
          
 

 

 

 

A eastă pu li aţie este parte a proie tului Votez EUropea  pe tru alegeri ro â ești , realizat u spriji ul fi a iar al Fo dului pe tru I o are Ci i ă, progra  fi a ţat de Trust for Ci il “o iet  i  Ce tral a d Easter  Europe, ad i istrat 
de Fu daţia pe tru Dez oltarea “o ietăţii Ci ile. 

 

 

O i ițiati ă a Fu dației pe tru Dez oltarea “o ietății Ci ile 

 

 

                        “usți ut de: 
                                        

 

 

Problema Recomandare Articol lege Responsabil 

Lipsa de i for ații referitoare la 
înregistrarea pentru urna 

spe ială 

Spe ifi area lară a lo ului de î registrare, a progra ului irourilor ele torale ale se țiilor de otare 
pri  afișarea u or a u țuri u el puți  două zile înainte de ziua votului, la sediile acestora. 

A u țul a upri de și ategoriile de ota ți are pot soli ita ur a spe ială, lista documentelor 

e esare și des rierea detaliată a pro edurii de î registrare 

Art 47 (1) BEC 

Accesul limitat al persoanelor cu 

ha di ap lo o otor î  se țiile de 
otare datorită lipsei dotărilor 

adecvate ; lipsa informației într-

un mediu accesibil cu privire la 

otul persoa elor u diza ilități 

“ta ilirea u or or e  i i e de a es pe tru se țiile de otare, de e e plu ra pe de acces, 

sta ilirea se țiilor de otare la parter, î  lo uri a esi ile persoa elor u ha di ap et . De asemenea, 

alegătorilor î  ârstă sau u diza ilităţi are aşteaptă la oadă pe tru a ota tre uie să li se pu ă la 
dispoziţie s au e  

 

Pentru fiecare se ție de otare se a afișa da ă e istă sau u a es pe tru persoa ele u diza ilități 
el puți  î  preziua otului. 

 

Pu li area pe pagi a e  BEC și/sau AEP a pro edurilor de a es pe tru persoa ele u diza ilități. 
Exemplu: http://www.fairfaxcounty.gov/elections/disability-services.htm  

 BEC /AEP1 

 

Stabilirea unor proceduri pentru 

sigilarea se țiilor de otare î  
preziua votului 

Pe tru a pre e i ple area u șta pila de o trol di  se ția de otare, se a sta ili ă președi ții 
se țiilor de otare or șta pila sigiliul î ai te de a părăsi se ția de otare, lăsâ d șta pila î  i teriorul 
acesteia.  

  Art 45 (3)  BEC 

Clarificarea procedurii de 

apli are a șta pilei de o trol pe 
ulti a pagi ă apli are treptată 
sau o pletă   

“e a spe ifi a pro edura de șta pilare a buletinelor de vot 

1) “e or șta pila progresi  pe par ursul zilei, î  fu ție de u ărul ota ților, î  ru de de âte 
100 de buletine 

2) Pâ ă la ora 7 o e tul î eperii pro esului de ot  or fi şta pilate buletine corespunzând 

u ui u ăr de el puți  5% di tre ota ții de pe listele per a e te di  se ția respe ti ă 

Art 45 (5) BEC 

Posibilitatea accesului cu aparate 

de înregistrare sau de luat 

Interzicerea accesului cu astfel de aparate(aparate foto, videocamere, telefoane mobile cu camera 

foto/video etc.). Aparatele or fi lăsate î  afara se ției de otare sau or fi reți ute de ătre e rii 
 BEC 

                                                            
1 Pentru detalii vă rugă  să o sultați US Election Assistance Commission EMG Chapter 9: Polling Place and Vote Center Management, http://www.eac.gov/assets/1/workflow_staging/Page/266.PDF ; EMG Chapter 19: 

Accessibility: http://www.eac.gov/assets/1/Documents/EMG%20chapt%2019%20august%2026%202010.pdf ; Government Accountability Board STATE OF WISCONSIN, Election Administration Manual, 

http://gab.wi.gov/sites/default/files/publication/65/election_administration_manual_pdf_49542.pdf, pp, 131-135. 

http://www.fairfaxcounty.gov/elections/disability-services.htm
http://www.eac.gov/assets/1/workflow_staging/Page/266.PDF
http://www.eac.gov/assets/1/Documents/EMG%20chapt%2019%20august%2026%202010.pdf
http://gab.wi.gov/sites/default/files/publication/65/election_administration_manual_pdf_49542.pdf
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                        “usți ut de: 
                                        

 

imagini irourilor ele torale ale se țiilor de otare pâ ă la fi alizarea pro edurii de ot și retur area 
documentelor de identitate ale alegătorului 

Existe ța u or surse de 
i for are i  asă are ar putea 
fi considerate ca instrumente de 

campanie 

I terzi erea tele izoarelor, radiourilor sau altor surse de i for ație are ar putea i flue ța opțiu ea 
de ot a alegătorilor î  se țiile de ot 

 BEC 

Presedintele biroului electoral al 

se ției de otare reți e 
acreditarea observatorului 

“ă se spe ifi e ă preşedi ţii se ţiilor de otare u au dreptul de a reţi e a reditarea u ui o ser ator, 
dar au dreptul de a fa e o opie după a easta 

73(10) BEC 

Co diţiile de observare în incinta 

se ţiei de otare 

“ta ilirea spațiilor pe tru o ser area alegerilor u tre uie să li iteze izi ilitatea sau a esul 
o ser atorilor ătre ur e, spațiile de otare sau iroul ele toral al se ției de otare şi aterialele 
necesare procesului ele toral, i lusi  listele de alegători 

73 BEC 

Posi ilitatea a u  a didat să 
î soțeas ă alegătorii  are au 

e oie de asiste ță î  a i e 

Completarea prevederilor articolului 46 cu sintagma sau al a didaților   46 (8)  BEC 

“pe ifi ații legate de orele î tre 
care se poate deplasa urna 

spe ială 

Ur a spe ială tre uie să  se î toar ă î  se ția de otare el târziu pâ ă la ora 9.  47 (1) BEC 

O ser area otării u ur a 
spe ială 

Ur a spe ială poate fi î soțită de o ser atori a reditați. 47 (1) BEC 

Nu se prevede obligativitatea 

soluțio ării egati  sau poziti  a 
cererilor sau re la aţiilor 
depuse la preşedi tele BE“V 

“ta ilirea u ei pro eduri pe tru soluțio area ererilor î registrate. I stituirea u ui registru la i elul 
fie ărei se ții de otare. Președi tele se ției de otare este o ligat să răspu dă poziti  sau negativ 

persoa ei are a î ai tat ererea pe par ursul zilei de referi ță, de preferi ță ât ai aproape de 
o e tul soli itării 

46 (17)  

 

BEC 

Preze ța u ui u ăr prea are 
de observatori într-o si gură 
se ție de otare di  partea u ei 
si gure orga izații 

Li itarea u ărului de o ser atori di  partea u ei orga izații per se ție de otare la a i u  , u 
e epția o ser aților i ter ațio ali 

Art. 73 BEC 

Pre izări referitoare la preze ța 
înscrisurilor pe buletinul de vot 

Reglementarea statutului buletinelor de vot cu înscrisuri pe ele Art. 49 (1) f BEC 

Orga izarea de o petiții pri  Orga izarea de to ole sau de ori e alt ti p de o petiții u pre ii are pot i flue ța rezultatul  BEC 
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                        “usți ut de: 
                                        

 

are se poate i flue ța rezultatul 
votului  

otului este i terzisă, a şi oferirea de a a taje ateriale sau de ori e alt fel pe tru parti iparea sau 
neparticiparea la vot. 

Lipsa mijloacelor de identificare 

a membrilor BESV 

Biroul Ele toral de ir u s ripție județea ă a e ite e usoa e pe tru e rii irourilor electorale 

ale se țiilor de otare pe tru a putea fi ide tifi ați de ătre ota ți și o se atori 
Art. 73 BEC 

Lipsa tra spare ţei pro esului de 
centralizare a rezultatelor 

A esul o ser atorilor i ter i și ai ass edia la toate i elurile de e tralizare a rezultatelor 

alegerilor. A esul o ser atorilor se poate li ita la  persoa e per orga izație a reditată astfel î ât 
să se e ite aglo erația î  adrul iroului ele toral 

Art. 73 BEC 

Pu li area pro eselor er ale la i el de se ție de otare pe pagi a e  a BEC şi/sau AEP  BEC 

Măsuri i sufi ie te de sigura ţă 
împotriva votului multiplu 

Deoare e ăsurile apli ate pâ ă î  preze t – identificarea post factum a alegătorilor are au otat de 
două sau ai ulte ori pri  o pararea CNP-urilor, de laraţiile pe propria răspu dere, a pa iile 
mediatice pentru descurajarea votului multiplu – nu au dus la eliminarea acestui fenomen, 

re o a dă  a â d î  edere i posi ilitatea logisti ă a distri uirii ărţilor de alegător pâ ă la 
ur ătorul s ruti  i trodu erea ertifi atelor de a se ţă. A estea ar ur a să fie e ise de irourile 
ele torale de ir u s ripţie judeţea ă, la ererea alegătorilor dar fără o ligaţia de a oti a a se ţa 
di  raza se ţiei de otare la are su t aro daţi. Respo sa ilitatea distri uirii ertifi atelor de a se ţă 
ar tre ui să re i ă doar e rilor ad i istraţiei ele torale, pe tru a e ita a uzurile e iterea ai 
multor certificate pe numele unui alegător  sau presiu ile asupra alegătorilor di  partea 
ad i istraţiei lo ale. Pe tru a ertifi atul de a se ţă să u poată fi falsifi at, a esta tre uie să ai ă 
şta pila BECJ şi se ătura preşedi telui şi, a ăsură supli e tară de sigura ţă, u  u ăr u i  de 

î registrare. Odată u e iterea u ui ertifi at de a se ţă, alegătorul a fi radiat te porar di  lista 
per a e tă a se ţiei de otare la are este aro dat şi u a putea ota hiar la se ţia de otare la 
are este aro dat  de ât da ă prezi tă ertifi atul de a se ţă. Preşedi ţii BE“V or a ea o ligaţia de a 

reţi e toate ertifi atele de a se ţă preze tate de alegători, astfel î ât a estea să poată fi folosite o 
si gură dată, iar u ărul alegătorilor î s rişi î  listele supli e tare f art.  di  Legea / 7 să 
poată fi justifi at u u ărul de ertifi ate de a se ţă. Me rii BE“V şi persoa ele î săr i ate u 
păstrarea ordi ii or ota tot pe ază de ertifi at de a se ţă.  Pe tru a eli i a posi ilitatea ori ărui 
a uz şi pe tru tra spare ţă  u ărul ertifi atelor de a se ţă pri ite de BE“V tre uie î s ris î  
pro esul er al al se ţiei de otare, iar u ărul total al ertifi atelor de a se ţă e ise de u  BECJ 
trebuie consemnat în procesul verbal întocmit la nivelul BECJ. 

 BEC 

Afişarea pu li ă a listei cu 

numele persoanelor care nu au 

Lista u persoa ele are au de izii jude ătorești de i terzi ere a drepturilor ele torale u ar tre ui 
afișată pu li , i ar tre ui să fie a esi ilă e rilor BE“V o opie pe tru fie are e ru BE“V , 

 BEC 
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                        “usți ut de: 
                                        

 

drept de vot pe tru a u adu e ati gere de ității u a e 

 

INFORMAREA ALEGĂTORILOR 

 

Clarifi ări referitoare la aspe te 
ale procesului electoral 

Pu li area ur ătoarelor afișe, are upri d i for ații despre pro esul ele toral: 

 Drepturile și o ligațiile fu da e tale ale alegătorilor 

 Accesul interzis cu aparate sau camere de fotografiat sau filmat sau cu telefoane în cabina de 

vot 

 Urna specială 

 

 

BEC 

E e ple î  atașa e t 

Lipsa unei campanii de 

informare pentru persoanele 

are e esită asiste ță î  a i a 
de vot  

Ela orarea de ateriale i for ati e pe tru persoa ele are e esită asiste ță î  a i a de ot pri  
ijloa ele aflate la dispoziția AEP și BEC, i lusi  pri  ateriale postate î  se țiile de otare și pe 

lădirile afere te î  preziua otului 

Art 46 (8) AEP 

Ne oia de o pletări referitoare 
la afișarea orelor de otare 

I for ația se a afișa î  preziua otului, pe tru a ota ții să se poată i for a di  timp cu privire la 

orele î tre are se otează. Orele de otare se or afișa pe partea e terioară a lădirii se țiilor de 
otare, pre u  și î  fie are di tre se țiile de otare 

Art. 46. - (1)  BEC 

 

 

DOCUMENTE PENTRU PROCESUL DE VOT 

 

Problema Recomandare Articol lege Responsabil 

Lipsa de feedback din partea 

ota ților și altor fa tori 
i teresați 

Pu li area pe pagi a BEC/AEP a u ui for ular pri  are etățe ii pot raporta alitatea/a esi ilitatea 
orga izării alegerilor 

 AEP/BEC 

Unificarea modelului de Pe tru a fa ilita pro esul de depu ere de re la ații di  partea alegătorilor și o ser atorilor Art. 73 BEC 
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                        “usți ut de: 
                                        

 

re la ație a reditați, se a afișa î  lo  pu li  î  se ția de otare u  odel de re la ație 

Unificarea modelului de cerere 

pe tru ur a spe ială 

Pe tru a fa ilita pro esul de depu ere a ererilor pe tru ur a spe ială, se a pu e la dispoziția 
alegătorilor u  odel de soli itare 

 BEC 

I for area defi itară a pu li ului 
u pri ire la drepturile și 

o ligațiile alegătorilor 

Ela orarea de ateriale i for ati e pe tru e rii se țiilor de otare și pe tru etățe i u pri ire la 
o porta e tul î  ti pul pro esului ele toral, di  pu t de edere eti  și legal. Materialele pot fi 

distribuite on-li e, tipărite, î  se țiile de otare, pri  i ter ediul aterialelor desti ate președi ților 
se țiilor de otare et  

 AEP 

Pentru mai multe detalii, 

ă rugă  să o sultați 
aterialele atașate2 

 

 

DOCUMENTE PENTRU “ECȚIA DE VOT 

 

Problema Recomandare Articol lege Responsabil 

Lipsa u or i stru e te are să 
faciliteze organizarea birourilor 

electorale  

Ela orarea u ui he klist pe tru președi ții irourilor ele torale ale se țiilor de otare, are să fie o pletat pe ăsură 
e este par ursă ziua de ot, pre u  și preziua otului și pro edura de u ărare a oturilor3 

 AEP 

Pentru mai multe detalii, 

ă rugă  să o sultați 
aterialele atașate4 

Lipsa u or studii de az are să 
faciliteze organizarea birourilor 

ele torale și luarea de iziilor de 
ătre președi ții u e peri eță 

Introducerea de Frequent Asked Questions (FAQs) î  a ualele pe tru președi ții irourilor se țiilor de otare – 

o sultarea orga izațiilor are o ser ă alegerile și a operatorilor telefon BEC / statistici BEC pentru identificarea celor 

mai des întâlnite probleme 

 AEP 

                                                            
2 Wisconsin Government Accountability Board, Standards of Conduct for State Public Officials, Lobbyists, and Lobbyists' Employers, 

http://gab.wi.gov/sites/default/files/guideline/24/1201_spo_conduct_pdf_15547.pdf; Wisconsin Government Accountability Board For local officials and citizens Citize s’ guide to sta dards of o du t for 

local government officials, http://ethics.state.wi.us/forms-publications/Guidelines/202-citizenguidelocal.pdf  
3 Exemplu: http://gab.wi.gov/publications/checklists; http://gab.wi.gov/clerk/education-training/election-day-manual  
4 Election Day Manual for Wisconsin Election Officials, http://gab.wi.gov/sites/default/files/publication/65/election_day_manual_pdf_15730.pdf, p. 152; The UK Electoral Commission, Handbook for 

polling station staff, http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_file/0009/55836/UKPGE-PSH-web-FINAL.pdf  

http://gab.wi.gov/sites/default/files/guideline/24/1201_spo_conduct_pdf_15547.pdf
http://ethics.state.wi.us/forms-publications/Guidelines/202-citizenguidelocal.pdf
http://gab.wi.gov/publications/checklists
http://gab.wi.gov/clerk/education-training/election-day-manual
http://gab.wi.gov/sites/default/files/publication/65/election_day_manual_pdf_15730.pdf
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O i ițiati ă a Fu dației pe tru Dez oltarea “o ietății Ci ile 

 

 

                        “usți ut de: 
                                        

 

redusă 

Lipsa u or studii de az are să 
faciliteze organizarea birourilor 

ele torale și luarea de iziilor de 
ătre președi ții u e peri eță 

redusă 

Pu li area FAQ“ şi a tuturor aterialelor desti ate președi ților irourilor ele torale pe pagi a e  a AEP și a BEC  AEP 

Lipsa de feed a k de la etățe i, 
lipsa de mecanisme facile care 

pot ajuta desfășurarea 
procesului de vot 

Publicarea pe pagina BEC/AEP a unui formular prin care etățe ii pot raporta alitatea/a esi ilitatea orga izării 
alegerilor 

 AEP/BEC 

Spre exemplu, 

http://www.sbe.virginia.g

ov/OnlineForms/VoterCo

mplaint  

Lipsa unui plan centralizat de 

pre e ire și o atere a 
ris urilor di  se țiile de ot 

Ela orarea u ui aterial pe tru președi ții se țiilor de otare i lusi  î  a ualul destinat birourilor electorale) cu 

pri ipalele ris uri are pot apărea î  ti pul zilei otului și i stru e te pri  are a estea pot fi e aluate și soluțio ate 

 AEP 

Pentru mai multe detalii, 

ă rugă  să o sultați 
aterialele atașate 5 

Lipsa u ei e aluări rele a te 
pri i d desfășurarea pro esului 
electoral 

Por i d de la pre isa ă perso alul di  se țiile de otare u este per a e t și u e istă o o u i are o ti uă u 
a esta, sugeră  a Autoritatea Ele torală Per a e tă să soli ite feed a k pri tr-u  for ular sta dard de la el puți  

% di tre irourile ele torale ale se țiilor de otare pe tru a o ser a odul î  are se desfășoară alegerile, are su t 
pro le ele re ure te și ăsurile are tre uie luate pe tru orga izarea ur ătoarelor pro esele ele torale. Formularul 

poate fi ele tro i  sau tipărit 

 AEP 

 

MANUALE INTEGRATOARE 

 Polling Place Operations- Checklists and Procedures -Fairfax County,  http://www.fairfaxcounty.gov/electioncommission/polling-place-operations.pdf 

 The UK Electoral Commission, Handbook for Polling Station Staff, http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_file/0009/55836/UKPGE-PSH-web-FINAL.pdf  

 Government Accountability Board STATE OF WISCONSIN, Election Administration Manual, http://gab.wi.gov/sites/default/files/publication/65/election_administration_manual_pdf_49542.pdf 

                                                            
5 Chapter 11 Contingency Planning and Change Management, http://www.eac.gov/assets/1/workflow_staging/Page/268.PDF ; Wisconsin Government Accountability Board – Elections Division 

2009 Polling Pla e A essi ility “Qui k-Fix Guide, http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/quick_fix_guide_pdf_44848.pdf  

http://www.sbe.virginia.gov/OnlineForms/VoterComplaint
http://www.sbe.virginia.gov/OnlineForms/VoterComplaint
http://www.sbe.virginia.gov/OnlineForms/VoterComplaint
http://www.fairfaxcounty.gov/electioncommission/polling-place-operations.pdf
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/electoral_commission_pdf_file/0009/55836/UKPGE-PSH-web-FINAL.pdf
http://gab.wi.gov/sites/default/files/publication/65/election_administration_manual_pdf_49542.pdf
http://www.eac.gov/assets/1/workflow_staging/Page/268.PDF
http://gab.wi.gov/sites/default/files/page/quick_fix_guide_pdf_44848.pdf

