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Registrul electoral – 
primul pas în procesul de combatere 
a fraudelor electorale

Ce înseamnă o societate democratică? În general vorbim despre cetățeni care și-au 
însușit valori ca libertatea, dreptatea și egalitatea, idealuri pentru care oamenii 
au luptat de-a lungul timpului. O astfel de societate presupune alegeri libere, 
acea modalitate unică de a exprima majorități, de a lua decizii și exercita puterea, 
lucru în măsură să crească gradul de încredere a cetățenilor în procesul electoral și 
totodată nivelul de implicare în acest domeniu.

Acesta este și motivul pentru care Autoritatea Electorală Permanentă a căutat 
să identifice soluțiile de combatere a fraudelor electorale. Este pentru prima dată 
când în România există o bază de date cu toți cetățenii români care au împlinit 18 
ani și au drept de vot. Este meritul unei echipe care a înțeles utilitatea Registrului 
electoral și a depus eforturi susținute pentru realizarea acestui proiect.

Ne-am propus să dăm posibilitatea românilor să verifice dacă sunt înscriși în 
Registrul electoral, iar în caz contrar să se poată înregistra și am reușit! 
În premieră, fiecare cetățean are acum instrumentul prin care să identifice 
secția la care poate vota. Modalitatea în care poate face acest lucru este simplă 
și încurajăm fiecare român să acceseze platforma online a acestei baze de date, 
www.registrulelectoral.ro, și să-și descopere rolul în administrarea alegerilor. 

În cei zece ani de activitate am ajuns la concluzia că democrația adevărată implică 
participarea cetățenilor și am depus eforturi ca să facilităm acest lucru. Registrul 
electoral și campaniile de informare și educare reprezintă puncte cheie în procesul 
de diminuare a numărului de fraude electorale. 

Noi, echipa Autorității Electorale Permanente, vom continua să elaborăm și să 
dezvoltăm proiecte de modernizare a României în domeniul electoral. Credem 
cu tărie că astfel vom reuși să creștem gradul de transparență și corectitudinea în 
administrarea alegerilor. 

Ana Maria Pătru
Președintele Autorității Electorale Permanente
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TU 
CONTEZI!

DE CE EXISTĂ 
REGISTRUL 
ELECTORAL?

Alegerile pentru 
Parlamentul European 
din data de 25 mai 2014 
reprezintă primul 
eveniment electoral la 
care este utilizat Registrul 
electoral. 
Actualizarea Registrului 
electoral cu toate datele 
necesare evidenței 
alegătorilor intră în 
atribuțiile primarilor.

Registrul electoral a fost 
creat în scopul asigurării 
unui proces electoral 
corect și transparent.
Stabilirea numărului 
alegătorilor, evidența 
și arondarea acestora 
pe secțiile de votare 
sunt activități de 
o importanță deosebită 
în procesul electoral. 
În România, toate 
aceste activități sunt de 
competența primarilor.

CE ESTE 
REGISTRUL 
ELECTORAL?

Registrul electoral este un 
sistem 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. Registrul este 
administrat de Autoritatea 
Electorală Permanentă 
și conține toţi cetăţenii români 
care au împlinit 18 ani 
și au drept de vot.

Primarii au responsabilitatea de a opera în acest sistem 
informatic pentru înregistrarea și actualizarea datelor 
de identificare ale alegătorilor și a informațiilor privind 
arondarea acestora pe secții de votare. Astfel pot fi 
soluționate operativ situațiile în care alegătorii sunt 
omiși din listele electorale, sunt arondați eronat 
la secțiile de votare sau neradiați ca urmare a interzicerii 
drepturilor electorale. 

Primarii tipăresc direct din Registrul electoral listele 
electorale permanente și copiile de pe acestea cuprinzând 
alegătorii.
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CUM ESTE 
STRUCTURAT 
REGISTRUL 
ELECTORAL?

Registrul electoral este structurat 
pe judeţe, municipii, oraşe, comune.
Registrul electoral conține două secțiuni: 
- o secțiune publică, destinată accesului 
alegătorilor la informații;
- o secțiune privată, destinată 
instituțiilor publice.

Registrul electoral este actualizat 
permanent prin adăugarea alegătorilor 
care au împlinit 18 ani, au dobândit 
cetățenia română și cărora le-a încetat 
suspendarea exercitării drepturilor 
electorale și prin radierea alegătorilor 
care au decedat, și-au pierdut 
cetățenia română, cărora le-a fost 
interzisă exercitarea drepturilor electorale 
sau au fost puși sub interdicție de către o 
instanță judecătorească.

IMPORTANT! 
În funcţie de aceste operaţiuni, 
numărul total al alegătorilor se 
modifică aproape zilnic. 

DE CE 
ESTE UTIL 
REGISTRUL 
ELECTORAL ?

Prin accesarea Registrului 
electoral, cetăţenii români 
au posibilitatea să verifice 
înscrierea în evidenţele 
electorale, nefiind nece-
sară deplasarea acestora 
la sediul primăriilor. 
Accesând 
www.registrulelectoral.ro 
şi introducând CNP-ul şi 
numele, alegătorul poate 
afla secția de votare la 
care este arondat, cu toate 
datele de localizare a 
acesteia.

Orice inadvertență între 
datele oferite de Registrul 
electoral și cele reale poate 
fi semnalată de către 
alegători primarilor sau 
Autorității Electorale 
Permanente. 
Alegătorii au posibilitatea 
de a se înscrie în Registrul 
electoral cu adresa de 
reședință.

Registrul electoral permite 
primarului să știe în 
permanență câți alegători 
există în localitate, 
asigurând acuratețe și 
promptitudine în 
generarea listelor 
electorale permanente 
și delimitarea secțiilor 
de votare.

ŞTIAŢI CĂ…

… În luna martie 2013 în Registrul electoral au fost introduse 
pentru prima oară datele cetăţenilor români cu drept de vot  în număr 
de 18.309.654, date preluate de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, Registrul fiind destinat să funcţioneze doar pentru alegerile 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat?
… În perioada iulie - august 2013, Autoritatea Electorală 
Permanentă a realizat o evaluare la nivel naţional a capacităţii 
primarilor de a folosi Registrul electoral şi de a tipări listele electorale 
permanente?
… Începând cu data de 13 februarie 2014 Registrul electoral 
funcţionează pentru toate tipurile de alegeri?

Accesând www.registrulelectoral.ro, alegătorii pot vizualiza știri și 
noutăţi referitoare la procesul electoral, pot participa la discuţii online 
prin intermediul componentei Forum, se pot abona la secțiunea de Ştiri, 
fiind astfel la curent cu ultimele informaţii oferite de Autoritatea 
Electorală Permanentă. 



  Scurt istoric

Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie 
administrativă autonomă fundamentală a statului român care 
urmăreşte organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale, 
în scopul asigurării condiţiilor corespunzătoare de exercitare a 
drepturilor electorale, a egalităţii de şanse în competiţia politică, 
a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale.

2009
În acest sens, pentru a răspunde cerințelor misiunii asumate, precum 
și pentru a veni în întâmpinarea nevoilor alegătorilor, AEP a decis 
demararea unor studii de fezabilitate având ca scop digitizarea listelor 
electorale permanente și elaborarea Registrului Electoral.

2011
Rezultatele studiului de fezabilitate au condus la începerea 
dezvoltării aplicației Sistemul Informatic Registrul Electoral. 
Aplicația este destinată informatizării procesului de întocmire a 
listelor electorale în vederea desfășurării scrutinelor de tip alegeri sau 
referendum. În urma finalizării primei faze a acesteia, au fost 
organizate sesiuni de pregătire pentru personalul AEP în vederea 
folosirii aplicației.

2012
Faza următoare a proiectului a presupus realizarea unui portal, 
Registrul Electoral (www.registrulelectoral.ro), având ca scop expunerea 
funcționalităților de gestionare a acestuia de către primării, în mod 
securizat intr-o zonă privată, dar și informarea cetățeanului cu privire 
la procesul electoral prin intermediul zonei publice.
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2013
În urma finalizării acestei faze au fost organizate sesiuni de 
instruire la nivelul întregii țări, astfel încât reprezentanții primăriilor să fie 
familiarizați cu funcționalitățile aplicației Registrul Electoral.

În luna martie a anului 2013 au fost realizate primele importuri de date, 
provenite de la DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI 
ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE (DEPABD).

Astfel, reprezentanții primăriilor au putut verifica secțiile de votare și 
au putut efectua actualizările necesare, datele privitoare la acestea fiind 
cele de la alegerile parlamentare din 2012. Aceștia au avut la dispoziție 
nomenclatoarele localităților și arterelor de la nivelul unității 
administrativ-teritoriale pe care o reprezintă.

În luna august a fost organizat, ca urmare a unui Memorandum 
aprobat de Guvern, un exercițiu de utilizare a Registrului Electoral de către 
primării în ipoteza organizării unui scrutin. În cadrul exercițiului, 
primăriile au generat pachetele electorale ce cuprindeau listele electorale 
și totodată le-au tipărit în decursul a 3 zile prin surse proprii. Ca urmare 
a exercițiului au fost culese informații de la primării, prin intermediul 
utilizatorilor, informațiile fiind folosite la actualizarea datelor din 
aplicație, după verificarea prealabilă a acestora astfel încât să corespundă 
realității din teren.
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2014
Se împlinește un an de când reprezentanții primăriilor lucrează în 
mod constant la actualizarea datelor din Registrul Electoral, acestora 
asigurându-se suport prin mail și Call Center.

În acest an a fost mărită frecvența de actualizare a datelor, la acest 
moment efectuându-se deja cu succes 3 importuri majore de date 
provenite de la DEPABD și din alte surse (de exemplu, cetățenii români 
cu domiciliul în străinătate, datele provenind de la Direcția Generală 
Pașapoarte) la nivelul anului 2014. 

Portalul Registrul Electoral este susținut de o arhitectură 
hardware și software modernă, localizată într-un Data Center securizat, 
asigurându-se astfel timpi optimi de răspuns și utilizarea fluidă a 
aplicației de către reprezentanții primăriilor.

În anul 2014 sunt organizate patru tipuri de scrutin: alegeri 
europarlamentare, alegeri prezidenţiale, alegeri parțiale locale și 
alegeri parțiale parlamentare. Aplicația Registrul Electoral pune la 
dispoziția primarului, pentru fiecare tip de scrutin, instrumentele 
necesare gestionării secțiilor de votare (delimitările acestora și 
arondarea cetățenilor cu drept de vot pe secţii de votare) și generării 
listelor electorale permanente. 

Utilizatorul poate descărca listele electorale pentru fiecare tip de scrutin 
sub formă de pachete electorale (arhive), acestea conținând toate listele 
electorale necesare scrutinului, pentru fiecare secție de votare.
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Generarea 
pachetelor electorale

Pentru a genera pachetele electorale, 
utilizatorii de la nivelul primăriilor trebuie 
să efectueze pașii descriși în continuare.
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1.         Accesarea adresei web  www.registrulelectoral.ro 

                   2.     Autentificarea în sistem
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4.       Selectarea scrutinului pentru care 
                       se dorește generarea pachetelor electorale

3.     Accesarea secțiunii Scrutine



5.    Apăsarea butonului 
 ”Generare pachete electorale”

6.        Salvarea în calculator sub formă de arhivă cu extensia zip. În cadrul 
arhivelor se regăsesc copiile listelor electorale permanente grupate 
pe secții de votare, precum și lista alegătorilor radiați. Documentele 
sunt în format PDF. Copiile de pe listele electorale permanente  se vor 
verifica și se vor tipări în două exemplare, conform prevederilor legale.
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