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SUMAR 
 

 În procesele electorale este importantă stabilirea numărului alegătorilor, evidența și 
arondarea acestora la secțiile de votare. În România, în mod tradițional, aceste activități 
sunt de resortul primarilor, cu sprijinul serviciilor publice comunitare locale de evidență a 
persoanelor. 

 În practică, rolul primarilor în gestionarea evidențelor electorale a fost unul 
secundar față de cel al Ministerului Afacerilor Interne. La această situație au contribuit în 
principal următoarele chestiuni: 

• listele electorale permanente erau generate din Registrul Național de Evidență a 
Persoanelor la care aveau acces exclusiv structurile de evidență a persoanelor; 

• datele privind alegătorii erau disponibile primarilor numai pe hârtie, ceea ce nu 
permitea gestiunea automatizată a acestora;  

• prezumția că primarii nu beneficiază de logistica necesară pentru tipărirea 
listelor electorale permanente. 

Registrul Electoral este primul instrument modern pus la dispoziția primarilor 
pentru gestiunea evidenței alegătorilor și arondarea acestora la secțiile de votare. Totodată, 
Registrul Electoral este de natură să consolideze rolul central al primarului în materia 
evidenței alegătorilor prin prisma următoarelor avantaje față de Registrul Național de 
Evidență a Persoanelor: 

• furnizează primarilor un instrument care facilitează actualizarea constantă şi 
rapidă a datelor privind alegătorii din localitățile lor; 

• integrează date și informații privind atât alegătorii cât și teritoriul; 
• permite integrarea unui număr cât mai mare de surse primare de date provenind 

atât de la autorităţi locale cât şi de la cele centrale; 
• permite o generare mai rapidă a listelor electorale permanente. 
Evaluarea desfășurată în luna august a acestui an a relevat mai multe 

disfuncționalități legislative, administrative și tehnice. Pe de altă parte, rezultatele acestui 
test au demonstrat capacitatea Autorității Electorale Permanente (AEP) și a primarilor de a 
gestiona evidența alegătorilor și au evidenţiat direcțiile de îmbunătățire a acesteia.  

Prezentul raport prezintă de o manieră succintă, standardele internaționale în 
materia evidenței alegătorilor, practicile utilizate, contextul legislativ, arhitectura 
sistemului informatic al Registrului electoral, principalele etape ale exercițiului, problemele 
constatate și remediile propuse. 

  



 

 
I. EVIDENŢA ALEGĂTORILOR – ASPECTE LEGISLATIVE ŞI PRACTICE 

 
§. 1. Standarde şi bune practici la nivel internaţional 

Una dintre operaţiunile esenţiale în procesele electorale este înregistrarea 
alegătorilor în listele electorale. 

Importanţa listelor electorale rezidă din următoarele funcţii ale acestora:  

• atestă calitatea de alegător; 
• pe baza lor se realizează controlul exercitării dreptului de vot pentru a preveni 

votul multiplu; 
• pe baza lor se stabileşte numărul de alegători în vederea certificării ulterioare a 

majorităţii cerute de lege pentru declararea unei persoane ca fiind aleasă; 
pe baza lor se stabileşte numărul celor care şi-au exprimat votul şi se certifică validitatea 
alegerilor (sau a referendumului).În conformitate cu standardele şi bunele practici1 
recunoscute la nivel internaţional, listele electorale ar trebui să fie: 

• complete, respectiv să conţină toţi alegătorii şi toate datele prevăzute de lege;  
• unice, pentru a fi utilizate pentru toate tipurile de consultări electorale; acest 

standard semnifică, de asemenea, că fiecare alegător trebuie înscris într-o 
singură listă electorală. 

• publice, aflate la dispoziţia celor care vor să le consulte şi care să poată contesta 
erorile şi omisiunile; 

• de regulă, permanente, în cazul în care se recurge în mod frecvent la 
instrumentele democraţiei directe iar numărul alegătorilor este important 
pentru validitatea acestor procedee; 

• revizuibile periodic, pentru a consemna fluctuaţiile în capacitatea electorală a 
cetăţenilor, precum şi în structura şi dimensiunea electoratului; actualizarea 
priveşte inclusiv modificările în starea civilă şi schimbarea 
domiciliului/reşedinţei. 

În cazul în care cuprind alegătorii arondaţi pe secţii de votare, actualizarea 
informaţiilor din listele electorale presupune existenţa unei evidenţe centralizate a secţiilor 
de votare, actualizată periodic. 

§.2. Cadrul legal  

La data de 1 ianuarie 2013 au intrat în vigoare dispozițiile art. 22-24 din Legea nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a 

                                                           
1 Documentul de referinţă este Codul de bune practici în materie electorală.  



 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează modalitatea de 
întocmire, organizare şi funcţionare a Registrului Electoral, precum și prevederile art. 26 
alin. (1), (4) şi (5) din aceeaşi lege, potrivit cărora listele electorale permanente sunt 
întocmite de primari în baza datelor şi informaţiilor din Registrul Electoral. 

Potrivit art. 22 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
Registrul Electoral reprezintă o bază de date centralizată în care sunt înscrişi toţi cetăţenii 
români, inclusiv cei cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au împlinit vârsta de 18 
ani, cu drept de vot. Înregistrarea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate se va 
face pe baza evidenţei existente la Direcţia generală de paşapoarte din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, utilizată la eliberarea paşapoartelor cu menţiunea privind stabilirea 
domiciliului în străinătate, precum şi a datelor deţinute de Ministerul Afacerilor Externe. 

Registrul Electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul în România este structurat 
pe judeţe, municipii, oraşe, comune, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate, pe ţări şi 
localităţi. 

AEP întocmeşte, păstrează şi actualizează în permanenţă, până la data de 31 martie a 
fiecărui an, Registrul Electoral. La nivelul fiecărui judeţ şi sector al municipiului Bucureşti, 
Registrul Electoral care cuprinde alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriului 
unităţii administrativ-teritoriale este păstrat şi actualizat de către biroul teritorial al AEP. 

Datele care se înscriu în Registrul Electoral pentru fiecare alegător sunt următoarele: 

• data naşterii; 
• codul numeric personal; 
• ţara în care îşi are domiciliul sau reşedinţa; 
• adresa de domiciliu; 
• adresa de reşedinţă; 
• seria şi numărul cărţii de alegător; 
• seria şi numărul actului de identitate. 
Datele şi informaţiile conţinute în Registrul Electoral sunt destinate exclusiv 

proceselor electorale. 

Art. 22-24 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
reglementează cazurile de înscriere, la cerere, în Registrul Electoral, cazurile de radiere din 
Registrul Electoral şi procedura de soluţionare a întâmpinărilor împotriva omisiunilor, a 
înscrierilor greşite şi a oricăror erori din Registrul Electoral. 

În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, „listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot înscrişi în 
Registrul Electoral”.         



 

 Totodată, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, AEP are obligaţia de a pune la dispoziţia primarilor 
datele şi informaţiile din Registrul Electoral pentru întocmirea listelor electorale 
permanente. 

 În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, arondarea alegătorilor la secţiile de votare se realizează potrivit 
criteriului domiciliului. Ţinând cont de faptul că prin domiciliu se înţelege adresa înscrisă în 
actul de identitate, rezultă că pentru a realiza arondarea alegătorilor la secţiile de votare, 
adresele înscrise în actul de identitate trebuie să corespundă denumirilor 
străzilor/imobilelor sau numerelor imobilelor în vigoare la data delimitării secţiilor de 
votare prin dispoziţie a primarului. 

Deşi dispoziţiile legale privind Registrul Electoral au intrat în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2013, prevederile din celelalte legi electorale2, referitoare la 
întocmirea listelor electorale permanente de către Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), în baza Registrului 
Naţional de Evidenţă a Persoanelor, nu au fost abrogate în mod expres, ceea ce poate 
conduce la disfuncţionalităţi majore în modul de interpretare şi aplicare a legislaţiei 
electorale, respectiv la inaplicabilitatea prevederilor legale referitoare la Registrul 
Electoral în cazul altor alegeri decât cele pentru Camera Deputaţilor şi Senat.  

Pe de altă parte, sunt perpetuate paralelismele legislative anterioare privind listele 
electorale permanente, acestea fiind reglementate în mod distinct în toate legile electorale. 

§.3. Avantajele noii reglementări: 

• alegătorii au posibilitatea de a se înscrie în Registrul Electoral cu adresa de 
reședință; modul de înregistrare a alegătorilor devine din pasiv-activ; 

• Registrul Electoral spre deosebire de Registrul Național de Evidență a 
Persoanelor, conține și date privind cetățenii români cu domiciliul sau reședința 
în străinătate; 

• Registrul Electoral furnizează primarilor un instrument care facilitează 
actualizarea constantă şi rapidă a datelor privind alegătorii din localitățile lor; 

• permite integrarea unui număr cât mai mare de surse primare de date 
provenind atât de la autorităţi locale cât şi de la cele centrale; 

• permite o generare mai rapidă a listelor electorale permanente; 
• asigură un control mai bun al AEP asupra activității autorităților locale în 

materia evidenței alegătorilor. 

                                                           
2 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată,  Legea nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată şi Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 
Preşedintelui Romaniei, republicată. Pentru comparaţie a se vedea Anexa 1. 



 

 

§.4. Deşi noul cadru juridic în domeniul evidenţei alegătorilor comportă avantaje 
evidente faţă de cel anterior, acesta prezintă şi unele lacune: 

• inaplicabilitatea la alegerile locale, prezidenţiale şi europarlamentare a 
dispoziţiilor legale privind întocmirea listelor electorale permanente în baza 
datelor şi informaţiilor din Registrul Electoral; 

• introducerea Registrului Electoral nu a fost corelată în întregime cu atribuţiile 
autorităţilor publice centrale şi locale. 

 

II. SISTEMUL INFORMATIC AL REGISTRULUI ELECTORAL 

 

   În aplicarea dispoziţiilor legale privind Registrul Electoral, AEP a avut în vedere 
dezvoltarea unui instrument informatic (Sistemul Informatic al Registrului Electoral – SIRE) 
destinat sprijinirii primarilor în îndeplinirea atribuţiilor privind actualizarea listelor 
electorale permanente, arondarea alegătorilor la secţiile de votare şi tipărirea listelor 
electorale permanente.  

 Prin crearea și implementarea SIRE, AEP a urmărit realizarea următoarelor 
obiective strategice : 

• crearea unei baze de date cu toate persoanele care au drept de vot din România; 

• crearea unei  liste a tuturor secţiilor de votare şi a informaţiilor despre acestea; 

• realizarea listelor de alegători pentru fiecare secţie de votare în parte, în funcţie 
de tipul alegerilor; 

• identificarea geografică şi administrativă a fiecărei secţii de votare; 

• obținerea, în timp real, de către primari a accesului la documentele aferente 
secţiilor de votare arondate localităților lor; 

• asigurarea securităţii datelor şi a accesului la informaţie pe paliere de 
competenţă; 

• eficientizarea sistemului de raportare şi minimizarea timpilor în scopul creşterii 
eficienţei. 

 §.2. Etapele implementării 

 Implementarea SIRE a presupus următoarele etape: 



 

• etapa 1 care a vizat implementarea SIRE la nivel central, respectiv la sediul AEP;  
• etapa 2 care a vizat extinderea SIRE la nivel naţional. 

Costurile necesare pentru aceste etape de implementare au fost suportate din 
bugetul AEP.   

În cadrul acestor etape au avut loc până în prezent următoarele activităţi: 

• elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic aferent;  
• crearea, implementarea şi dezvoltarea Sistemului Informatic al Registrului 

Electoral (SIRE); 
• instruirea personalului care operează în aplicaţia informatică; 
• introducerea datelor primite de la DEPABD; 
• testarea SIRE. 

Fiecare dintre activitățile menționate a implicat alocarea de resurse financiare, 
umane, tehnice şi logistice, după cum urmează:  

• Studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic aferent au fost finalizate în iulie 2010 
de către firma Total Network Solution S.R.L.. Costurile aferente s-au ridicat la 
valoarea de 194.982,56 lei cu TVA; 

• SIRE a fost creat, implementat și dezvoltat de către consorţiul SIVECO-ASSECO 
(implementator), resursele financiare alocate acestor activităţi fiind împărţite 
astfel: 

Anul Categorii de costuri Total 
2010 - Echipamente de securitate 

- Hardware 
941.178 lei cu TVA 

2011 - Aplicaţie informatică Registrul Electoral etapa 1 
- Hardware 

6.809.845,52 lei cu TVA 

2012 - Aplicaţie informatică Registrul Electoral etapa 2 
- Echipamente de securitate 
- Hardware 
- Software 

9.347.518,1 lei cu TVA 

 

• Instruirea în privinţa operării în aplicaţia informatică s-a realizat atât pentru 
personalul AEP, cât şi pentru reprezentanţii primăriilor şi ai prefecturilor. Au fost 
instruite la nivel naţional 6036 de persoane la nivelul a 3044 de primării din 
totalul de 3186 şi 42 de prefecturi, ceea ce reprezintă o participare de 95,54% la 
nivel naţional a primăriilor şi 100% a prefecturilor (Primăria municipiului 
Bucureşti nu a făcut obiectul instruirii). Sesiunile de instruire au fost planificate 
în perioada 19.11.2012 – 14.12.2012 şi au fost în număr de 251. Costurile 
aferente sesiunilor de instruire pentru reprezentanţii primăriilor şi prefecturilor 



 

au fost suportate din bugetul AEP, şi au fost în valoare de 787.907 lei cu TVA. 
Trebuie precizat că în acest sens nu s-a solicitat suplimentarea bugetului alocat. 

• Prima testare a aplicaţiei SIRE s-a realizat pe un set redus de date, doar cele din  
judeţul Neamţ. 

• La 29 martie 2013, AEP a primit de la DEPABD datele privind cetățenii cu 
domiciliul în România. Datele au fost transmise în 47 de fişiere, câte unul pentru 
fiecare judeţ şi pentru fiecare sector precum şi un alt fişier cu persoanele fără 
drept de vot. S-au mai primit 8 nomenclatoare referitoare la artere, istoricul 
arterelor, relaţii între artere, localităţi, etc.Conform protocolului încheiat, pe 
viitor AEP va primi date de la DEPABD de 2 ori pe an. Totodată, AEP, în urma 
sesizărilor primarilor, va comunica DEPABD modificările de situaţie survenite. 
În data de 14.05.2013 s-a livrat primul raport privind importul datelor și 
calitatea datelor de la DEPABD – 18.309.654 de alegători și adrese. După 
importul datelor de la DEPABD, acestea  au fost transformate într-un fişier xml 
acceptabil pentru importul în aplicaţie. A urmat importul efectiv care a 
evidenţiat erorile de semne (semnele interzise). 

 

III. EVALUAREA SISTEMULUI INFORMATIC AL REGISTRULUI ELECTORAL 

 

În vederea verificării funcționării sistemului informatic al Registrului Electoral în 
condiții reale, Guvernul României a aprobat prin memorandum, organizarea în perioada 1-3 
august 2013 a unei evaluări a capacităţii primarilor de a folosi Registrul Electoral şi de a 
tipări listele electorale permanente.  

În activităţile derulate au fost implicaţi pe lângă AEP şi implementator, primăriile din 
3186 de unităţi administrativ-teritoriale. 

§.1. Operaţiunile efectuate de AEP şi implementator  

AEP a realizat cu sprijinul prefecturilor, în perioada martie-aprilie 2013, o 
estimare a dotărilor şi resurselor existente în 3187 de primării în vederea operării în 
Registrul Electoral. AEP a considerat necesară această centralizare pentru a avea o evidenţă 
a capacităţii primăriilor de a asigura suportul logistic minimal în perspectiva testării SIRE: 
calculatoare, scannere, imprimante, internet, telefoane şi fax-uri. 

 La nivel naţional s-a constatat că doar în 3173 de primării există calculatoare care 
îndeplinesc cerinţele tehnice necesare operării în aplicaţia informatică, în 2908 există 
scannere şi în 3160 există imprimante, situaţia generală fiind următoarea: 



 

DA NU NU pentru
operare în
registrul
electoral

Fără
răspuns

99,56% 

0,35% 0,03% 0,06% 

Există calculatoare? 

DA NU NU pentru
operare în
registrul
electoral

Fără
răspuns

91,25% 

8,66% 0,03% 
0,06% 

Există scanner? 

DA NU NU pentru
operare în
registrul
electoral

Fără
răspuns

99,15% 

0,63% 
0,03% 0,19% 

Există imprimante? 

DA NU Fără
răspuns

99% 

0,31% 0,41% 

Acces internet 

Foarte
bună

Bună Medie Slabă Fără
răspuns

13% 

54% 

27% 

4,49% 1,07% 

Viteză navigare 

 

  

 
 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte accesul la internet şi viteza de navigare, resurse vitale pentru a 
accesa şi opera aplicaţia informatică Registrul Electoral, s-a estimat că 3164 de primării au 
acces la internet, dintre care 417 cu o viteză de navigare foarte bună şi 143, slabă , astfel: 

 

 Pentru realizarea comunicării de către primării s-a evidenţiat că un număr de 3170 
de primării dispun de reţea de telefonie şi 3126 de fax.   



 

DA NU Mobil Fără
răspuns

99,47% 

0,31% 0,13% 0,09% 

Telefon 

DA NU Fără
răspuns

DA, dar nu
funcţionează

98,09% 

1,76% 0,13% 0,03% 

FAX 

 

 În urma estimărilor privind lipsa dotărilor şi resurselor minimale pentru operarea în 
SIRE, o parte din primării au achiziţionat echipamente IT, ale căror costuri au fost acoperite 
din bugetul local.  

După aprobarea memorandumului de către Guvern, la nivel central s-a procedat la 
arondarea automată a alegătorilor la secţiile de votare, utilizând informaţiile privind 
domiciliul înscrise în actele de identitate şi delimitarea teritorială a secţiilor de votare 
folosită la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, aşa cum aceasta a fost stabilită de 
primari. Arondarea automată a reuşit într-un procent de aproximativ 50%, însă AEP nu 
poate să confirme că toate datele utilizate sunt corecte. 

Constatările AEP privind datele primite şi problemele depistate au fost expuse 
DEPABD într-o şedinţă comună însă DEPABD nu a putut oferi soluţii de remediere. 

Următoarea operaţiune a constat în generarea datelor de acces în sistemul informatic 
al Registrului Electoral şi transmiterea acestora prin poşta militară către prefecţi care le-au 
distribuit primarilor. Datele de acces au fost însoţite de Instrucţiunile AEP de utilizare a 
aplicaţiei Registrului Electoral. 

AEP a acordat asistenţă tehnică de specialitate operatorilor în Registrul electoral din 
primării pe toată durata exerciţiului. Aceasta a însumat peste 29.000 de apeluri telefonice, 
dintre care 3000 la sediul central, aproximativ 4500 de răspunsuri la e-mailurile primite şi 
peste 64 de deplasări în teritoriu pentru îndrumarea utilizatorilor sistemului. 

§.2.Operaţiunile efectuate de utilizatorii din primării 

Toate primăriile s-au autentificat în aplicaţie în prima săptamană de la primirea 
datelor de acces deşi au existat şi câteva incidente izolate (pierderea plicurilor, etc.) 

Operatorii din primării au verificat și modificat, acolo unde era cazul, delimitările 
secțiilor de votare din localitățile respective, au semnalizat eventualele erori din 
nomenclatoarele stradale, au actualizat datele privind capacitatea electorală a cetățenilor, 
au arondat cetățenii cu drept de vot la secțiile de votare (automat sau manual), au generat și 
tipărit listele electorale permanente. 



 

§.3. Rezultatele testului  

 2.865 de UAT-uri (90%) au repartizat toți alegătorii pe secții de votare (98% din 
totalul de alegători) 

 

 

 

 2.933 de UAT-uri (92%) au aprobat registrul electoral (87% din totalul de 
alegători) 

 

2.865 
90% 

322 
10% 

UAT repartizare
totala

UAT repartizare
partiala

17.957.264 
98% 

352.390 
2% 

Alegatori
repartizati

Alegatori
nerepartizati

2.933 
92% 

254 
8% 

UAT cu registru
aprobat

UAT fara
registru
aprobat



 

 

 

 2.917 de UAT-uri (92%) au finalizat procesul de generare a listelor electorale (88% 
din secţiile de votare) 

 

 

 

 

15.956.783 
87% 

2.352.871 
13% 

Alegatori aprobati

Alegatori
neaprobati

18.006.987 
98% 

302.667 
2% 

Alegatori
repartizati

Alegatori
nerepartizati



 

§.4. Concluziile utilizatorilor 

Complementar activităţii de testare a Sistemului Informatic Registrul Electoral 
(SIRE), iniţiată şi gestionată de AEP, s-a desfăşurat o evaluare a aplicaţiei informatice din 
punct de vedere a utilizatorilor, cu privire la funcţionalitatea, fiabilitatea şi operabilitatea 
sa. Aceasta s-a derulat la finalul testării şi a avut în vedere buna realizare a două dintre 
obiectivele Memorandumului nr.10079/13.06.2013, şi anume: 

- evaluarea capacităţii administrative a primăriilor; 
- evaluarea fiabilităţii aplicaţiei informatice în condiţii de accesare şi utilizare 

concomitentă a acesteia în toate cele 3186 de primării. 
Activitatea de evaluare a aplicaţiei informatice din perspectiva utilizatorilor a 

constat în elaborarea unui chestionar de evaluare adresat persoanelor din primării care au 
fost desemnate să opereze în SIRE şi care au utilizat aplicaţia informatică, auto-aplicarea 
acestuia, centralizarea răspunsurilor respondenţilor şi realizarea unei analize pe baza lor.  

Chestionarul de evaluare a fost lansat în cadrul aplicației informatice şi a fost 
completat on-line de către fiecare utilizator. Acesta conţine 41 de întrebări, deschise şi 
închise, structurate pe următoarele teme: 

• dotări şi resurse existente în cadrul primăriilor pentru operarea în Registrul 
Electoral; 

• instruirea persoanelor care operează în aplicaţie şi îndrumarea acordată de AEP 
primăriilor; 

• funcţionabilitatea şi operabilitatea aplicaţiei în cadrul testării şi aprecieri privind 
situaţii reale de desfăşurare a proceselor electorale; 

• aspecte privind evidenţa, înregistrarea şi arondarea alegătorilor – fiabilitatea şi 
acurateţea datelor şi informaţiilor din baza importată de la DEPABD, aspecte 
privind nomenclatoarele stradale, logistica electorală, etc. 

Totodată, AEP a urmărit, prin intermediul unora dintre întrebările deschise din 
chestionar, identificarea unor serii de propuneri privind modificările legislative necesare 
optimizării procesului de evidenţă electorală. 

Chestionarul a fost auto-aplicat persoanelor din primării care au fost desemnate să 
opereze în SIRE şi care au utilizat aplicaţia informatică, dintre care au răspuns 90,64% 
(2888 de utilizatori). Având în vedere că numărul total de utilizatori din UAT-uri este 
aproximativ 64003, eroarea de eşantionare4 a fost de +/- 1.78%, ceea ce relevă faptul că 
analiza realizată este semnificativ reprezentativă pentru utilizatorii SIRE din primării. 

În urma analizei s-a constatat că, în ceea ce priveşte capacitatea administrativă a 
primăriilor de a opera în SIRE, există o serie de probleme din punct de vedere al dotărilor şi 
                                                           
3 Media numărului de persoane desemnate din primării pentru a face operaţiuni în Registrul Electoral este de 2 persoane. 
4 Calculată la un nivel de încredere de 99%  şi la un procent de 50% (pentru determinarea erorii maxime de eşantionare). 
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resurselor necesare atât accesării aplicaţiei informatice, cât şi efectuării operaţiunilor în 
Registrul Electoral. Printre acestea se numără lipsa unuia sau mai multora dintre 
echipamentele hardware (calculatoare, scannere şi/sau imprimante), calculatoare care nu 
îndeplinesc condiţiile tehnice minimale pentru accesarea şi operarea în aplicaţie, cât şi 
probleme privind viteza conexiuni la internet.  

Astfel, în urma centralizării răspunsurilor celor 2888 de respondenţi s-a constatat 
că: 

 1,76 %  din primării nu dispun de nici un calculator sau nu au calculatoare 
care să răspundă cerinţelor minimale tehnice pentru operarea în SIRE. În plus, există 
un risc ridicat pentru 39,47% din primării privind accesarea SIRE şi generarea 
pachetelor electorale, în cazul în care apar defecţiuni tehnice, deoarece acestea au 
doar 1 calculator disponibil pentru operarea în aplicaţie;  
 

 

 

 7% din primării nu dispun de scannere, ceea ce îngreunează operaţiunea de 
radiere a alegătorilor; 
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 2,01% din primării nu au imprimante, ceea ce face imposibilă operaţiunea de 
tipărire a listelor electorale. Totodată, 40,54% din primării au disponibilă doar 1 
imprimantă, ceea ce face ca, în cazul apariţiei unor defecţiuni tehnice să se 
regăsească în imposibilitatea tipăririi listelor electorale în timp util;  

 

 

 

 

 pentru 7,52% din primării, viteza de conexiune la internet este nesatisfăcătoare, 
şi astfel apar dificultăţi privind accesarea portalului Registrul Electoral, 
navigarea în meniuri şi operarea în aplicaţie.  

 
 

 

 

92% 

8% 

Nr. alegători afectați de lipsa 
imprimantelor din primării 

Total alegători

Total alegători 
afectați 

95% 

5% 

Nr. alegători afectați de lipsa 
conexiunii la internet din 

primării 
Total
alegători

Total 
alegători 
afectați 



 

În ceea ce priveşte instruirea persoanelor care operează în aplicaţie, analiza a 
reliefat că doar 92,94% dintre utilizatorii care au fost implicaţi în testarea aplicaţiei 
informatice au participat la sesiunile de instruire organizate de AEP. Aşa cum reiese din 
observaţiile reprezentanţilor AEP care i-au îndrumat pe utilizatori în cadrul testării SIRE, 
această situaţie a apărut din cauza faptului că persoanele responsabile cu operarea în 
aplicaţie nu au fost aceleaşi cu cele instruite în acest scop, aspect cauzat de migraţia 
personalului din cadrul primăriilor. Cu toate acestea, 84,90% dintre respondenţi consideră 

că este necesară cel 
puţin o sesiune 
suplimentară de 
instruire, pe 
subiectul operării în 
Registrul Electoral, 
cu persoanele 
desemnate în acest 
sens. În contextul 

fluctuaţiei 
personalului din 
primării desemnat 
să opereze în SIRE, 
AEP consideră că 
este necesară o 
stabilitate mai mare 

a persoanelor autorizate de primari să opereze în Registrul Electoral, precum și organizarea 
unui program de formare continuă a acestor persoane. 

 În ceea ce priveşte îndrumarea utilizatorilor pe parcursul testării, aceasta s-a 
realizat pe mai multe paliere: prin reprezentanţii AEP de la nivelul filialelor şi de la sediul 
central, prin intermediul TELVERDE şi a poştei electronice. Totodată, trebuie precizat că 
reprezentanţii AEP au realizat deplasări în teritoriu pentru:  

• distribuirea datelor de acces în Registrul Electoral către unităţile administrativ- 
teritoriale, ocazie cu care au fost prezentate activităţile necesare pentru 
evaluarea Registrului electoral; 

• acordarea de sprijin operatorilor desemnaţi în vederea instruirii acestora să 
opereze în Registrul Electoral, ocazii cu care au fost realizate aplicaţii practice 
pentru înţelegerea modului de operare în Sistemul Informatic Registrul Electoral. 

 Respondenţii au apreciat îndrumarea şi sprijinul oferit de AEP, prin toate mijloacele 
puse la dispoziţie, ca fiind în proporţie de peste 90% foarte bună şi bună. Totodată, analiza 
a reliefat că peste 95% din respondenţi au avut nevoie de îndrumare şi sprijin permanent 
pentru desfăşurarea activităţilor necesare pentru evaluarea Registrului Electoral.  
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Din analiza realizată se remarcă faptul că activităţile de îndrumare şi sprijin 
ale AEP sunt esenţiale bunei desfăşurări a procesului de operare în SIRE. Din cauza 
volumului ridicat al activităţilor de îndrumare, gestionarea relaţiei cu UAT-urile, în 
condiţii reale de alegeri, nu poate fi susţinută cu numărul de personal actual, fiind 
absolut necesară finanţarea posturilor din birourile judeţene, posturi aprobate legal, 
dar neocupate din cauza lipsei finanţării. 

În ceea ce priveşte funcţionabilitatea şi operabilitatea aplicaţiei în cadrul testării 
SIRE s-a remarcat că în majoritatea cazurilor a funcţionat optim accesul în aplicaţie, 
arondarea alegătorilor, cât şi generarea pachetelor electorale. Trebuie precizat că 
arondarea alegătorilor pe secţii de votare s-a făcut automat în 87,57% din cazuri, restul 
fiind realizată manual . 
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Astfel, principalele operaţiuni electorale, şi anume aprobarea registrului secţiilor de 
votare şi generarea listelor electorale, au fost din perspectiva a peste 70% dintre utilizatorii 
aplicaţiei uşor de realizat.  

 

   

Din analiza răspunsurilor utilizatorilor aplicaţiei reiese că funcţionabilitatea şi 
operabilitatea în cadrul SIRE sunt ridicate. Astfel, în contextul desfăşurării alegerilor, 
80,27% din utilizatori susţin că aplicaţia asigură tipărirea listelor electorale într-un interval 
de timp optim (vineri spre sâmbătă, în preziua alegerilor, făcând ultimele arondări în cursul 
zilei de vineri). Trebuie precizat că, pe parcursul testării SIRE, 93,08% din utilizatori au 
tipărit un exemplar al listelor electorale. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

generare a listelor electorale aprobare a registrului secţiilor de
votare

26,56% 23,58% 

2,63% 2,35% 

70,81% 74,07% 

Operaţiunile de .... au fost... 

Dificil de realizat
Nu am putut să generez listele electorale/pachetele electorale
Uşor de realizat



 

 Atât întrebările închise, cât şi cele deschise din chestionarul elaborat de AEP şi               
auto-aplicat utilizatorilor SIRE din primării, au vizat aspecte privind evidenţa, înregistrarea 
şi arondarea alegătorilor, precum: fiabilitatea şi acurateţea datelor şi informaţiilor din baza 
importată de la DEPABD, aspecte privind nomenclatoarele stradale, logistica electorală. 

 Utilizatorii SIRE susţin că peste 85% din aspectele problematice, din punct de vedere 
al fiabilităţii şi acurateţii datelor şi informaţiilor din baza de date importată de la DEPABD, 
sunt legate de înscrisurile din actele de identitate, numerotarea imobilelor şi denumirea 
arterelor. Dintre acestea, 49,34% din respondenţi consideră că problemele cele mai des 
întâlnite se referă la înscrisurile din actele de identitate. 

 

 

 Respondenţii au afirmat că cele mai des întâlnite erori în informaţiile 
referitoare la alegători se referă la: numele şi prenumele şi CNP-ul lor, adresa 
acestora, dar şi la alegătorii care nu există în UAT-ul în care figurează cu adresa de 
domiciliu. Utilizatorii SIRE au remarcat că ultimele două aspecte menţionate prezintă 
cel mai des erori (53,84% erori referitoare la adresa alegătorilor şi 19,98% erori 
referitoare la alegători care nu există în UAT-ul în care figurau cu adresa de 
domiciliu). 
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Centralizarea răspunsurilor celor 2888 de respondenţi la întrebările deschise din 
chestionar, referitoare la propunerile privind modificări legislative necesare optimizării 
procesului de evidenţă electorală, a reliefat că există o serie de aspecte punctuale pentru 
care sunt necesare reglementări sau clarificări suplimentare în lege, şi anume: 

• reglementări mai eficiente în privinţa radierii, a persoanelor care şi-au schimbat 
domiciliul (atât în ţară, cât şi în străinătate), a modului de culegere a datelor şi 
informaţiilor din Registrul Electoral; 

• reglementări mai eficiente în domeniul logisticii electorale; 
• norme pentru remunerarea persoanelor care operează în Registrul Electoral; 
• norme pentru o mai bună comunicare a primăriilor cu DEPABD şi SPCLEP-

uri; 
• norme pentru accesul primăriilor la baza de date a DEPABD; 
• adoptarea proiectului de lege privind Codul Electoral elaborat de AEP şi 

intrarea sa în vigoare într-un interval de timp cât mai scurt; 
• punerea în aplicare a prevederilor art. 30 din Hotărârea birourilor 

permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea birourilor 
judeţene ale AEP. 

Analiza a reliefat că 87,30% dintre respondenţii consideră că birourile judeţene ale 
AEP i-ar putea sprijini în actualizarea şi prelucrarea datelor cu caracter electoral. În plus, 
87,88% dintre respondenţi consideră că birourile judeţene ale AEP i-ar putea sprijini și în 
alte activități legate de organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale. 
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Analiza realizată în baza chestionarului de evaluare auto-aplicat persoanelor din 
primării care au fost desemnate să opereze în SIRE şi care au utilizat aplicaţia informatică, a 
reliefat că: 

• aplicaţia SIRE are un grad ridicat de funcţionabilitate şi operabilitate din 
punct de vedere al utilizatorilor; 

• este necesar un program de instruire continuă a persoanelor din UAT-uri 
desemnate să opereze în SIRE, în condiţii de stabilitate a personalului 
primăriilor; 

• deşi majoritatea primăriilor au dotările şi resursele necesare pentru 
operarea în SIRE, trebuie achiziţionate echipamente hardware şi software 
acolo unde lipsesc şi/sau nu corespund condiţiilor minimale de accesare şi 
operare în SIRE; 

• trebuie soluţionate problemele semnalate de utilizatori SIRE din primării în 
ceea ce priveşte datele şi informaţiile preluate de la DEPABD din Registrul 
naţional de evidenţă a persoanelor, precum: numele arterelor, numărul 
imobilelor, înscrisurile din actele de identitate, etc. 

• sunt necesare modificări legislative pentru optimizarea procesului de 
evidenţă electorală, un accent deosebit fiind pus pe: 1. adoptarea proiectului 
de lege privind Codul Electoral elaborat de AEP şi intrarea sa în vigoare într-
un interval de timp cât mai scurt; 2. Înfiinţarea şi funcţionarea birourilor 
judeţene ale AEP. 

 

IV. CONCLUZIILE ȘI PROPUNERILE AEP 

 

Evaluarea Registrului electoral desfășurată în acest an a relevat mai multe 
disfuncționalități și probleme care în funcție de natura lor pot fi încadrate în următoarele 
categorii: 

• disfuncționalități normative; 
• probleme tehnice și logistice; 
• lipsa resurselor umane; 
• disfuncționalități administrative. 
Pentru rezolvarea acestora, AEP a identificat mai multe soluții normative, tehnice, 

financiare și administrative. 
 

§.1. Disfuncționalități normative 



 

• Inaplicabilitatea la alegerile locale, prezidenţiale şi europarlamentare a 
dispoziţiilor legale privind întocmirea listelor electorale permanente în baza 
datelor şi informaţiilor din Registrul electoral; 

• Introducerea Registrului Electoral nu a fost corelată în întregime cu atribuţiile 
autorităţilor publice centrale şi locale5; 

• Paralelismele legislative privind listele electorale permanente, acestea fiind 
reglementate în mod distinct în toate legile electorale. 

Propunere: Elaborarea și adoptarea unei Ordonanțe de urgență a Guvernului 
vizând următoarele: 

- abrogarea expresă a dispozițiilor legale privind utilizarea Registrului Național de 
Evidență a Persoanelor ca sursă a listelor electorale permanente; 

- eliminarea paralelismelor legislative privind listele electorale permanente prin 
abrogarea expresă a prevederilor referitoare la acest subiect din Legea nr. 
67/2004, Legea nr. 370/2004 și Legea nr. 33/2007; 

- stabilirea de atribuții clare în sarcina primarilor, prefecților și AEP. 

 

§.2. Probleme tehnice și logistice 

• Probleme de performanță ale Sistemului Informatic al Registrului Electoral 
cauzate în principal de numărul mare de utilizatori și de numărul foarte mare de 
operațiuni efectuate6 (majoritatea operațiunilor efectuate au fost inutile); 
 
Propunere: Optimizarea SIRE prin: 

- procesarea asincronă a operațiunilor; 
- achiziționarea de servere mai puternice pentru a reduce timpii de procesare și 

implicit timpii de asteptare de catre utilizatori. Arhitectura hardware 
recomandată se regăsește la Anexa nr. 3; 

- investiții în mentenanţă şi dezvoltarea ulterioară a aplicaţiei informatice. 
 

                                                           
5 Spre exemplu unii primari au refuzat să opereze în Registrul electoral, motivând că nu au o obligație expres prevăzută în 
acest sens. 
6 Spre exemplu în data de 02.08.2013 în jur de ora 8, când toți utilizatorii au dat comanda de generare pachete electorale, 
performanța sistemului a scăzut dramatic. Sistemul nu s-a blocat, dovadă fiind arhivele generate în continuu în limita 
puterii de procesare a serverelor, dar timpii de răspuns deveneau din ce în ce mai mari dand senzația că sistemul este 
blocat – în aceasta perioadă s-au generat pachete electorale pentru 3.300 de secții de votare. Pentru deblocarea situației, a 
fost luată aceeași decizie de prelucrare asincronă a cererilor de generare pachete electorale și, începând cu ora 14, toate 
cererile de generare pachete electorale au fost puse în cozi de procesare asincronă, performanța sistemului revenind la 
normal. Totuși, din cauza volumului mare de rapoarte de generat (peste 40.000 de rapoarte cu peste 10 milioane de 
înregistrări) și a puterii scăzute de procesare a serverelor, procesarea cererilor din ziua de 02.08.2013 s-a terminat în 
jurul orei 22:00. 



 

• Probleme legate de corelarea bazelor de date existente privind evidența 
persoanelor și nomenclatoarele stradale cu SIRE 

Propunere: Continuarea activităților deja începute în comun cu primarii pentru 
actualizarea bazelor de date existente privind evidența persoanelor și 
nomenclatoarele stradale. 

• Lipsa dotărilor necesare pentru accesul la internet, scanarea documentelor care 
urmează a fi încărcate în sistem și tipărirea listelor electorale permanente7; 

Propuneri:  

- Elaborarea și derularea de programe și proiecte finanțate din fonduri structurale 
destinate dotării primăriilor cu tehnologie informatică și de comunicare; 

- Finanțarea dotării primăriilor cu logistica necesară din bugetul destinat 
alegerilor, acestea urmând să preia finanțarea pentru generarea și tipărirea 
listelor electorale permanente acordată până în prezent Ministerului Afacerilor 
Interne; 

- Identificarea de soluții de rezervă pentru tipărirea listelor electorale permanente 
(Ex. Micșorarea numărului de exemplare care trebuie tipărite; tipărirea acestora 
de către prefecți). 

 

§. 3. Probleme privind resursele umane 

• Personalul insuficient al AEP în condițiile unei scheme de personal ocupate în 
proporție de mai puțin de 50% (126 de posturi ocupate din 284 de posturi aprobate) 

Propunere: Finanțarea ocupării posturilor din birourile județene ale AEP 
aprobate prin lege încă din anul 2008. Cheltuielile suplimentare de personal s-ar ridica 
la 3.913 mii lei anual pentru 73 de posturi.  

Personalul insuficient instruit la nivelul primăriilor8 

                                                           
7 Deși din evaluarea inițială rezulta că aproximativ 20% din primării au diferite deficiențe logistice care le împiedică să 
opereze în Registrul electoral, respectiv să tipărească listele electorale permanente, rezultatele testării au relevat faptul că 
procentul este mai apropiat de 5%. 
8 Persoanele responsabile cu operarea în aplicaţie nu au fost aceleaşi cu cele instruite în acest scop, din cauza schimbărilor 
de personal din primării (aprox. 60% din cei prezenţi la instruiri au lucrat efectiv în aplicaţie, deoarece nu au primit 
împuternicire din partea primarului să opereze în SIRE sau se aflau în concediu de odihnă). De menționat sunt și 
cunoștințele deficitare de operare a calculatorului ale personalului din cadrul primăriilor, cât și ignorarea instrucțiunilor 
trimise de AEP sau a tutorialelor video online, preferându-se solicitarea ajutorului telefonic al unei persoane din call-
center (din convorbirile telefonice şi e-mailuri a reieşit că mulţi dintre operatori se aşteptau să fie îndrumaţi pas cu pas în 
efectuarea operaţiunilor). 



 

      Propuneri: Angajarea personalului necesar pentru funcționarea birourilor 
județene ale AEP, acestea urmând să furnizeze primăriilor asistență și instruire 
continuă. 

 

§.4. Disfuncționalități administrative 

• Probleme privind delimitarea secțiilor de votare cauzate de erori ale primarilor, 
neactualizarea denumirii și numerotării străzilor și a numerotării clădirilor, precum 
și de neactualizarea nomenclatoarelor stradale9. 
 
Propuneri:  
- La inițiativa AEP s-a constituit deja un grup de lucru interministerial care 

urmărește actualizarea denumirii și numerotării străzilor și a numerotării 
clădirilor; 

- Modificarea legislației electorale în sensul utilizării acelorași secții de votare la 
toate procesele electorale; 

- Introducerea necesității avizului conform al AEP în cazul delimitării secțiilor de 
votare sau al modificării acestora. 

 
• Probleme în arondarea alegătorilor la secțiile de votare generate de neactualizarea 

de către alegători a actelor de identitate deși adresa de domiciliu nu mai corespunde 
cu denumirea actuală a străzii/numărul actual al imobilului sau de lipsa 
mențiunilor/unor mențiuni referitoare la domiciliu din actul de identitate; 
Această problemă este reliefată și de datele despre alegători din baza de date 
națională  importată din RNEP, respectiv de codificarea defectuoasă a localităților de 
domiciliu al alegătorilor. Mai exact este vorba de trecerea codului SIRUTA10 de UAT 
de nivel 2 la codul SIRUTA de localitate de domiciliu de nivel 3.  Procentul la nivel 

                                                           
9 La efectuarea delimitărilor secţiilor de votare s-a constatat că există imobile care figurează pe două sau mai multe străzi; 
cazuri în care denumirile străzilor nu au fost actualizate conform hotărârilor consiliilor locale sau care au fost regăsite cu 
denumiri greșit redactate sau incomplete în dispoziţiile primarilor;  există situaţii în care pe aceeaşi stradă, ce nu are 
atribuite numere de imobil, se regăsesc blocuri cu aceeaşi denumire; există cazuri în care numerotarea imobilelor s-a făcut 
în mod aleatoriu, fără a respecta criteriile alfa-numerice (serie de cifre crescătoare şi/sau de litere în ordinea alfabetică); 
etc. 
10 SIRUTA (Sistemul Informatic al Registrului Unităților Teritorial - Administrative) reprezintă o clasificare utilizată de 
Institutul Național de Statistică (INS) pentru a înregistra Unitățile administrativ - teritoriale (UAT). Fiecare UAT este 
identificată unic printr-un cod numeric – SIRUTA. 
Registrul Unităților Teritorial - Administrative este structurat pe trei niveluri corespunzătoare următoarelor tipuri de 
unități teritorial - administrative: 
județe, municipiul București; 
municipii, orașe, comune; 
localități componente, sate, sectoare ale municipiului București. 
Registrul este utilizat în probleme de statistică, fiind corelat cu codificarea NUTS (Nomenclatorul Unităților Teritoriale 
Statistice), utilizată în Uniunea Europeană. 
Versiunea curentă este accesibilă pe pagina de web a INS Serverul Nomenclatoarelor de Interes National – SENIN. 
http://colectaredate.insse.ro/senin/classifications.htm?selectedClassification=&action=&classificationName=SIRUTA 

http://colectaredate.insse.ro/senin/classifications.htm?selectedClassification=&action=&classificationName=SIRUTA


 

național al adreselor cu cod de localitate de domiciliu cu cod SIRUTA de nivel 3 greșit 
este de 55,91% (10225483 din 18288512). Situația detaliată este prezentată în 
tabelul următor. 

Județ 
Alegători cu coduri 

SIRUTA 2 și 3 
identice 

Total 
alegători Procent 

Bucureşti 1791896 1791896 100,00 
Braşov 392587 518087 75,78 

Hunedoara 300337 403533 74,43 
Constanţa 433572 631089 68,70 

Cluj 404832 599083 67,58 
Brăila 201757 306810 65,76 
Sibiu 245975 376000 65,42 
Timiş 370408 612843 60,44 
Galaţi 308114 523514 58,85 

Satu Mare 180554 318235 56,74 
Caraş-Severin 157689 279667 56,38 

Dolj 321156 587499 54,66 
Maramureş 234032 428391 54,63 

Ialomiţa 128265 239314 53,60 
Arad 210160 394220 53,31 

Prahova 355028 680927 52,14 
Bihor 260103 505872 51,42 
Mureş 246860 484514 50,95 
Alba 160989 318624 50,53 

Argeş 272436 542586 50,21 
Tulcea 102364 204608 50,03 

Iaşi 344611 693080 49,72 
Mehedinţi 120285 242417 49,62 

Călăraşi 127704 260320 49,06 
Bacău 292333 601714 48,58 

Covasna 89659 184931 48,48 
Harghita 124713 270596 46,09 

Vâlcea 152200 340264 44,73 
Vaslui 161800 367480 44,03 

Teleorman 142657 337883 42,22 
Gorj 126038 305253 41,29 
Sălaj 82204 201163 40,86 

Neamţ 192129 473508 40,58 
Buzău 162083 402576 40,26 

Botoşani 143507 365428 39,27 
Olt 149286 384409 38,84 



 

Județ 
Alegători cu coduri 

SIRUTA 2 și 3 
identice 

Total 
alegători Procent 

Suceava 221805 576096 38,50 
Bistriţa-Năsăud 99116 261642 37,88 

Vrancea 118210 319252 37,03 
Dîmboviţa 136229 435204 31,30 

Ilfov 89127 288519 30,89 
Giurgiu 70673 229465 30,80 
Total 10225483 18288512 55,91 

 

Cauzele acestor anomalii sunt multiple și merg de la emiterea unor acte de 
proprietate cu greșeli până la înregistrarea defectuoasă și emiterea unor acte de 
identitate incomplete.  

Propuneri: Aceste cauze ar trebui analizate, iar în urma analizei ar trebui să rezulte 
modificări legislative care să stabilească standarde și termeni comuni pe care toți actorii 
instituționali implicați să le respecte. O soluție paleativă ar fi stabilirea competenței AEP 
de a institui criterii de arondare suplimentare față de criteriul mențiunilor privind 
domiciliul din actul de identitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 1 

Tabel comparativ 

 Liste electorale permanente/Registru electoral 

Legea nr. 
35/2008 

Legea nr.  
67/2004 

Legea nr. 
370/2004 

Legea nr. 
3/2000 

Legea nr. 
33/2007 

ART. 22 
    (1) Registrul 
electoral 
reprezintă o bază 
de date 
centralizată în care 
sunt înscrişi toţi 
cetăţenii români, 
inclusiv cei cu 
domiciliul sau 
reşedinţa în 
străinătate, care 
au împlinit vârsta 
de 18 ani, cu drept 
de vot. 
Înregistrarea 
cetăţenilor cu 
domiciliul sau 
reşedinţa în 
străinătate se va 
face pe baza 
evidenţei existente 
la Direcţia 
generală de 
paşapoarte din 
cadrul 
Ministerului 
Internelor şi 
Reformei 
Administrative, 
utilizată la 
eliberarea 
paşapoartelor cu 

    



 

menţiunea privind 
stabilirea 
domiciliului în 
străinătate, 
precum şi a 
datelor deţinute 
de Ministerul 
Afacerilor Externe. 
    (2) Registrul 
electoral pentru 
cetăţenii români 
cu domiciliul în 
România este 
structurat pe 
judeţe, municipii, 
oraşe, comune, iar 
pentru cei cu 
domiciliul în 
străinătate, pe ţări 
şi localităţi. 
    (3) Autoritatea 
Electorală 
Permanentă 
întocmeşte, 
păstrează şi 
actualizează în 
permanenţă, până 
la data de 31 
martie a fiecărui 
an, Registrul 
electoral. La 
nivelul fiecărui 
judeţ şi sector al 
municipiului 
Bucureşti, 
Registrul electoral 
care cuprinde 
alegătorii cu 
domiciliul sau 
reşedinţa pe 



 

teritoriului unităţii 
administrativ-
teritoriale este 
păstrat şi 
actualizat de către 
biroul teritorial al 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente. 
    (4) Centrul 
Naţional de 
Administrare a 
Bazelor de Date 
privind Evidenţa 
Persoanelor, 
precum şi Direcţia 
generală de 
paşapoarte din 
cadrul 
Ministerului 
Internelor şi 
Reformei 
Administrative 
pun la dispoziţia 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente datele 
şi informaţiile 
necesare 
întocmirii şi 
actualizării 
Registrului 
electoral. 
    (5) Datele care 
se înscriu în 
Registrul electoral 
pentru fiecare 
alegător sunt 
următoarele: 
    a) data naşterii; 



 

    b) codul 
numeric personal; 
    c) ţara în care îşi 
are domiciliul sau 
reşedinţa; 
    d) adresa de 
domiciliu; 
    e) adresa de 
reşedinţă; 
    f) seria şi 
numărul cărţii de 
alegător; 
    g) seria şi 
numărul actului de 
identitate. 
    (6) Odată înscris 
în Registrul 
electoral cu adresa 
de domiciliu, 
alegătorul poate să 
adreseze 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente o 
cerere pentru 
înscrierea sa cu 
adresa de 
reşedinţă. 
    (7) Cetăţenii 
români cu 
domiciliul sau 
reşedinţa în 
străinătate, 
precum şi cetăţenii 
români cu 
domiciliul în ţară 
aflaţi temporar în 
străinătate, la 
cererea lor, se 
înscriu în Registrul 



 

electoral cu datele 
corespunzătoare 
ultimei adrese de 
domiciliu sau de 
reşedinţă. 
    ART. 23 
    (1) Persoanele 
decedate se 
radiază din 
Registrul electoral, 
la sesizarea 
serviciului public 
comunitar de 
evidenţă a 
populaţiei, în 
termen de 24 de 
ore. 
    (2) Persoanele 
care şi-au pierdut 
cetăţenia română 
se radiază din 
Registrul electoral, 
pe baza 
comunicării 
Ministerului 
Justiţiei, în termen 
de 24 de ore de la 
primirea acesteia. 
    (3) Persoanele 
care au pierdut 
drepturile 
electorale se 
radiază din 
Registrul electoral, 
la sesizarea 
serviciului public 
comunitar de 
evidenţă a 
populaţiei, în 
termen de 24 de 



 

ore. 
    ART. 24 
    (1) Datele şi 
informaţiile 
conţinute în 
Registrul electoral 
sunt destinate 
exclusiv 
proceselor 
electorale. 
    (2) Orice 
persoană înscrisă 
în Registrul 
electoral poate 
solicita informaţii 
numai cu privire la 
datele personale 
care sunt 
conţinute în 
acesta. 
    (3) 
Întâmpinările 
împotriva 
omisiunilor, a 
înscrierilor greşite 
şi a oricăror erori 
din Registrul 
electoral se fac la 
biroul teritorial 
judeţean al 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente 
competent, acesta 
fiind obligat să se 
pronunţe, prin 
dispoziţie, în cel 
mult 3 zile de la 
înregistrare. 
    (4) Contestaţiile 



 

împotriva 
dispoziţiilor date 
se soluţionează, în 
cel mult 3 zile de la 
înregistrare, de 
către judecătoria 
în a cărei rază 
teritorială 
domiciliază 
alegătorul. 
ART. 25 
    Listele electorale 
cuprind cetăţenii 
cu drept de vot 
înscrişi în 
Registrul electoral. 
Ele sunt 
permanente sau 
suplimentare. 

    

(2) Listele 
electorale 
permanente se 
întocmesc pe 
localităţi şi 
cuprind pe toţi 
cetăţenii cu drept 
de vot care 
domiciliază în 
localitatea pentru 
care ele au fost 
întocmite. 

   ART. 7 (1) 
Listele 
electorale 
permanente se 
întocmesc pe 
comune, oraşe 
şi municipii, 
după caz, şi 
cuprind toţi 
alegătorii care 
domiciliază în 
comuna, 
oraşul sau 
municipiul 
pentru care 
ele au fost 
întocmite. 

 Art. 11 (2) 
Listele 
electorale 
permanente se 
întocmesc pe 
localităţi şi 
cuprind toţi 
alegătorii 
resortisanţi 
care 
domiciliază în 
localitatea 
pentru care ele 
au fost 
întocmite. 
 

  (3) Listele 
electorale 
permanente se 
întocmesc la 

 7 (2) Listele 
electorale 
permanente se 
întocmesc la 

 11   (3) Listele 
electorale 
permanente se 
întocmesc la 



 

comune, pe sate şi, 
după caz, străzi, 
iar la oraşe, 
municipii şi 
subdiviziuni 
administrativ-
teritoriale ale 
municipiilor, pe 
străzi şi, după caz, 
blocuri. 

comune pe 
sate şi, după 
caz, străzi, iar 
la oraşe, 
municipii şi 
subdiviziuni 
administrativ-
teritoriale ale 
municipiilor 
pe străzi şi, 
după caz, 
blocuri. 

comune, pe 
sate şi, după 
caz, străzi, iar 
la oraşe, 
municipii şi 
subdiviziuni 
administrativ-
teritoriale ale 
municipiilor, 
pe străzi şi, 
după caz, 
blocuri. 

   (4) Listele 
electorale 
permanente vor 
cuprinde, în 
ordinea numărului 
imobilelor în care 
locuiesc alegătorii, 
numele şi 
prenumele, 
domiciliul 
acestora, codul 
numeric personal, 
seria şi numărul 
actului de 
identitate, seria şi 
numărul cărţii de 
alegător, numărul 
circumscripţiei 
electorale pentru 
fiecare tip de 
scrutin, sau, după 
caz, al colegiului 
uninominal şi 
numărul secţiei de 
votare. 

 7 (3) Listele 
electorale 
permanente 
cuprind, în 
ordinea 
numărului 
imobilelor în 
care locuiesc 
alegătorii, 
numele şi 
prenumele, 
codul numeric 
personal, 
domiciliul, 
tipul, seria şi 
numărul 
actului de 
identitate. 
 

 11   (4) Listele 
electorale 
permanente 
cuprind, în 
ordinea 
numărului 
imobilelor în 
care locuiesc 
alegătorii 
resortisanţi, 
numele şi 
prenumele, 
codul numeric 
personal, 
domiciliul, 
tipul, seria şi 
numărul 
actului de 
identitate. 



 

  7    (4) În cazul 
în care listele 
electorale 
permanente 
nu pot fi 
întocmite în 
conformitate 
cu prevederile 
alin. (1) - (3), 
alegătorii pot 
fi înscrişi în 
listele 
electorale 
permanente în 
ordine 
alfabetică, cu 
avizul biroului 
electoral 
judeţean sau 
biroului 
electoral al 
sectorului 
municipiului 
Bucureşti, care 
se comunică 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente. 

  11   (5) În 
cazul în care 
listele 
electorale 
permanente 
nu pot fi 
întocmite în 
conformitate 
cu prevederile 
alin. (2) - (4), 
alegătorii 
resortisanţi 
pot fi înscrişi 
în listele 
electorale 
permanente în 
ordine 
alfabetică, cu 
avizul biroului 
electoral 
judeţean sau 
de sector. 

    (5) Listele 
electorale 
permanente se 
întocmesc în 3 
exemplare oficiale, 
se semnează de 
primar şi de 
secretarul unităţii 
administrativ-
teritoriale şi se 
păstrează în 3 
registre speciale 

ART. 16 
    (1) Centrul 
Naţional de 
Administrare a 
Bazelor de Date 
privind Evidenţa 
Persoanelor din 
cadrul 
Ministerului 
Internelor şi 
Reformei 
Administrative 

   7 (5) În cel 
mult 15 zile de 
la data intrării 
în vigoare a 
hotărârii 
Guvernului 
privind 
stabilirea datei 
alegerilor, 
Direcţia 
pentru 
Evidenţa 

ART. 17 
    (1) 
Operaţiunile 
pentru 
desfăşurarea 
referendumului 
au loc în 
circumscripţiile 
electorale şi la 
secţiile de 
votare, 
organizate 

11    (6) În cel 
mult 45 de zile 
de la data 
aducerii la 
cunoştinţa 
publică a zilei 
de referinţă, 
Direcţia 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 
Administrarea 



 

cu file detaşabile, 
din care unul de 
secretarul unităţii 
administrativ-
teritoriale, unul de 
judecătoria în a 
cărei rază 
teritorială se află 
localitatea pentru 
care au fost 
întocmite şi unul 
de Autoritatea 
Electorală 
Permanentă. 

selectează şi 
prelucrează 
datele privind 
cetăţenii cu drept 
de vot cuprinse în 
Registrul naţional 
de evidenţă a 
persoanelor, 
tipăreşte şi pune 
la dispoziţia 
primarilor listele 
electorale 
permanente, în 
două exemplare. 
Actualizarea 
listelor electorale 
permanente se 
realizează de 
către primarul 
unităţii 
administrativ-
teritoriale 
împreună cu 
serviciul public 
comunitar local 
de evidenţă a 
persoanelor. 
Termenul de 
punere la 
dispoziţia 
primarilor a 
listelor electorale 
permanente de 
către Centrul 
Naţional de 
Administrare a 
Bazelor de Date 
privind Evidenţa 
Persoanelor este 
de 35 de zile de la 

Persoanelor şi 
Administrarea 
Bazelor de 
Date 
selectează şi 
prelucrează 
datele privind 
alegătorii 
cuprinse în 
Registrul 
naţional de 
evidenţă a 
persoanelor, 
tipăreşte şi 
pune gratuit la 
dispoziţia 
primarilor, 
prin 
structurile 
sale 
teritoriale, 
două 
exemplare ale 
listelor 
electorale 
permanente. 
Listele 
electorale 
permanente se 
semnează de 
primar, de 
secretarul 
unităţii 
administrativ-
teritoriale, de 
şeful 
serviciului 
public 
comunitar 
judeţean de 

potrivit 
prevederilor 
Legii nr. 
35/2008, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, pe 
baza copiilor de 
pe listele 
electorale 
permanente şi a 
celorlalte liste 
electorale 
prevăzute de 
lege, cu excepţia 
situaţiilor 
prevăzute la art. 
15^1 din 
prezenta lege, 
care se aplică în 
mod 
corespunzător. 
 (2) 
Reactualizarea 
listelor 
electorale 
permanente se 
face de către 
primari, potrivit 
prevederilor 
Legii nr. 
68/1992*), 
respectiv ale 
Legii nr. 
70/1991**), 
republicată, cu 
modificările 
ulterioare, în 
termen de cel 
mult 5 zile de la 

Bazelor de 
Date 
selectează şi 
prelucrează 
datele privind 
alegătorii 
resortisanţi 
cuprinse în 
Registrul 
naţional de 
evidenţă a 
persoanelor, 
tipăreşte şi 
pune gratuit la 
dispoziţia 
primarilor, 
prin 
structurile sale 
teritoriale, 
două 
exemplare ale 
listelor 
electorale 
permanente. 
Listele 
electorale 
permanente se 
semnează de 
primar, de 
secretarul 
unităţii 
administrativ-
teritoriale, de 
şeful 
serviciului 
public 
comunitar 
judeţean de 
evidenţă a 
persoanelor şi 



 

data stabilirii 
zilei alegerilor. 
 

evidenţă a 
persoanelor şi 
de şeful 
structurii 
teritoriale a 
Direcţiei 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 
Administrarea 
Bazelor de 
Date. 
(6) Un 
exemplar al 
listelor 
electorale 
permanente se 
păstrează de 
primar, iar 
celălalt se 
predă 
judecătoriei în 
a cărei rază 
teritorială se 
află localitatea 
pentru care a 
fost întocmit. 
  (7) 
Actualizarea 
listelor 
electorale 
permanente se 
realizează de 
către primarul 
unităţii 
administrativ-
teritoriale 
împreună cu 
serviciul 
public 

data stabilirii 
zilei 
referendumului. 
    *) Legea nr. 
68/1992 a fost 
abrogată. A se 
vedea Legea nr. 
35/2008. 
    **) Legea nr. 
70/1991, 
republicată, a 
fost abrogată. A 
se vedea Legea 
nr. 67/2004, 
republicată. 

 

de şeful 
structurii 
teritoriale a 
Direcţiei 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 
Administrarea 
Bazelor de 
Date. 
   (7) Un 
exemplar al 
listelor 
electorale 
permanente se 
păstrează de 
primar, iar 
celălalt se 
predă 
judecătoriei în 
a cărei rază 
teritorială se 
află localitatea 
pentru care a 
fost întocmit. 
    (8) 
Actualizarea 
listelor 
electorale 
permanente se 
realizează de 
către primarul 
unităţii 
administrativ-
teritoriale 
împreună cu 
serviciul 
public 
comunitar de 
evidenţă a 



 

comunitar de 
evidenţă a 
persoanelor. 

persoanelor. 

 16 (2) În termen 
de 10 zile de la 
primirea listelor 
electorale 
permanente, 
potrivit 
prevederilor alin. 
(1), primarul este 
obligat să pună la 
dispoziţia 
partidelor 
politice, 
alianţelor politice 
şi alianţelor 
electorale, la 
cererea şi pe 
cheltuiala 
acestora, copii de 
pe listele 
electorale 
permanente, 
precum şi de pe 
listele electorale 
suplimentare. 

  11   (9) În 
termen de 10 
zile de la 
primirea 
listelor 
electorale 
permanente, 
primarul este 
obligat să pună 
la dispoziţia 
partidelor 
politice, a 
alianţelor 
politice şi a 
alianţelor 
electorale, la 
cererea şi pe 
cheltuiala 
acestora, copii 
ale listelor 
electorale 
permanente. 

  (6) Listele 
electorale se 
întocmesc şi se pun 
la dispoziţia 
alegătorilor spre 
consultare până cel 
târziu cu 45 de zile 
înaintea zilei 
alegerilor. 

16(6) Centrul 
Naţional de 
Administrare a 
Bazelor de Date 
privind Evidenţa 
Persoanelor din 
cadrul 
Ministerului 
Internelor şi 
Reformei 
Administrative 
pune la dispoziţia 
primarilor, în 3 

ART. 8 
    (1) Cu cel 
puţin 5 zile 
înainte de data 
alegerilor, 
Direcţia 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 
Administrarea 
Bazelor de 
Date, prin 
structurile 

 11    (14) Cu 
cel puţin 5 zile 
înainte de ziua 
de referinţă, 
Direcţia 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 
Administrarea 
Bazelor de 
Date, prin 
structurile sale 
teritoriale, 



 

exemplare, copii 
de pe listele 
electorale 
permanente, care 
cuprind alegătorii 
din fiecare secţie 
de votare. Copiile 
de pe listele 
electorale 
permanente se 
predau, de către 
primar, în două 
exemplare, pe 
bază de proces-
verbal, 
preşedintelui 
biroului electoral 
al fiecărei secţii 
de votare, cu 3 
zile înainte de 
data alegerilor. 
Un exemplar este 
pus la dispoziţia 
alegătorilor 
pentru consultare 
şi un exemplar 
este utilizat în 
ziua alegerilor. Al 
treilea exemplar 
al copiei se 
păstrează de 
către primar. 

sale 
teritoriale, 
tipăreşte şi 
pune gratuit la 
dispoziţia 
primarilor, în 
3 exemplare, 
copii de pe 
listele 
electorale 
permanente, 
actualizate, 
care cuprind 
alegătorii din 
fiecare secţie 
de votare. 
Copiile de pe 
listele 
electorale 
permanente se 
semnează de 
primar, de 
secretarul 
unităţii 
administrativ-
teritoriale, de 
şeful 
serviciului 
public 
comunitar 
judeţean de 
evidenţă a 
persoanelor şi 
de şeful 
structurii 
teritoriale a 
Direcţiei 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 

tipăreşte şi 
pune gratuit la 
dispoziţia 
primarilor, în 
3 exemplare, 
copii de pe 
listele 
electorale 
permanente, 
actualizate, 
care cuprind 
alegătorii 
resortisanţi 
din fiecare 
secţie de 
votare. Copiile 
de pe listele 
electorale 
permanente se 
semnează de 
primar, de 
secretarul 
unităţii 
administrativ-
teritoriale, de 
şeful 
serviciului 
public 
comunitar 
judeţean de 
evidenţă a 
persoanelor şi 
de şeful 
structurii 
teritoriale a 
Direcţiei 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 
Administrarea 



 

Administrarea 
Bazelor de 
Date. 
 

Bazelor de 
Date. 

(7) Alegătorii au 
dreptul să verifice 
înscrierea în listele 
electorale. 
Întâmpinările 
împotriva 
omisiunilor, a 
înscrierilor greşite 
şi a oricăror erori 
din liste se fac la 
primarul 
localităţii, acesta 
fiind obligat să se 
pronunţe, prin 
dispoziţie, în cel 
mult 3 zile de la 
înregistrare. 

16(3) Cetăţenii 
au dreptul să 
verifice 
înscrierile făcute 
în listele 
electorale 
permanente. 
Întâmpinările 
împotriva 
omisiunilor, 
înscrierilor 
greşite sau 
oricăror erori din 
liste se fac în 
scris şi se depun 
la primar.  
(4) Primarul este 
obligat să se 
pronunţe, în 
scris, în cel mult 
3 zile de la 
înregistrarea 
întâmpinării. 

7    (8) 
Alegătorii au 
dreptul să 
verifice 
înscrierea în 
listele 
electorale 
permanente. 
În acest scop, 
primarii sunt 
obligaţi să 
pună la 
dispoziţia 
acestora, spre 
consultare, 
listele 
electorale 
permanente şi 
să organizeze 
acţiuni de 
informare şi 
de îndrumare 
a alegătorilor 
pentru 
efectuarea 
verificărilor 
necesare.  
(9) Plângerile 
privind 
omisiunile, 
înscrierile 
greşite, 
oricare alte 
erori din liste, 
precum şi 
refuzul de a 

ART. 19 
    (1) Cetăţenii 
au dreptul să 
verifice 
înscrierea în 
listele 
electorale. 
Întâmpinările 
împotriva 
omisiunilor, 
înscrierilor 
greşite şi 
oricăror erori 
din liste se fac 
la autorităţile 
publice care au 
întocmit listele, 
acestea fiind 
obligate să se 
pronunţe pe loc 
sau în cel mult 
24 de ore de la 
înregistrare. 

11    (10) 
Alegătorii 
resortisanţi au 
dreptul să 
verifice 
înscrierea în 
listele 
electorale 
permanente. 
În acest scop, 
primarii sunt 
obligaţi să 
pună la 
dispoziţia 
acestora, spre 
consultare, 
listele 
electorale 
permanente şi 
să organizeze 
acţiuni de 
informare şi de 
îndrumare a 
alegătorilor 
pentru 
efectuarea 
verificărilor 
necesare. 

    (11) 
Întâmpinările 
privind 
omisiunile, 
înscrierile 
greşite, oricare 
alte erori din 



 

permite 
verificarea 
înscrierii se 
fac în scris la 
primarul 
localităţii, 
acesta fiind 
obligat să se 
pronunţe, prin 
dispoziţie, în 
cel mult 3 zile 
de la 
înregistrare. 

liste, precum şi 
refuzul de a 
permite 
verificarea 
înscrierii se fac 
în scris la 
primarul 
localităţii, 
acesta fiind 
obligat să se 
pronunţe, prin 
dispoziţie, în 
cel mult 3 zile 
de la 
înregistrare. 

  (8) Contestaţiile 
împotriva 
dispoziţiilor date se 
depun în termen de 
5 zile de la 
comunicare şi se 
soluţionează, în cel 
mult 3 zile de la 
înregistrare, de 
către judecătoria 
în a cărei rază 
teritorială 
domiciliază 
alegătorul. 

16(5) Împotriva 
soluţiei date de 
primar se poate 
face contestaţie în 
termen de 24 de 
ore de la 
comunicare. 
Contestaţia se 
soluţionează în 
termen de cel 
mult 3 zile de la 
înregistrare, de 
către judecătoria 
în a cărei rază 
teritorială se află 
localitatea. 
Hotărârea 
judecătorească 
este definitivă şi 
se comunică 
persoanei 
interesate şi 
primarului în 
termen de 24 de 

 7  (10) 
Contestaţiile 
cu privire la 
soluţionarea 
plângerilor se 
depun în scris, 
în termen de 5 
zile de la 
comunicarea 
dispoziţiei 
primarului, la 
judecătoria în 
a cărei rază 
teritorială 
domiciliază 
alegătorul şi 
se 
soluţionează 
de aceasta în 
cel mult 3 zile 
de la 
înregistrare. 
 

19 (2) 
Contestaţiile 
îndreptate 
împotriva 
dispoziţiilor 
luate de 
autorităţile 
publice 
prevăzute la 
alin. (1) se 
soluţionează în 
cel mult 48 de 
ore de 
judecătoria în a 
cărei rază 
teritorială 
domiciliază 
participantul la 
referendum sau, 
în cazul celor 
înscrişi în listele 
suplimentare, de 
către 
judecătoria în a 

11  (12) 
Contestaţiile 
cu privire la 
soluţionarea 
întâmpinărilor 
se depun în 
scris, în 
termen de 5 
zile de la 
comunicarea 
dispoziţiilor, la 
judecătoria în 
a cărei rază 
teritorială 
domiciliază 
alegătorul şi se 
soluţionează 
de aceasta în 
cel mult 3 zile 
de la 
înregistrare. 
 



 

ore de la 
pronunţare. 

cărei rază 
teritorială se 
află biroul 
electoral al 
secţiei de votare 
care a întocmit 
lista. Hotărârea 
judecătorească 
este definitivă; 
ea se comunică 
persoanelor 
interesate în cel 
mult 24 de ore 
de la 
pronunţare. 

 16 (7) Orice 
neconcordanţă 
între lista 
electorală 
permanentă şi 
copia întocmită 
potrivit alin. (6) 
se soluţionează 
de primar, de 
îndată, pe baza 
datelor cuprinse 
în lista electorală 
permanentă. 
    (8) Orice 
modificare 
intervenită în 
lista electorală 
permanentă, 
după trimiterea 
copiilor la biroul 
electoral al 
secţiei de votare, 
se comunică 
acestuia de către 
primar, în 

   



 

termen de cel 
mult 24 de ore. 

(9) Primarul este 
obligat să 
comunice 
judecătoriei şi 
Autorităţii 
Electorale 
Permanente orice 
modificare în 
listele electorale. 

 7    (11) În 
termen de 48 
de ore de la 
soluţionarea 
plângerilor şi 
operarea 
modificărilor 
în listele 
electorale 
permanente, 
primarii au 
obligaţia de a 
le transmite 
judecătoriilor 
şi Direcţiei 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 
Administrarea 
Bazelor de 
Date. 

 11  (13) În 
termen de 48 
de ore de la 
soluţionarea 
întâmpinărilor 
şi operarea 
modificărilor 
în listele 
electorale 
permanente, 
primarii au 
obligaţia de a 
le transmite 
Direcţiei 
pentru 
Evidenţa 
Persoanelor şi 
Administrarea 
Bazelor de 
Date. 

10 abrogat     

    (11) Modificările 
intervenite după 
trimiterea copiilor 
de pe listele 
electorale 
permanente se 
comunică 
judecătoriei şi 
biroului electoral 
al secţiei de votare 
în termen de 24 de 
ore. 

  ART. 22 
    (1) 
Autorităţile 
publice care au 
întocmit listele 
electorale le vor 
înainta 
birourilor 
electorale ale 
secţiilor de 
votare cu două 
zile înainte de 
data 
desfăşurării 
referendumului. 

11    (18) Orice 
modificare 
intervenită în 
lista electorală 
permanentă, 
după predarea 
copiei la biroul 
electoral al 
secţiei de 
votare, se 
comunică, în 
scris, de îndată 
acestuia de 
către primar. 



 

    (2) Orice 
modificare 
ulterioară se 
comunică de 
îndată 
birourilor 
electorale ale 
secţiilor de 
votare. 

     16(9) Copiile de 
pe listele 
electorale 
permanente se 
semnează de 
primar, de 
secretarul unităţii 
administrativ-
teritoriale, de 
şeful serviciului 
public comunitar 
judeţean de 
evidenţă a 
persoanelor şi de 
şeful structurii 
teritoriale a 
Centrului 
Naţional de 
Administrare a 
Bazelor de Date 
privind Evidenţa 
Persoanelor. 

   

 ART. 17 
    Copiile 
întocmite potrivit 
art. 16 alin. (6) 
cuprind: numele 
şi prenumele 
alegătorului, 
codul numeric 
personal, 

   8(2) Copiile 
de pe listele 
electorale 
permanente 
cuprind 
numele şi 
prenumele 
alegătorului, 
codul numeric 

 11    (15) 
Copiile de pe 
listele 
electorale 
permanente 
cuprind 
numele şi 
prenumele 
alegătorului 



 

domiciliul, seria 
şi numărul 
actului de 
identitate, 
numărul 
circumscripţiei 
electorale, 
numărul secţiei 
de votare, 
precum şi o 
rubrică destinată 
semnăturii 
alegătorului. 

personal, 
domiciliul, 
tipul, seria şi 
numărul 
actului de 
identitate, 
numărul 
secţiei de 
votare, 
precum şi o 
rubrică 
destinată 
semnăturii 
alegătorului. 

resortisant, 
codul numeric 
personal, 
domiciliul, 
tipul, seria şi 
numărul 
actului de 
identitate, 
numărul 
secţiei de 
votare, precum 
şi o rubrică 
destinată 
semnăturii 
alegătorului. 

    8 (3) Copiile 
de pe listele 
electorale 
permanente se 
predau de 
către primar, 
în două 
exemplare, pe 
bază de 
proces-verbal, 
preşedinţilor 
birourilor 
electorale ale 
secţiilor de 
votare, cu 
două zile 
înainte de data 
alegerilor. Un 
exemplar este 
pus la 
dispoziţia 
alegătorilor 
pentru 
consultare şi 
un exemplar 

 11  (16) 
Copiile de pe 
listele 
electorale 
permanente se 
predau de 
către primar, 
în două 
exemplare, pe 
bază de 
proces-verbal, 
preşedinţilor 
birourilor 
electorale ale 
secţiilor de 
votare, cu 
două zile 
înainte de ziua 
de referinţă. 
Un exemplar 
este pus la 
dispoziţia 
alegătorilor 
pentru 
consultare şi 



 

este utilizat în 
data 
alegerilor. Al 
treilea 
exemplar al 
copiei se 
păstrează de 
către primar. 
    (4) Orice 
neconcordanţă 
între lista 
electorală 
permanentă şi 
copie se 
soluţionează 
de primar de 
îndată, prin 
dispoziţie, pe 
baza datelor 
cuprinse în 
lista electorală 
permanentă. 
    (5) Orice 
modificare 
intervenită în 
lista electorală 
permanentă, 
după predarea 
copiei la biroul 
electoral al 
secţiei de 
votare, se 
comunică în 
scris, de 
îndată, 
acestuia de 
către primar. 

un exemplar 
este utilizat în 
ziua de 
referinţă. Al 
treilea 
exemplar al 
copiei se 
păstrează de 
către primar. 

    11   (17) Orice 
neconcordanţă 
între lista 



 

electorală 
permanentă şi 
copie se 
soluţionează 
de primar de 
îndată, prin 
dispoziţie, pe 
baza datelor 
cuprinse în 
lista electorală 
permanentă. 

 ART. 18 
    Primarii 
asigură condiţiile 
necesare 
consultării de 
către alegători a 
copiilor de pe 
listele electorale 
permanente, atât 
la sediul 
primăriei, cât şi 
la sediul secţiei 
de votare. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr. 2 

 
ARHITECTURA SIRE 

 
§.1.Prezentare Generala SIRE 
Principala componentă a Registrului Electoral este SIRE (Sistemul Informatic al 

Registrului Electoral). 
Din punct de vedere logic, cheia esenţială a prezentării serviciilor AEP este 

integrarea acestora într-o interfaţă unitară, ergonomică, navigabilă în mod intuitiv, care să 
permită utilizatorilor să găsească (on-line) informaţiile utile facil, rapid, în mod sigur şi 
confidenţial, şi care să faciliteze desfăşurarea activităţilor recurente. 

SIRE include un suport transparent pentru servicii, pe parcursul întregului ciclu de 
viaţă al informaţiei: dezvoltare, acces, actualizare, procesare, diseminare.  

Obiectivele fundamentale ale soluției arhitecturale sunt următoarele: 
- Definirea de servicii reutilizabile împărțite pe nivele logice, fiecare nivel având 
funcţionalităţi bine delimitate; 
- Modularitatea soluţiei, pentru a permite extinderea continuă a serviciilor oferite şi a 
nu restricţiona numărul utilizatorilor publici sau autentificaţi ai instituţiilor cu atribuţii 
electorale; 
- Adaptabilitatea la schimbările legislative, administrative şi tehnologice; 
- Scalabilitatea soluţiei, pentru a facilita creşterea numărului de utilizatori, a 
volumului de date procesate sau a modificărilor infrastructurii hardware; 
- Realizarea unei topologii arhitecturale cu organizare centrală şi clienţi distribuiţi 
care pot accesa aplicaţia utilizând doar un browser web; 
- Facilitarea  integrabilității cu sisteme externe prin utilizarea de standarde deschise. 

Aşadar, arhitectura logică propusă a fi elaborată, pentru SIRE la nivel AEP conţine 
următoarele componente: 

• Componenta server web şi server de aplicaţii la nivelul cărora se vor 
implementa serviciile de business ale aplicaţiei şi care asigură integrarea tuturor 
componentelor sistemului;  

• Componenta portal prin intermediul căruia o parte din serviciile de business 
sunt expuse către utilizatori din primării şi prefecturi (servicii G2G) sau către alegători 
(servicii G2C). 

• Componenta de date – reprezintă baza de date relaţională utilizată pentru 
stocarea tuturor datelor gestionate de sistemul informatic; 

• Componenta de business intelligence utilizată pentru extragerea informaţiilor 
din aplicaţiile şi sursele de date existente în cadrul AEP şi distribuirea acestora în cadrul 
organizaţiei pentru optimizarea proceselor de business, deciziilor şi acţiunilor; 



 

• Componenta de integrare externă utilizată pentru expunerea serviciilor AEP 
sub formă de servicii WEB pentru a fi apelate din aplicaţii ale altor instituţii; 

• Componenta server de autentificare utilizat pentru gestiunea utilizatorilor şi 
prin intermediul căruia se realizează autentificarea utilizatorilor în sistem; 

• Antivirus utilizat pentru protecţia serverelor; 
• Componenta de monitorizare şi protecţie servere pentru a asigura o protecţie 

proactivă, bazată pe comportament a serverelor; 
• Componenta (infrastructura) de virtualizare permite eficientizarea utilizării 

resurselor hardware existente şi alocarea dinamică a acestora în funcţie de necesităţile 
operaţionale; 

• Staţiile de lucru client de pe care utilizatorii finali accesează serviciile 
sistemului informatic prin intermediul unui browser WEB; 

• Sistemele externe care accesează serviciile web expuse prin intermediul 
componentei de integrare.  

 

 
 

                                                        Arhitectura Logică a SIRE 
 
 Din punct de vedere al componentelor aplicative ce sunt dezvoltate, SIRE este 
descompus în componentele funcționale descrise în Figura - Descompunere logică a 
componentelor funcționale 



 

 
                            Descompunere logica a componentelor funcționale 
 

Componenta „Gestiune Alegatori” reprezintă componenta de bază a sistemului care 
are rolul de administra persoanele române cu drept de vot : persoane cu cetăţenia română 
care în ziua alegerilor împlinesc 18 ani sau au peste 18 ani. Componenta comunică cu baza 
de date prin intermediul componentei de criptare/decriptare informații. 

Componenta „Secții Votare” administrează registrul permanent al secțiilor de 
votare, definirea scrutinelor și a competitorilor electorali. Componenta implementează 
toate operațiile specifice definirii și modificării scrutinelor, modificărilor și aprobărilor 
asociate scrutinelor precum și accesul la istoricul scrutinelor și datele asociate acestora. 

Componenta „Liste Alegători” permite generarea şi tipărirea listelor de alegători 
pentru toate tipurile de alegeri care se desfăşoară pe teritoriul Românei. Generarea listelor 
de alegători se face în concordanţă cu legislaţia electorală în vigoare şi pe baza datelor 
existente în sistem: alegători reprezentaţi de cetăţeni români cu domiciliul în ţară sau în 
străinătate şi pe baza nomenclatorului de secţii de votare.  

Repartizarea alegătorilor pe secţii de votare se realizează pe baza razei (ariei 
geografice) acoperită de secţia de votare. Componenta include implementarea operațiilor 
necesare pentru modificarea manuală a listelor de alegatori, pentru aprobarea și validarea 
acestora. Pentru generarea listelor de alegători, această componentă comunică cu 
componenta Secții de Votare pentru identificarea secțiilor de votare și a perimetrelor 
acestora și cu componenta Gestiune alegători pentru identificarea alegătorilor ce sunt 
arondați unei secții. 



 

Componenta „Management Documente și Date” permite încărcarea documentelor 
justificative în baza de date (documente privind radierea persoanelor, documente privind 
înscrierea persoanelor în registrul electoral cu adresa de reședința) a documentelor atașate 
scrutinelor (instrucțiuni, extrase legislative). O alta funcționalitate importantă a 
componentei de management documente și date este aceea de generare a pachetelor 
electorale specifice fiecărei secții din cadrul unui scrutin. Pentru generarea pachetelor 
electorale componenta „Management Documente și Date” accesează componenta de 
Raportare. 

Componenta „Migrare Date” implementează preluarea datelor de la instituțiile 
externe și stocarea lor în SIRE. Datele sunt preluate de la DEPABD, în cazul cetăţenilor 
români cu domiciliul în România sau de la Direcţia Generală de Paşapoarte în cazul 
cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. Componenta interacționează cu 
Componenta de Criptare/Decriptare date pentru criptarea datelor cu caracter personal din 
baza de date și cu Componenta Gestiune Alegatori verificări de coerenta și salvarea datelor 
în baza de date.  

Componenta „Rapoarte” este utilizată pentru construcția și execuția rapoartelor din 
cadrul SIRE. Componenta interacționează cu toate celelalte componente ale sistemului 
pentru extragere date și cu Componenta de Criptare/Decriptare date pentru decriptarea 
datelor și afișarea corectă a acestora în rapoartele generate. 

Componenta „Criptare/Decriptare” are rolul de a asigura confidenţialitatea datelor 
şi de a proteja accesul la date cu caracter personal chiar şi pentru utilizatorii care au acces 
doar la baza de date. Componenta se interpune transparent între componentele funcționale 
și baza de date și asigură stocarea criptată în baza de date a informaţiilor cu caracter 
personal. Atributele care se criptează sunt: nume, prenume, iniţiala tatălui, data naşterii, 
seria şi numărul cărţii de alegător, seria şi numărul cărţii de identitate. Suplimentar faţă de 
acestea, parolele utilizatorilor vor fi stocate sub formă criptată. 
 

§.2. Arhitectura software 
Arhitectura software a SIRE se bazează pe tehnologii moderne şi mature, deja 

verificate şi cu rezultate spectaculoase în implementările altor proiecte. Arhitectura 
software este centrată pe servicii reutilizabile oferite de module bine delimitate, 
asigurându-se un grad înalt de extensibilitate, scalabilitate şi fiabilitate atunci când 
necesităţile o cer.  

Integrabilitatea şi interoperabilitatea cu alte aplicaţii de la furnizori diferiţi este 
garantată prin utilizarea de standarde şi protocoale deschise atât intern cât şi extern. 
Componentele SIRE sunt construite independent de platforma hardware folosită, 
asigurându-se un grad înalt de portabilitate.  

O astfel de arhitectură modulară asigură o disponibilitate ridicată şi o scalabilitate 
liniară deopotrivă orizontală şi verticală, prin posibilitatea de suplimentare cu putere de 



 

procesare sau memorie, ori respectiv prin adăugarea de servere de aplicaţie şi bază de date, 
fără a impune stoparea temporară sau rescrierea totală sau parţială a serviciilor dezvoltate. 

Sistemul informatic conţine un modul administrare în detaliu, până la fiecare 
secţiune din interfaţa web şi până la fiecare funcţionalitate. Securitatea sistemului este 
orientată pe două direcţii: securitatea funcţională care se referă la securitatea sistemului 
din punct de vedere al accesului la serviciile oferite de sistem şi securitatea datelor care se 
referă la datele care pot fi accesate de un utilizator (utilizatorii dintr-o primărie au acces 
doar la datele referitoare la secţiile de votare din subordinea primăriei). Sistemul este 
parametrizabil, astfel încât este posibilă efectuarea de modificări ale caracteristicilor 
modulelor componente fără a necesita modificări ale codului sursa.  

Utilizatorii sistemului informatic se conectează la sistem prin intermediul unui 
browser web standard de la staţiile de lucru centrale şi teritoriale, fără să necesite 
instalarea explicită a unei aplicaţii de tip client dedicată pe staţia utilizatorului. 
 Componentele aplicative din cadrul sistemului informatic sunt de tip web-based şi 
au o arhitectura n-tier, cu module incluse în componentele arhitecturale ale sistemului 
informatic. De exemplu, componenta Liste Alegători incapsulează: 

• servicii de business la nivelul serverului de aplicaţie; 
• interfaţă grafică dedicată utilizatorilor interni ai AEP pentru accesul la 

serviciile de business; 
• servicii on-line expuse prin intermediul componentei Portal. Aceste servicii 

reprezintă o interfaţă pentru serviciile de business implementate la nivelul serverului de 
aplicaţie; 

• seturi de date specifice la nivelul componentei de gestiune a bazelor de date. 
Arhitectura aplicaţiei pentru software-ul adaptat este organizată stratificat, fiecare 

strat utilizând serviciile expuse de stratul inferior şi furnizând servicii stratului superior. 
Avantajele acestei abordări stratificate sunt următoarele: 
- fiecare strat este o entitate independentă, ce reduce dependenţele inter 

module ori servicii (cuplare slabă); 
- un strat poate fi înlocuit cu uşurinţă fără a fi nevoie a schimba straturile cu 

care acesta se interfaţează, atât timp cât interfeţele nu se modifică; 
- un strat se poate utiliza de către mai multe straturi superioare. 



 

 
                       Arhitectură N-tier a sistemului informatic AEP 
 

Nivelurile arhitecturii de aplicaţie pentru sistemul informatic sunt următoarele: 
 Nivelul de prezentare conţine interfaţa utilizator şi este responsabil pentru 

interacţiunea dintre utilizatorul final şi aplicaţie. Clientul va utiliza un browser web 
standard (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, etc.) 
pentru a interacţiona cu aplicaţia. Interfaţa utilizator este proiectată a fi ergonomică, 
intuitivă, informativă, fiabilă, atractivă şi stabilă. Nivelul de prezentare conține componente 
de interfața specifice pentru componenta portal și pentru aplicația din backend. Aplicaţia 
utilizează un singur punct de autentificare. Utilizatorul este autentificat o singura dată per 
sesiune şi îi este permis accesul doar la acele servicii ori date pentru care rolul sau are 
definite drepturi. Nivelul de prezentare de la nivelul serverului WEB şi de aplicaţii conţine 
toate elementele de interfaţă necesare pentru a expune către utilizatorii AEP toate 
funcţionalităţile implementate la nivelul de aplicaţie. 

 Nivelul de servicii WEB – este destinat expunerii de servicii din nivelul de 
aplicaţii sub formă de servicii WEB pentru a fi apelate de sisteme externe. Schimbul de date 
cu sistemele externe se realizează în format XML iar serviciile vor fi descrise utilizând 
standardul WSDL 



 

 Nivelul de aplicaţie încapsulează întreaga logică şi componente de business, 
fiind bazat pe un server de aplicaţie cu un container standard JEE (Java Platform, Enterprise 
Edition). Componentele acestui nivel sunt dezvoltate utilizând tehnologii standard J2EE 
susținute de framework-uri și biblioteci de ultimă generaţie. Nivelul de aplicaţie 
implementează logica de business şi respectă următoarele principii:  

• standardizare (e.g. utilizarea standardelor deschise); 
• atomicitate (fiecare serviciu implementează o funcţionalitate atomică. 

Funcţionalităţile complexe sunt rezultatul unor apeluri succesive de servicii); 
• orientarea spre servicii (e.g. structurarea în substraturi de servicii); 
• reutilizare (e.g. reutilizarea logicii modulelor ori serviciilor de business); 
• parametrizare (e.g. extensibilitate fără a fi nevoie de modificare de cod sau 

arhitectură); 
• izolare (e.g. separarea clară între straturile arhitecturale). 
 Nivelul de date este responsabil de stocarea şi regăsirea datelor utilizate în nivelul 

de aplicaţie şi este reprezentat printr-o instanţă Microsoft SQL Server 2008 Enterprise. 
Stratul de business accesează sursa de date prin intermediul stratului de persistenţă din 
cadrul nivelului de aplicaţie. Ortogonal nivelelor aplicative, sistemul informatic conţine 
două componente care se aplică la toate nivelurile aplicaţiei: 

• Componenta de securitate controlează accesul utilizatorilor la funcţionalităţile şi 
datele existente în system pe accesul utilizatorilor la funcţionalităţile şi datele existente în 
system pe sistem în conformitate cu drepturile acordate utilizatorilor. Securitatea 
sistemului este orientată pe două dimensiuni: 

- securitatea accesului la serviciile sistemului prin care se garantează accesul 
utilizatorilor doar la serviciile pentru care le-au fost acordate explicit drepturi de 
acces 

- securitatea accesului la datele existente în sistem prin care se garantează accesul 
utilizatorilor doar la datele pentru care au fost acordate drepturi de acces 

- La nivelul componentelor nivelelor sistemului, componenta de securitate se aplica 
ortogonal, autorizarea utilizatorilor realizându-se la fiecare nivel al aplicației. 

• Componenta de log şi audit are rolul de a monitoriza şi de a înregistra toate 
operaţiile efectuate de utilizatori prin intermediul sistemului. 

Platforma software a soluţiei propune categorii de produse software mature, validate 
în implementări de soluții de complexitate cel puţin similară ce permit implementarea 
unitară a serviciilor şi funcţionalităţile noului sistem informatic.  

 
 
 
 
Componenta Software necesar Software utilizat 



 

soluţiei 
Componenta server 
web şi server de 
aplicaţii 

Server WEB și Server de 
aplicatii  

JBOSS Application Server 

Componenta de 
raportare 

Software de realizare şi 
execuţie rapoarte integrată 
în soluţia dezvoltată şi care 
se execută pe serverul de 
aplicaţii 

Jasper Reports componenta 
open source integrata în 
frameworkul SIVECO MDA 
Framework 
iReport componenta open 
source integrată în 
framework-ul de 
dezvoltare, dedicataă 
construcţiei în mod grafic a 
rapoartelor 
 

Componenta de date Sistem de gestiune a 
bazelor de date relaţionale 

Microsoft SQL Server 2008 
Enterprise Edition 

Componenta portal Server Web şi server Portal SIVECO Portal executat pe 
platforma Microsoft 
Internet Information 
Services  

Componenta de 
business intelligence 

Software dedicat pentru 
realizarea de analize și 
statistice peste seturi de 
date din surse eterogene 

Microsoft SQL Server 
Analysis Services 
Microsoft SharePoint 
Enterprise 2010 - pentru 
nivelul de prezentare  

Componenta server 
de autentificare 

Software pentru 
administrarea identităţii 
utilizatorilor şi controlul 
accesului la resurse 

Asseba SxS Engine 
Asseba SxS LOMAAP 

Antivirus Software antivirus Symantec Endpoint 
Protection 

Componenta de 
monitorizare şi 
protecţie servere 

Software de monitorizare 
şi îmbunătăţire a 
performanţelor sistemelor 
IT  

Symantec Endpoint 
Protection 

Componenta 
(infrastructura) de 
virtualizare 

Software de partajare a 
resurselor hardware 
pentru a eficientiza 
utilizarea acestora 

VMware vSphere 4 
Enterprise Plus for 1 
processor with Cisco Nexus 
1000V 



 

 
 

Software-ul oferit se mapează pe componentele soluţiei astfel: 
• Pentru Componenta Portal este platforma SIVECO Portal care se execută în contextul 

serverului web Microsoft Internet Information Services prin intermediul căruia sunt expuse 
interfeţele grafice utilizator pentru accesul la serviciile de business implementate în nivelul 
de business din backend. Interfeţele din portal sunt dedicate utilizatorilor din primării şi 
prefecturi precum şi cetăţenilor.  

• Pentru componenta de raportare inclusă în sistemul informatic se utilizează Jasper 
Reports, instrument avansat de definire şi execuţie a rapoartelor. Jasper Reports reprezintă 
o componenta open source integrata în framework-ul MDA utilizat la dezvoltarea soluției. 

• Pentru componenta de date este baza de date Microsoft SQL Server, componentă 
care asigură stocarea sigură şi securizată a datelor gestionate de componentele soluţiei. 

• Pentru componenta server web şi server de aplicaţii sistemul utilizează JBOSS 
Application Server, mediu capabil să găzduiască şi să execute componentele dezvoltate ale 
soluţiei 

• Pentru Componenta de business intelligence se utilizează produsul Microsoft SQL 
Server Analysis Services, instrument avansat de conectare şi agregare a informaţiilor 
existente în diferitele surse de date ale AEP şi prezentare a acestora în tablouri de bord 
interactive de indicatori de business astfel încât să suporte permanent activitățile de decizie 
din cadrul AEP. Interfeţele grafice de prezentare a analizelor sunt realizate utilizând 
Microsoft SharePoint Enterprise 2010. 
 

 



 

 
             Sistem informatic AEP - Arhitectura Software 
 

Tehnologii utilizate 
Principalele tehnologii utilizate în dezvoltarea SIRE sunt: Java EJB3, Struts și 

Hibernate. 
 

Prezentare Generala portal www.registrulelectoral.ro 
Cazurile de utilizare luate în considerare, și care au avut impact în construirea 

arhitecturii sunt sintetizate în figura următoare. 

http://www.registrulelectoral.ro/


 

  
                   Cazuri de utilizare cu impact arhitectural 
 

 



 

  Detalierea componentelor portalului în cadrul sistemului informatice registrul 
electoral 
 
 

Nivelurile arhitecturii de aplicaţie pentru portal sunt următoarele: 
 Nivelul de prezentare conţine interfaţa utilizator şi este responsabil pentru 

interacţiunea dintre utilizatorul final şi aplicaţie. Clientul va utiliza un browser web 
standard (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, etc.) 
pentru a interacţiona cu aplicaţia. Interfaţa utilizator este proiectată a fi ergonomică, 
intuitivă, informativă, fiabilă, atractivă şi stabilă. Nivelul de prezentare conține componente 
de interfața specifice pentru componenta portal și pentru aplicația din backend. Aplicaţia 
utilizează un singur punct de autentificare. Utilizatorul este autentificat o singura dată per 
sesiune şi îi este permis accesul doar la acele servicii ori date pentru care rolul sau are 
definite drepturi. Nivelul de prezentare de la nivelul serverului WEB şi de aplicaţii conţine 
toate elementele de interfaţă necesare pentru a expune către utilizatorii AEP toate 
funcţionalităţile implementate la nivelul de aplicaţie. Separat există un punct de 
autentificare specific forumului.În acest fel se asigură un grad sporit al securității 
sistemului, cerință specificată și în caietul de sarcini. 

 Nivelul de servicii WEB – este destinat consumării de servicii din nivelul de 
aplicaţii sub formă de consumatoare de servicii WEB puse la dispoziție de sistemul SIRE. 
Schimbul de date cu sistemele externe se realizează în format XML iar serviciile vor fi 
descrise utilizând standardul WSDL. 

 Nivelul de aplicaţie încapsulează întreaga logică şi componente de business, 
fiind bazat pe un server de aplicaţie cu un container standard IIS, Microsoft .NET 
Framework). Componentele acestui nivel sunt dezvoltate utilizând tehnologii standard 
ASP.NET susținute de framework-uri și biblioteci de ultimă generaţie. 
Nivelul de aplicaţie implementează logica de business şi ascultă de următoarele principii:  
• standardizare (e.g. utilizarea standardelor deschise); 
• atomicitate (fiecare serviciu implementează o funcţionalitate atomică. 
Funcţionalităţile complexe sunt rezultatul unor apeluri succesive de servicii). 
• orientarea spre servicii (e.g. structurarea în substraturi de servicii); 
• reutilizare (e.g. reutilizarea logicii modulelor ori serviciilor de business); 
• parametrizare (e.g. extensibilitate fără a fi nevoie de modificare de cod sau 
arhitectură); 
• izolare (e.g. separarea clară între straturile arhitecturale). 

 Nivelul de date este responsabil de stocarea şi regăsirea datelor utilizate în 
nivelul de aplicaţie şi este reprezentat printr-o instanţă Microsoft SQL Server 2008 
Enterprise. Stratul de business accesează sursa de date prin intermediul stratului de 
persistenţă din cadrul nivelului de aplicaţie. Ortogonal nivelelor aplicative, sistemul 
informatic conţine două componente care se aplică la toate nivelele aplicaţiei: 



 

 Componenta de securitate controlează accesul utilizatorilor la 
funcţionalităţile şi datele existente în sistem pe accesul utilizatorilor la funcţionalităţile şi 
datele existente în siystem în conformitate cu drepturile acordate utilizatorilor. Securitatea 
sistemului este orientată pe două dimensiuni: 

• securitatea accesului la serviciile sistemului prin care se garantează accesul 
utilizatorilor doar la serviciile pentru care le-au fost acordate explicit drepturi de acces 

• securitatea accesului la datele existente în sistem prin care se garantează accesul 
utilizatorilor doar la datele pentru care au fost acordate drepturi de acces 
 La nivelul componentelor nivelelor sistemului, componenta de securitate se aplica 
ortogonal, autorizarea utilizatorilor realizându-se la fiecare nivel al aplicației. 
 Componenta de log şi audit are rolul de a monitoriza şi de a înregistra toate 
operaţiile efectuate de utilizatori prin intermediul sistemului. 

Platforma software a soluţiei propune categorii de produse software mature, validate 
în implementări de soluții de complexitate cel puţin similară ce permit implementarea 
unitară a serviciilor şi funcţionalităţile noului sistem informatic.  

 
Componenta soluţiei Software necesar Software utilizat 
Componenta server 
web şi server de 
aplicaţii 

Server WEB și Server de 
aplicatii  

IIS 

Componenta de 
raportare 

Software de realizare şi 
execuţie rapoarte integrată 
în soluţia dezvoltată şi care 
se execută pe serverul de 
aplicaţii 

Reporting Services 
 

Componenta de date Sistem de gestiune a 
bazelor de date relaţionale 

Microsoft SQL Server 2008 
Enterprise Edition 

Componenta portal 
și forum 

Server Web şi server Portal SIVECO Portal executat pe 
platforma Microsoft 
ASP.NET 3.5  

Componenta server 
de autentificare 

Software pentru 
administrarea identităţii 
utilizatorilor şi controlul 
accesului la resurse 

Asseba SxS Engine 
Asseba SxS LOMAAP 

Antivirus Software antivirus Symantec Endpoint 
Protection 

Componenta de 
monitorizare şi 
protecţie servere 

Software de monitorizare 
şi îmbunătăţire a 
performanţelor sistemelor 
IT  

Symantec Endpoint 
Protection 



 

Componenta 
(infrastructura) de 
virtualizare 

Software de partajare a 
resurselor hardware 
pentru a eficientiza 
utilizarea acestora 

VMware vSphere 4 
Enterprise Plus for 1 
processor with Cisco Nexus 
1000V 
 

 

Software-ul oferit se mapează pe componentele soluţiei propuse astfel: 
• Pentru Componenta Portal este platforma SIVECO Portal care se execută în contextul 

serverului web Microsoft Internet Information Services prin intermediul căruia sunt expuse 
interfeţele grafice utilizator pentru accesul la serviciile de business implementate în nivelul 
de business din backend. Interfeţele din portal sunt dedicate utilizatorilor din primării şi 
prefecturi precum şi cetăţenilor.  

• Pentru componenta de raportare inclusă în sistemul informatic se utilizează 
Reporting Services, instrument avansat de definire şi execuţie a rapoartelor.  

• Pentru componenta de date este operată o bază de date Microsoft SQL Server, 
componentă care asigură stocarea sigură şi securizată a datelor gestionate de 
componentele soluţiei. 

• Pentru componenta server web şi server de aplicaţii sistemul utilizează Internet 
Information Server, mediu capabil să găzduiască şi să execute componentele dezvoltate ale 
soluţiei 
 

Platformă hardware

Componenta de virtualizare
(VMWare vsphere 4 Enterprise Plus)

Sisem de gestiune a bazelor de date
(Microsoft SQL Server Enterprise 2008)

Portal
(SIVECO Portal)

Comunicații

Consumator servicii WEB
(SOAP/WSDL)

Server Web
(Microsoft Information Services)

Monitorizare si 
protecție 
servere 

(Symantec 
Endpoint 

Protection)

Soluție 
Antivirus 

(Symantec 
Endpoint 

Protection)

Server 
autentificare 
(Aseba SxS 

Engine)

 
                     Sistem informatic Portal RE - Arhitectura Software 
 
 



 

Principalele tehnologii utilizate în dezvoltarea SIRE sunt:.ASP.NET, ASP.NET AJAX și 
JQuery. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 3 

Arhitectura hardware pentru mediul de producție 

1.1. Arhitectura hardware recomandată pentru procesare asincronă 

În vederea desfășurării fără dificultate a procesării cererilor de repartizare alegători, 
aprobare Registrul Electoral și generare pachete electorale propunem o arhitectură hardware mai 
performantă decât cea actuală. Noua arhitectură va permite îmbunătățirea semnificativă a timpilor 
de așteptare pentru procesarea cererilor de prelucrare. Astfel, utilizatorii vor avea de asteptat în 
medie 30 de minute procesarea unei cereri de repartizare alegători sau aprobare registru sau 
generare pachete electorale. 

 

Mediul de producție va avea mai multe servere în balansare pe fiecare nivel 
arhitectural - bază de date, server aplicație și portal: 

• Serverele bazei de date (2 în cluster) vor avea câte 32 de core procesor, 128 
Gb RAM și va fi deservit de un spațiu de stocare SAN cu capacitate minimă de 
10 TB utili. Fiecare server va avea minim 6 plăci de rețea pentru comunicație 
optimă cu serverele de aplicație. 

• Vor exista 3 servere de aplicație cu câte 16 core procesor și 32 GB RAM și cu 
minim 2 plăci de rețea . 

• Serverele de portal (3 la număr) vor avea câte 16 core procesor și 32 GB RAM.  
• Pentru instrumentele suport se vor utiliza 2 servere  cu câte 16 core procesor 

și 32 GB RAM. 
• Balansarea între serverele de pe același nivel trebuie să se realizeze prin 

dispozitive de tip load balancere specializate aflate în arhitectura de tip fail 
over pe fiecare nivel. Echipamentele load balancer trebuie să fie astfel 
dimensionate astfel încât să permită balansarea a 3187 de utilizatori 
concurenți și să asigure balansarea unei sesiuni către același server.  

 

 



 

 



 

 

 

 

Echipamente Cantitate 
Server  2x 8C, 32 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de instalare incluse 10 
Server  4x 8C, 128 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de instalare incluse 2 
Server  2x 8C, 64 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de instalare incluse 1 
Storage 10 TB utili cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 1 
Storage 5 TB utili cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 1 
Switch fibră optică cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 2 
Switch eternet cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 4 
Router cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 2 
Echipament activ de rețea de tip firewall cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare 
incluse 2 
Echipament activ de rețea de tip load balancing cu suport 3 ani și  cu servicii de 
instalare incluse 2 

 

  



 

1.2. Arhitectura hardware recomandată pentru procesare sincronă 

Pentru procesarea sincronă a cererilor de repartizare alegători, aprobare Registrul Electoral 
și generare pachete electorale, serverele din arhitectura hardware trebuie să fie mult mai puternice. 
Astfel, propunem servere mai multe și mai puternice pentru a putea face față prelucrării simultane  
a 3187 de cereri de repartizare alegători, aprobare registru sau generare pachete electorale. În noua 
arhitectură, utilizatorii vor avea de așteptat un timp proporțional cu mărimea UAT-ului pe care îl 
reprezintă – de la câteva secunde pentru UAT-uri foarte mici la 30 de minute pentru UAT-uri foarte 
mari. 

Mediul de producție va avea mai multe servere în balansare pe fiecare nivel 
arhitectural: bază de date, server aplicație și portal: 

• Serverele bazei de date (3 în cluster) vor avea câte 32 de core procesor, 128 
Gb RAM și va fi deservit de un spațiu de stocare SAN cu capacitate minimă de 
10 TB utili. Fiecare server va avea minim 6 plăci de rețea pentru comunicație 
optimă cu serverele de aplicație. 

• Vor exista 4 servere de aplicație cu câte 32 core procesor și 64 GB RAM și cu 
minim 2 plăci de rețea . 

• Serverele de portal (4 la număr) vor avea câte 32 core procesor și 64 GB RAM. 
• Pentru instrumentele suport se vor utiliza 2 servere  cu câte 16 core procesor 

și 32 GB RAM. 
• Balansarea între serverele de pe același nivel trebuie să se realizeze prin 

dispozitive de tip load balancere specializate aflate în arhitectura de tip fail 
over pe fiecare nivel. Echipamentele load balancer trebuie să fie astfel 
dimensionate astfel încât să permită balansarea a 3187 de utilizatori 
concurenți și să asigure balansarea unei sesiuni către același server.  

 



 

 



 

 

 

 

Echipamente Cantitate 
Server  4x 8C, 64 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de instalare incluse 8 
Server  2 x 8C, 32 Gb RAM, 500 GB Disk cu servicii de instalare incluse 4 
Cluster servere bază de date cu servicii de instalare incluse 1 
Server  2x 8C, 64 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de instalare incluse 1 
Storage 10 TB utili cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 1 
Storage 5 TB utili cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 1 
Switch fibră optică cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 2 
Switch eternet cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 4 
Router cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 2 
Echipament activ de rețea de tip firewall cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare 
incluse 2 
Echipament activ de rețea de tip load balancing cu suport 3 ani și  cu servicii de 
instalare incluse 2 

 

 
Pentru ambele variante, trebuie asigurat un spațiu de stocare SAN cu capacitate de stocare 

utilă de minim 10TB. Acest spațiu este necesar pentru a acoperi creșterea în volum a datelor pentru 



 

cel puțin un ciclu electoral complet și luând în considerare o frecvență de actualizare a datelor de la 
DEPABD de 4 ori pe an.  

 

2. Arhitectura hardware pentru mediul de disaster/recovery 

• Mediul de disaster recovery va fi util pentru recuperarea datelor și asigurarea 
continuității activității în cazul unui dezastru sau în cazul indisponibilității 
mediului principal de producție. Acest mediu va fi într-o altă locație fizică. 

• Datele din mediul de producție vor fi replicate în timp real către mediul de 
disaster recovery.  

• Va exista câte un server pentru portal și aplicatie cu 16 core și 32 Gb RAM 
• Serverul de baza de date va avea 16 core, 64 Gb RAM si SAN cu 5TB utili  

 

 

 

3. Arhitectura hardware pentru mediul de testare și instruire 

• Mediul de testare și instruire este util pentru testare a noilor versiuni ale 
aplicației ce urmează a intra în producție și pentru autoinstruirea pe aplicație 
de către utilizatori, precum și pentru realizarea instruirii -  se va utiliza 
platforma existentă. 

 

 



 

 

 

4. Asistența tehnică ce constă în urmatoarele activități: 

• Curățarea constantă a datelor de la DEPABD 
• Actualizarea nomenclatorului stradal  
• Rezolvarea conflictelor între datele DEPABD și realitatea din teren  
• Raportări adhoc  
• Îndrumare utilizatori în perioade preelectorale  
• Monitorizarea permanentă a sistemului  
• Rollback la cerere asupra unor acțiuni întreprinse de utilizatori  
• Modificări temporare de fluxuri și funcționalități  

Asistența tehnică va avea două componente: asistența tehnică permanentă de întreținere a 
sistemului și asistența tehnică pe eveniment electoral (alegeri sau referendum). 

 

5. Instruire suplimentară – o parte dintre utilizatori nu cunosc aplicația – fie nu au 
fost la instruirea precedentă, fie nu au înțeles încă modul de utilizare al aplicației. 
Pentru aceștia trebuie organizate sesiuni suplimentare de instruire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Dezvoltări software  

• Procesarea asincronă a repartizării alegătorilor pe secții de votare – modul de 
monitorizare și prioritizare a cererilor de procesare. 

• Procesarea asincronă a aprobării scrutinelor de votare – modul de 
monitorizare și prioritizare a cererilor de procesare. 

• Procesarea asincronă a generării pachetelor electorale – modul de 
monitorizare și prioritizare a cererilor de procesare. 

• Partiționarea bazei de date pentru a reduce concurențialitate pe tabelele din 
baza de date și pentru manipularea volumelor de date mai mici. 

• Dezvoltarea de rapoarte pentru monitorizarea progresului în procesul de 
întocmire a listelor electorale la nivel național. 

• Dezvoltarea de rapoarte pentru monitorizarea accesului la sistemul 
informatic. 

• Dezvoltarea unui modul de notificări prin care utilizatorii să fie notificați prin 
aplicație/email/sms referitor la finalizarea operațiilor asincrone.  

• Întărirea securității prin autentificare și autorizare cu ajutorul certificatelor 
digitale. 

• Funcționalități de administrare care să permită revenirea asupra unor 
operații „ireversibile” efectuate de primari.  

 

7. Soluție de monitorizare – în orice moment să fie notificați administratorii sistemului despre 
eventualele anomalii din sistem. Notificările vor fi prin aplicație, prin email sau prin sms.  
 

Buget estimat 
 
Versiunea cu procesare asincronă: 
 

Nr
.  Produse și servicii Cantitate 

Preț 
EUR 

Valoare 
EUR 

  Produse       
1 Echipamente       

  
Server  2x 8C, 32 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de 
instalare incluse 10 8,600 86,000 

  Server  4x 8C, 128 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de 2 16,000 32,000 



 

instalare incluse 

  
Server  2x 8C, 64 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de 
instalare incluse 1 9,500 9,500 

  
Storage 10 TB utili cu suport 3 ani și  cu servicii de 
instalare incluse 1 20,000 20,000 

  
Storage 5 TB utili cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare 
incluse 1 10,000 10,000 

  
Switch fibră optică cu suport 3 ani și  cu servicii de 
instalare incluse 2 6,030 12,060 

  
Switch eternet cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare 
incluse 4 4,690 18,760 

  Router cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 2 16,750 33,500 

  
Echipament activ de rețea de tip firewall cu suport 3 ani și  
cu servicii de instalare incluse 2 36,850 73,700 

  
Echipament activ de rețea de tip load balancing cu suport 3 
ani și  cu servicii de instalare incluse 2 24,120 48,240 

  Certificate digitale calificate 4 ani 6,600 135 891,000 

  Total echipamente     
1,234,76
0 

2 Licențe       
  Licențe soluție monitorizare infrastructură cu suport 3 ani 1 32,495 32,495 
  Licențe soluție securitate - server  1 33,500 33,500 
  Licențe soluție securitate - per user  6,600 7 46,200 
  Licență Windows Server 2012 cu suport pe 3 ani 11 1,300 14,300 

  
Licență MS SQL Server 2012 Enterprise Edition  cu suport 
pe 3 ani 24 20,000 480,000 

  
Licență MS SQL Server 2012 Standard Edition  cu suport pe 
3 ani 2 5,300 10,600 

  Licență WMware 3 4,300 12,900 
  Licență MS Sharepoint server  cu suport pe 3 ani 2 10,000 20,000 
  Licență MS Sharepoint client  cu suport pe 3 ani 30 140 4,200 
  Licență JBOSS 4 4,400 17,600 
  Licență Redhat Linux 9 640 5,760 
  Licență Symantec  Endpoint Protection 35 18 630 
  Licență Portal cu 1 an suport tehnic 3 67,000 201,000 
  Licență baza de date Oracle cu suport pe 3 ani 3 5,000 15,000 
  Licență componenta Replicare date cu 1 an suport tehnic 1 30,000 30,000 
  Total licențe     924,185 

  Buget Produse     
2,158,94
5 

          
  Servicii       
3 Mentenanță licențe       



 

  Mentenanță licențe existente       
  Suport tehnic pe 1 an soluția de securitate 3 4,800 14,400 
  Suport tehnic Windows Enterprise Server 2008 2 560 1,120 
  Suport tehnic Windows Enterprise Server 2012 2 560 1,120 
  Suport tehnic Redhat enterprise Linux Server 3 640 1,920 
  Suport tehnic MS SQL Enterprise Server 2012 1 8,700 8,700 
  Suport tehnic MS SQL 2008 Standard Edition 1 8,700 8,700 
  Suport tehnic Oracle Database Standard Edition One 2 1,900 3,800 
  Suport tehnic Symantec Endpoint Protection 11.0 35 8 280 
  Suport tehnic JBoss Enterprise Application Platform  1 4,400 4,400 

  
Suport tehnic VMware vCenter Server 4 Standard for 
vSphere  1 3,000 3,000 

  
Suport tehnic VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 
processor  4 2,300 9,200 

  
Suport tehnic Microsoft SharePoint Enterprise Server 2010 
minim 24 luni 1 4,300 4,300 

  Suport tehnic Microsoft SharePoint Standard CAL  30 60 1,800 
  Suport tehnic Microsoft SharePoint Enterprise CAL  30 54 1,620 
  Mentenanță licențe noi       
  Suport tehnic soluția de securitate 1 an 3 14,200 42,600 
  Suport tehnic Wmware 3 ani 3 1,700 5,100 
  Suport tehnic JBOSS 3 ani 4 4,400 17,600 
  Suport tehnic Redhat Linux 1 an 9 640 5,760 
  Suport tehnic Symantec  Endpoint Protection 70 8 560 
  Suport tehnic Portal (licență) 6 10,000 60,000 
  Suport tehnic componență Replicare Date 2 6,000 12,000 
  Total mentenanță licențe     207,980 
4 Servicii instalare și configurare       
  Servicii extindere și configurare soluție securitate (preț fix) 1 16,000 16,000 
  Servicii soluție monitorizare (instalare preț fix) 1 5,000 5,000 

  
Servicii instalare, configurare, implementare modul 
replicare date 1 20,000 20,000 

  Total servicii instalare și configurare     41,000 
5 Servicii dezvoltare software       
  Zile om Project Manager 120 600 72,000 
  Zile om Business Analist 150 550 82,500 
  Zile om Technical Leader 100 550 55,000 
  Zile om Solution Architect 80 550 44,000 
  Zile om Software Developer 200 500 100,000 
  Zile om Security&Penetration analyst 60 500 30,000 
  Zile om Database Expert 250 500 125,000 
  Zile om Testing Engineer 150 450 67,500 



 

  Zile om Technical Support Engineer 120 450 54,000 
  Total servicii dezvoltare software     630,000 
  Servicii asistență tehnică, suport tehnic și instruire       

6 
Mentenanță servere existente (garanție preț fix) - număr 
ani 4 2,000 8,000 

7 Asistență tehnică permanentă (preț fix) - număr ani 4 100,000 400,000 

8 
Asistență tehnică per eveniment (preț fix) - număr 
evenimente 4 200,000 800,000 

9 Suport tehnic sistem informatic - număr ani 4 100,000 400,000 
10 Sesiune instruire - număr sesiuni 335 2,000 670,000 

  
Total servicii asistență tehnică, suport tehnic și 
instruire     

2,278,00
0 

  Buget Servicii     
3,156,98
0 

          

Buget Total EUR 
5,315,92
5 

 
 
Versiunea cu procesare sincronă: 
 

Nr
.  Produse și servicii Cantitate 

Preț 
EUR 

Valoare 
EUR 

  Produse       
1 Echipamente       

  
Server  4x 8C, 64 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de 
instalare incluse 8 15,000 120,000 

  
Server  2 x 8C, 32 Gb RAM, 500 GB Disk cu servicii de 
instalare incluse 4 8,600 34,400 

  Cluster servere bază de date cu servicii de instalare incluse 1 
288,00
0 288,000 

  
Server  2x 8C, 64 Gb RAM, 500 GB disk cu servicii de 
instalare incluse 1 9,000 9,000 

  
Storage 10 TB utili cu suport 3 ani și  cu servicii de 
instalare incluse 1 20,000 20,000 

  
Storage 5 TB utili cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare 
incluse 1 10,000 10,000 

  
Switch fibră optică cu suport 3 ani și  cu servicii de 
instalare incluse 2 6,030 12,060 

  
Switch eternet cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare 
incluse 4 4,690 18,760 

  Router cu suport 3 ani și  cu servicii de instalare incluse 2 16,750 33,500 
  Echipament activ de rețea de tip firewall cu suport 3 ani și  2 36,850 73,700 



 

cu servicii de instalare incluse 

  
Echipament activ de rețea de tip load balancing cu suport 3 
ani și  cu servicii de instalare incluse 2 24,120 48,240 

  Certificate digitale calificate 4 ani 6,600 135 891,000 

  Total echipamente     
1,558,66
0 

2 Licențe       
  Licențe soluție monitorizare infrastructură cu suport 3 ani 1 32,495 32,495 
  Licențe soluție securitate - server  1 33,500 33,500 
  Licențe soluție securitate - per user  6,600 7 46,200 
  Licență Windows Server 2012 cu suport pe 3 ani 8 1,300 10,400 

  
Licență MS SQL Server 2012 Enterprise Edition  cu suport 
pe 3 ani 8 20,000 160,000 

  
Licență MS SQL Server 2012 Standard Edition  cu suport pe 
3 ani 2 5,300 10,600 

  Licență WMware 3 4,300 12,900 
  Licență MS Sharepoint server  cu suport pe 3 ani 2 10,000 20,000 
  Licență MS Sharepoint client  cu suport pe 3 ani 30 140 4,200 
  Licență JBOSS 5 4,400 22,000 
  Licență Redhat Linux 14 640 8,960 
  Licență Symantec  Endpoint Protection 35 18 630 
  Licență Portal cu 1 an suport tehnic 3 67,000 201,000 

  Licență baza de date 3 servere cu 1 an suport tehnic 1 
420,00
0 420,000 

  Licență componentă Replicare date cu 1 an suport tehnic 1 30,000 30,000 

  Total licențe     
1,012,88
5 

  Buget Produse     
2,571,54
5 

          
  Servicii       
3 Mentenanță licențe       
  Mentenanță licențe existente       
  Suport tehnic pe 1 an soluția de securitate 3 4,800 14,400 
  Suport tehnic Windows Enterprise Server 2008 2 560 1,120 
  Suport tehnic Windows Enterprise Server 2012 2 560 1,120 
  Suport tehnic Redhat enterprise Linux Server 3 640 1,920 
  Suport tehnic MS SQL Enterprise Server 2012 1 8,700 8,700 
  Suport tehnic MS SQL 2008 Standard Edition 1 8,700 8,700 
  Suport tehnic Oracle Database Standard Edition One 2 1,900 3,800 
  Suport tehnic Symantec Endpoint Protection 11.0 35 8 280 
  Suport tehnic JBoss Enterprise Application Platform  1 4,400 4,400 



 

  
Suport tehnic VMware vCenter Server 4 Standard for 
vSphere  1 3,000 3,000 

  
Suport tehnic VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 
processor  4 2,300 9,200 

  
Suport tehnic Microsoft SharePoint Enterprise Server 2010 
minim 24 luni 1 4,300 4,300 

  Suport tehnic Microsoft SharePoint Standard CAL  30 60 1,800 
  Suport tehnic Microsoft SharePoint Enterprise CAL  30 54 1,620 
  Mentenanță licențe noi       
  Suport tehnic soluția de securitate 1 an 3 14,200 42,600 
  Suport tehnic Wmware 3 ani 3 1,700 5,100 
  Suport tehnic JBOSS 3 ani 5 4,400 22,000 
  Suport tehnic Redhat Linux 1 an 14 640 8,960 
  Suport tehnic Symantec  Endpoint Protection 70 8 560 
  Suport tehnic Portal (licență) 6 10,000 60,000 
  Suport tehnic bază de date (licență) 2 37,000 74,000 
  Suport tehnic componență Replicare Date 2 6,000 12,000 
  Total mentenanță licențe     289,580 
4 Servicii instalare și configurare       
  Servicii extindere și configurare soluție securitate (preț fix) 1 16,000 16,000 
  Servicii soluție monitorizare (instalare preț fix) 1 5,000 5,000 

  
Servicii instalare, configurare, implementare modul 
replicare date 1 20,000 20,000 

  Total servicii instalare și configurare     41,000 
5 Servicii dezvoltare software       
  Zile om Project Manager 300 600 180,000 
  Zile om Business Analist 500 550 275,000 
  Zile om Technical Leader 250 550 137,500 
  Zile om Solution Architect 400 550 220,000 
  Zile om Software Developer 400 500 200,000 
  Zile om Security&Penetration analyst 70 500 35,000 
  Zile om Database Expert 130 500 65,000 
  Zile om Testing Engineer 330 450 148,500 
  Zile om Technical Support Engineer 450 450 202,500 

  Total servicii dezvoltare software     
1,463,50
0 

  Servicii asistență tehnică, suport tehnic și instruire       

6 
Mentenanță servere existente (garanție preț fix) - număr 
ani 4 2,000 8,000 

7 Asistență tehnică permanentă (preț fix) - număr ani 4 
100,00
0 400,000 

8 Asistență tehnică per eveniment (preț fix) - număr 4 200,00 800,000 



 

evenimente 0 

9 Suport tehnic sistem informatic - număr ani 4 
100,00
0 400,000 

10 Sesiune instruire - număr sesiuni 335 2,000 670,000 

  
Total servicii asistență tehnică, suport tehnic și 
instruire     

2,278,00
0 

  Buget Servicii     
4,072,08
0 

          

Buget Total EUR 
6,643,62
5 
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	Anexa nr. 3
	Arhitectura hardware pentru mediul de producție
	1.1. Arhitectura hardware recomandată pentru procesare asincronă
	Mediul de producție va avea mai multe servere în balansare pe fiecare nivel arhitectural - bază de date, server aplicație și portal:
	 Serverele bazei de date (2 în cluster) vor avea câte 32 de core procesor, 128 Gb RAM și va fi deservit de un spațiu de stocare SAN cu capacitate minimă de 10 TB utili. Fiecare server va avea minim 6 plăci de rețea pentru comunicație optimă cu server...
	 Vor exista 3 servere de aplicație cu câte 16 core procesor și 32 GB RAM și cu minim 2 plăci de rețea .
	 Serverele de portal (3 la număr) vor avea câte 16 core procesor și 32 GB RAM.
	 Pentru instrumentele suport se vor utiliza 2 servere  cu câte 16 core procesor și 32 GB RAM.
	 Balansarea între serverele de pe același nivel trebuie să se realizeze prin dispozitive de tip load balancere specializate aflate în arhitectura de tip fail over pe fiecare nivel. Echipamentele load balancer trebuie să fie astfel dimensionate astfel...
	1.2. Arhitectura hardware recomandată pentru procesare sincronă
	Mediul de producție va avea mai multe servere în balansare pe fiecare nivel arhitectural: bază de date, server aplicație și portal:
	 Serverele bazei de date (3 în cluster) vor avea câte 32 de core procesor, 128 Gb RAM și va fi deservit de un spațiu de stocare SAN cu capacitate minimă de 10 TB utili. Fiecare server va avea minim 6 plăci de rețea pentru comunicație optimă cu server...
	 Vor exista 4 servere de aplicație cu câte 32 core procesor și 64 GB RAM și cu minim 2 plăci de rețea .
	 Serverele de portal (4 la număr) vor avea câte 32 core procesor și 64 GB RAM.
	 Pentru instrumentele suport se vor utiliza 2 servere  cu câte 16 core procesor și 32 GB RAM.
	 Balansarea între serverele de pe același nivel trebuie să se realizeze prin dispozitive de tip load balancere specializate aflate în arhitectura de tip fail over pe fiecare nivel. Echipamentele load balancer trebuie să fie astfel dimensionate astfel...
	2. Arhitectura hardware pentru mediul de disaster/recovery
	 Mediul de disaster recovery va fi util pentru recuperarea datelor și asigurarea continuității activității în cazul unui dezastru sau în cazul indisponibilității mediului principal de producție. Acest mediu va fi într-o altă locație fizică.
	 Datele din mediul de producție vor fi replicate în timp real către mediul de disaster recovery.
	 Va exista câte un server pentru portal și aplicatie cu 16 core și 32 Gb RAM
	 Serverul de baza de date va avea 16 core, 64 Gb RAM si SAN cu 5TB utili
	3. Arhitectura hardware pentru mediul de testare și instruire
	 Mediul de testare și instruire este util pentru testare a noilor versiuni ale aplicației ce urmează a intra în producție și pentru autoinstruirea pe aplicație de către utilizatori, precum și pentru realizarea instruirii -  se va utiliza platforma ex...
	4. Asistența tehnică ce constă în urmatoarele activități:
	 Curățarea constantă a datelor de la DEPABD
	 Actualizarea nomenclatorului stradal
	 Rezolvarea conflictelor între datele DEPABD și realitatea din teren
	 Raportări adhoc
	 Îndrumare utilizatori în perioade preelectorale
	 Monitorizarea permanentă a sistemului
	 Rollback la cerere asupra unor acțiuni întreprinse de utilizatori
	 Modificări temporare de fluxuri și funcționalități
	5. Instruire suplimentară – o parte dintre utilizatori nu cunosc aplicația – fie nu au fost la instruirea precedentă, fie nu au înțeles încă modul de utilizare al aplicației. Pentru aceștia trebuie organizate sesiuni suplimentare de instruire.
	 Procesarea asincronă a repartizării alegătorilor pe secții de votare – modul de monitorizare și prioritizare a cererilor de procesare.
	 Procesarea asincronă a aprobării scrutinelor de votare – modul de monitorizare și prioritizare a cererilor de procesare.
	 Procesarea asincronă a generării pachetelor electorale – modul de monitorizare și prioritizare a cererilor de procesare.
	 Partiționarea bazei de date pentru a reduce concurențialitate pe tabelele din baza de date și pentru manipularea volumelor de date mai mici.
	 Dezvoltarea de rapoarte pentru monitorizarea progresului în procesul de întocmire a listelor electorale la nivel național.
	 Dezvoltarea de rapoarte pentru monitorizarea accesului la sistemul informatic.
	 Dezvoltarea unui modul de notificări prin care utilizatorii să fie notificați prin aplicație/email/sms referitor la finalizarea operațiilor asincrone.
	 Întărirea securității prin autentificare și autorizare cu ajutorul certificatelor digitale.
	 Funcționalități de administrare care să permită revenirea asupra unor operații „ireversibile” efectuate de primari.


