor trebui efectuate, în ziua votării, de către operatorul de calculator 

al biroului electoral al secţiei de votare, sunt următoarele: 

- înscrierea codurilor numerice personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; 

- verificarea prin mijloace electronice a corelațiilor dintre datele înscrise în procesele-verbale 

privind consemnarea rezultatelor votării. 

  

Potrivit estimărilor, este necesară selectarea unui număr de aproximativ 30.000 de persoane  

care își vor desfășura activitatea, în ziua votării, ca operatori de calculator în cadrul birourilor 

electorale ale secțiilor de votare. Selectarea unui număr de aproximativ 30.000 persoane are în vedere 

asigurarea necesarului de operatori de calculator pentru cele 18. 553 de secții de votare, precum și a 

persoanelor care se vor afla pe o listă de rezervă în vederea unor eventuale înlocuiri sau pentru 

activități de  intervenție. 

 

Apreciem că necesarul de operatori de calculator care își vor desfășura activitatea în cadrul 

birourilor electorale ale secțiilor de votare care se vor constitui cu ocazia alegerilor din anul 2016, 

poate fi asigurat din cadrul personalului angajat în cadrul autorităților și instituțiilor publice 

centrale și locale.  

 

Mai arătăm că, în conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, 

respectiv ale art. 112 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, sumele necesare acoperirii cheltuielilor 

efectuate de către instituţiile prefectului pentru plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator 

din secţiile de votare se vor asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, 

pentru instituţiile prefectului. 

 

Prin urmare, în vederea îndeplinirii responsabilităților care revin autorităților și instituțiilor 

publice privind implementarea acestui sistem informatic, este necesară stabilirea unor măsuri             

tehnico-organizatorice, precum și a unui calendar aferent realizării acestora. 

 

În acest sens, propunem următoarele măsuri: 

 

Cap. I. Măsuri organizatorice pentru implementarea Sistemului informatic de monitorizare 

a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal 

 

A. 1. Constituirea unui grup de lucru interinstituțional, format din reprezentanți la nivel de 

secretar de stat sau secretar general ai Autorității Electorale Permanente, Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, Institutului Național de Statistică, Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Ministerului pentru Societatea Informațională, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului 

Finanțelor Publice. 

 

2. Grupul de lucru interinstituțional va avea următoarele sarcini principale: 

- sprijinirea Autorității Electorale Permanente în vederea identificării, selectării și instruirii 

operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

- facilitarea asigurării suportului logistic necesar activităților de instruire a operatorilor de 

calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare de către prefecți, primari și 

președinții consiliilor județene; 
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- facilitarea accesului specialiștilor Serviciului de Telecomunicații Speciale în incinta sediilor 

secțiilor de votare în vederea evaluării infrastructurii informatice existente. 

 

3. Adoptarea de către Autoritatea Electorală Permanentă, după consultarea Serviciului de 

Telecomunicații Speciale și a Institutului Național de Statistică, a hotărârii privind aprobarea normelor 

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

prevenire a votului ilegal. 

 

B. Prezentarea către Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică de 

către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a Proiectului Tehnic privind Sistemul informatic de 

monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, pe baza cerinţelor funcţionale stabilite 

prin hotărârea menționată la punctul A. 3. 

 

C. Avizarea de către Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică a 

Proiectului Tehnic privind Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal. 

 

D. 1.  Demararea de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a procedurilor de achiziţie 

publică pentru implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal. 

 

2. Adoptarea de către Autoritatea Electorală Permanentă, după consultarea grupului de lucru 

interinstituțional, a hotărârii privind selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor 

electorale ale secţiilor de votare. 

 

E. Suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicații Speciale, în vederea asigurării 

sumelor necesare cheltuielilor pentru achiziționarea de echipamente hardware, software și servicii 

conexe pentru Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. 

 

F. Evaluarea de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a infrastructurii informatice 

deţinute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de unităţile de învăţământ și 

identificarea condiţiilor de comunicaţii privind implementarea soluţiilor tehnice pentru fiecare secţie de 

votare în parte, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente, Ministerului Educației și Cercetării 

Științifice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Afacerilor 

Interne și al primarilor. 

 

 G. Până cel mai târziu în preziua alegerilor – simularea națională a funcţionării Sistemului 

informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. 

 

Cap. II. Măsuri organizatorice pentru operarea Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la cele două scrutine naţionale din anul 2016 

 

A. Suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente, precum și a altor instituții 
publice implicate în implementarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 

prevenire a votului ilegal, în vederea asigurării sumelor necesare cheltuielilor pentru instruirea 

operatorilor de calculator,  potrivit propunerilor şi estimărilor făcute de către aceste instituții. 
 

B. Desemnarea de către ministere, servicii publice deconcentrate ale ministerelor, prefecți, 
președinți ai consiliilor județene și primari a persoanelor care pot fi operatori de calculator în cadrul 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, potrivit criteriilor şi metodologiei stabilite de către 

Autoritatea Electorală Permanentă prin hotărâre;  transmiterea datelor privind identitatea persoanelor 
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propuse a fi operatori de calculator către Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit formatului stabilit 

de către aceasta. 

 

C. Instruirea tuturor operatorilor de calculator de către Autoritatea Electorală Permanentă 

împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și Institutul Național de Statistică, cu sprijinul 

logistic al prefecților, primarilor și președinților consiliilor județene. 
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