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SINTEZA SESIUNII ONLINE SESIUNEA ONLINE 

VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ  
 
Obiectivele inițiativei             
 

 

Format 
 
Sesiunea online a fost structurată în trei panel-uri. În primul panel au fost expuse rapoartele-sinteză ale 

alegerilor precedente pe state de reședință (Elveția, Marea Britanie, Germania), iar în al doilea au 

intervenit reprezentanții instituțiilor. Ultima secțiune a fost rezervată dezbaterii, întrebărilor și 
răspunsurilor.  
 

Coordonatorii inițiativei transnaționale: Rezist Zurich, Rezistența din Diaspora, Diaspora Civică Berlin, 

Rezist WMW, The Diaspora Initiative 
 

 
Calendar* (a se confirma) 

 
IULIE 

 20 iulie: sesiune online Votul prin Corespondență (onfirmat) 

 27-31 iulie: DRP & coordonatorii inițiativei  

• identificarea posibilităților de finanțare pentru promovarea votului prin 

corespondență;  

• posibilitatea unui parteneriat (procedură, cerințe etc.);  

• planificarea unui dialog trilateral AEP / DRP / asociații în vederea stabilirii conținutului 

materialelor de promovare.  

 27-31iulie: AEP & coordonatorii inițiativei  

• abordarea punctuală a sugestiilor/rapoartelor trimise de asociații precum și stabilirea 

unei liste de priorități și a unui calendar de implementare, în funcție de demersurile 

deja începute. (a se confirma) 
 

 Îmbunătățirea accesului la modalitatea de vot prin corespondență în diasporă, dar și 
posibilitatea extinderii acestuia la alte tipuri de alegeri; 

 Internalizarea / implementarea lecțiilor învățate atât la nivelul instituțiilor cât și al 

comunităților de români din străinătate, având ca interfață mediul asociativ; 

 Adaptarea și îmbunătățirea procedurii de vot și crearea unei campanii de 

informare/promovare, în concordanță cu circumstanțele actuale, dar și specificul 

comunităților din cele 3 state de reședință privind experiența votului prin 

corespondență; 

 Identificarea unor planuri de acțiune comune și extinderea acestora la alte state care 

să permită coordonarea transnațională în: formularea și diseminarea mesajului 

campaniei, mobilizarea civică și comunitară, schimbul de informații și date în timp real, 

urmărind indicatori comuni de implementare (spre exemplu, campanii civice de 

informare care susțin înregistrarea la vot și în statele de reședință, atât pe gov.uk cât 

și pe votstrainatate.ro, diversificând astfel sursele de informare).  
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AUGUST 

 Instituțiile vor elabora kitul informativ precum și un calendar (folosindu-se de informațiile 
primite de la asociații) referitor la desfășurarea campaniei de informare pentru votul prin 
corespondență. Asociațile își oferă sprijinul și disponibilitatea pentru feedback, pentru a putea 
astfel fi informate în timp util și susține instituțiile în acest demers;  

 MAE & Ambasade (Elveția, Germania, Marea Britanie) & coordonatorii inițiativei: promovarea 

votului prin corespondență / secții de votare; 

 Asociații (modelul va fi exportat și altor asociații) – Instituții: Începerea campaniei de informare 

pentru votul prin corespondență.  

SEPTEMBRIE 

 Asociații – Instituții: Desfășurarea campaniei de informare pentru votul prin corespondență ; 

 22 Septembrie 2020 - (estimare) închiderea înscrierilor pe votstrainatate.ro. 
OCTOMBRIE – NOIEMBRIE 

 Asociații – Instituții: Campanie de informare, training și suport in legătură cu trimiterea plicurilor 

 Asociații – Instituții: Asistarea și rezolvarea problemelor care pot apărea în procesul de vot prin 

corespondență; 

 Asociații – Instituții: Pregătiri pentru votul la secție, asigurarea necesarului de personal, training 

voluntari, dacă va fi cazul. 
DECEMBRIE 

 Asociații: Ședință de bilanț în prima săptămână a lunii decembrie  

• Ce a mers bine; 

• Ce nu a funcționat; 

• Un caiet de sarcini pentru îmbunătățirea serviciului care să fie publicat și prezentat 

legiuitorului.  
IANUARIE 2021 

 Asociații: Ședință de lucru pentru următoarele alegeri / votul prin corespondență / votul 

electronic.  

 Asociații – Instituții: Calendar de ședințe la intervale regulate - o dată pe trimestru în 

perioadele de pregătire pentru scrutinul din 2024. 

 
 

 
*acest calendar nu este exhaustiv și nu conține informații despre date ce nu au fost încă confirmate, elemente noi de campanie, alte asociații 

participante (export model) etc. Calendarul de lucru va fi actualizat după discuțiile cu DRP și AEP. 
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Observații & Poziții 
 

Puncte comune - Vulnerabilități & provocări identificate   

Diagrama 1 redă o sinteză a vulnerabilităților și provocărilor comune identificate de către asociațiile 
și instituțiile participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puncte comune – Sugestii de acțiune 

 

Diagrama 2 redă o sinteză a sugestiilor de acțiune comune identificate de către asociațiile și instituțiile 
participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ Deschiderea spre cooperare: continuarea 

dialogului prin organizarea unor sesiuni de 
follow-up în perioada iulie-august; 

§ Coordonare: propuneri pentru campania 
de informare;  

§ Organizarea unei campanii de 

informare și promovare a votului prin 

corespondență având la bază cooperarea 
instituții-asociații; asociațiile pot revizui 

kit-ul informativ făcut de instituții; 
§ Calendar și responsabilități; 

§ Necesitatea modificării legislative 

pentru a permite reluarea bunei experiențe 

de la alegerile prezidențiale; 

§ Exportarea bunelor practici către alte 
ambasade & asociații – aplicat; 

§ Claritate & coerență & încredere 
§ Informare corectă & transparentă. 

 
 

 
Instituții 

 
Asociații 

§ Numărul redus al personelor 
înscrise pentru votul prin 

corespondență; 
§ Pandemia Covid-19 - 

deschiderea/suplimentarea 

secțiilor de vot; 
§ Neîncrederea (ex. securitatea 
datelor personale, neîncredere 

generală în autorități); 
§ Asimetria la nivelul statelor; 

§ Situația legislativă. Lipsa listelor 
suplimentare electronice, a clarității 

pentru prelungirea votului.  
 

Instituții Asociații 
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POZIȚII RISCURI/VULNERABILITĂȚI OPORTUNITĂȚI/SUGESTII DE ACȚIUNE 

ASOCIAȚII – Rapoarte-sinteză 

 Continuitate și deschidere din 

partea asociațiilor și a instituțiilor 

pentru o mai bună coordonare 

precum și pentru inițierea unei 

campanii pentru promovarea votului 

prin corespondență;  

 Promovarea votului prin 

corespondeță atât de către instituții 
cât și de către asociațiile din 

diaspora. 

 Expedierea plicurilor în țară vs. 

ambasadă (ex. promovarea unei 

singuri modalități);   

 Comunicare insuficientă din partea 

AEP/Poșta Română referitor la ceea 

ce se întâmplă cu plicurile odată 

ajunse la destinație & securitatea 

datelor personale & primirea 
mailurilor de confirmare a 

recepționării. 

 Situația legislativă. 

 Trend ascendent în organizarea alegerilor precedente prin folosirea 

tabletelor, votului pe trei zile și votului prin corespondeță; 

 Cooperare instituții -  asociații: calendar de acțiuni cu parametrii de 

lucru  și roluri și responsabilități bine definite pentru promovarea votului 

prin corespondeță & mesaj public, logo, campanie, PR transnațional 

(adaptate statelor de reședință); 

 Explicarea procedurilor printr-un limbaj simplu și exhaustiv & claritate & 

transparență & hartă interactivă a secțiilor de vot; 

 Ghid unic, oficial care să descrie întreg procesul & call center & 
mecanism de colectare al feedback-ului (ex. formular de sesizări); 

 Materiale care pot fi distribuite în cazul în care anumite persoane nu au 
access la mediul online; 

 Posibilitatea inscrierii la votul prin corespondeță și altfel decât online;  

 Expedierea plicurilor către misiunile diplomatice;  

 Necesitatea modificării legislative.  

INSTITUȚII 

 Importanța unei cooperări strânse 

între instituții și reprezentanții 
diasporei - campanie de informare; 

 Votul prin corespondență mai 

important ca niciodată în contextul 
pandemiei; 

 Date statistice: 1193 persoane 
înscrise până pe data de 
20.07.2020  în Germania pentru 

votul prin corespondență; 

aproximativ 5% au votat la 

alegerile prezidențiale prin 

corespondență în UK; 230 de 

persoane înscrie pentru votul prin 

corespondență în Elveția. 

 Restricții cauzate de pandemie: 

numărul secțiilor de votare/ 

suplimentarea secțiilor de votare; 

 Calendarul electoral: timpul limitat 
pentru înscriere; 

 Reglementările diferite la nivel de 
stat în contextul pandemiei (în special 
pentru statele cu o comunitate mare 
de români) vor crea o foarte mare 
asimetrie în exercitarea dreptului la 

vot pentru cetățenii români; 

 Costurile votului prin corespondență; 

 Situația legislativă: există propuneri 

în Parlament; ex. tabletele nu pot fi 
folosite 

 Combaterea informațiilor false care au circulat în mediul online & 

Clarificarea neclarităților și neîncrederii identificate -Poșta Română/AEP;  

 Partidele politice implicate în comptetiții electorale să sprijine în mod 

direct votul prin corespondență și în mod consensual; 

 Un număr mai mare de secții consulare (Germania vs. Spania); 

 Sursa de informație oficială: site-ul www.mae.ro; 

 Finanțarea proiectelor DRP, 2 modalități (asociații & parteneriat cu DRP) 

 Deschidere spre dialog & Comunicare directă asociații – instituții (contact 

direct DRP, AEP și Poșta Română); 

 Ghid de bune practici (ex. Coreea de Sud) 

 Pre-înregistarea alegătorului – important pentru organizarea logistică; 

 Necesitatea modificării legislative / OUG: ex. prelungirea programului 
de vot / votarea pe trei zile / utilizarea tabletelor. 
 

http://www.mae.ro/
http://www.mae.ro/
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ANEXA  
 

Participanți  
AMBASADE 

 

Crt. Nume Funcție Ambasadă 

1.  Emil Hurezeanu Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar 

Ambasada României în 
Republica Federală 
Germania 

2.  Dan Mihalache Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar 

Ambasada României în 
Regatul Unit al Marii Britanii 
şi al Irlandei de Nord 

3.  Vlad Vasiliu Ambasador Extraordinar şi 
Plenipotenţiar 

Ambasada Romaniei în 

Confederația Elvețiană 

INSTITUȚII 

 

Crt. Nume Funcție Instituție 

4.  Iulian Ivan Director General Ministerul Afacerilor Externe, 
Biroul Organizare Procese 
Electorale 

5.  Dinu Gîndu Director DRP Diaspora Guvernul României - 
Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni (DRP) 

6.  Horia Grigorescu  Director General provizoriu Poșta Română 

7.  Ion Mincu-Rădulescu Director-adjunct în cadrul 

Direcției comunicare, 

Departamentul cooperare 

internațională și relații publice 

Autoritatea Electorală 
Permanentă 
 

ASOCIAȚII  

 

Crt. Nume Funcție Instituție 

8.  Constanța Apetroaia Delegat secție de votare, 

Geneva 

N/A 

9.  Georgiana Bere Manager de proiect – votul prin 

corespondență 

Diaspora Civică Berlin 

10.  Cristina Bronner Președinte AREI Basel 

11.  Simina Ciobanu N/A Votăm în Kent 

12.  Dida Codreanu Membru în Consiliul de Conducere Rezist Zurich  

13.  Cristina-Maria Halostă Observator vot Cafeaua autohtonă Zürich 

14.  Andra-Lucia Martinescu Cercetător The Diaspora Initiative 

15.  Viorela Miglierina N/A Votăm în Kent 

16.  Mihnea Mihai Președinte Rezist Zurich  

17.  Cătălina Moisescu Cercetător The Diaspora Initiative 

18.  Diana Olărescu Voluntar secție de votare Cafeaua autohtonă Zürich 

19.  Constantin Catalin Rigu Co-fondator Diaspora Civică Berlin 

20.  Liviu Sima Membru în Consiliul de Conducere Rezist Zurich  

21.  Sorina Stallard Observator independent sectiile 
de vot din West Midlands & 

Warwickshire 

Rezist WMW / Rezistenta din 
Diaspora 

22.  Flavia Tăraș Vicepreședinte Rezist Zurich  

 

https://www.roaep.ro/prezentare/en/
https://www.roaep.ro/prezentare/en/
https://www.roaep.ro/prezentare/en/
https://www.roaep.ro/prezentare/en/

