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 În temeiul dispozițiilor art.4 alin.(1), pct. 6 din H.G. nr.782/2020, masurile și 

acțiunile de sănătate publică necesare a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a 

procesului electoral, stabilite prin Ordin Administrație Publică nr.1594/2020, sunt 

următoarele:   

 

 

 
 ANEXA 

  

MASURI SI ACTIUNI DE SANATATE PUBLICA 

necesar a fi respectate pentru desfasurarea in siguranta  

a procesului electoral 

  

  

 

 

   I. Obiective: 

   1. protejarea sanatatii individuale a cetatenilor si a  

sanatatii publice; 

   2. evitarea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 a           

participantilor la procesul electoral1, a apropiatilor si a 

familiilor acestora; 

   3. evitarea aglomerarii in sediul sectiei de votare si in 

localul de vot; 

   4. asigurarea distantarii fizice intre participantii la 

procesul        electoral; 

   5. reducerea la minimum a schimburilor de obiecte si a   

contactelor intre participantii la procesul electoral; 



   6. evitarea/reducerea riscului de contact al mainilor cu 

suprafete sau obiecte potential contaminate. 

  

   1 Care pot fi: alegatori, membrii birourilor electorale ale 

sectiilor de votare, operatorii de calculator, persoanele 

acreditate, candidatii, delegatii acreditati, personalul de 

paza, personalul tehnic al birourilor electorale ale sectiilor 

de votare, informaticieni, personalul centrelor operative de 

interventie pentru remedierea disfunctionalitatilor Sistemului 

informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire 

a votului ilegal - SIMPV, membrii biroului electoral de     

circumscriptie ierarhic superior. 

  

   II. Reguli de baza pentru prevenirea contaminarii si     

limitarea riscului de imbolnavire: 

   1. purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere 

nasul si gura, de catre participantii la procesul electoral pe 

toata perioada in care se afla in sediul sectiei de votare si 

in localul de vot; 

   2. asigurarea distantarii fizice de minimum 1 metru intre 

participantii la procesul electoral; 

   3. dezinfectia periodica si dupa fiecare contact direct cu 

alte persoane a mainilor participantilor la procesul       

electoral; 

   4. dezinfectia sediilor sectiilor de votare, potrivit 

reglementarilor in vigoare. 

   III. Masuri si actiuni organizatorice pentru sediul sectiei 

de votare2 si localul de vot3: 

 _____________ 

   2 Imobilul in care este amplasat localul de vot/sunt       

amplasate localurile de vot. 

   3 Sala sau incaperea unde se voteaza. 

  

   1. afisarea in locuri vizibile a regulilor de protectie   

individuala, de distantare fizica, de igiena si de acces in 

sediul sectiei de votare si in localul de vot; 

   2. stabilirea, pe cat posibil, a unor circuite separate de 

intrare si de iesire in sediul sectiei de votare si in localul 

de vot, precum si marcarea corespunzatoare a acestora cu     

indicatoare; 

   3. marcarea locurilor de stationare in sediul sectiei de 

votare si in afara acestuia, astfel incat sa se asigure    

mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre           

participantii la procesul electoral; 

   4. amplasarea, in sediul sectiei de votare si in localul de 

vot, a flacoanelor cu dezinfectant pe baza de alcool, pentru 



maini, marcate corespunzator, precum si a recipientelor cu 

saci menajeri (ce vor fi schimbati periodic) in care se vor 

arunca mastile si manusile folosite; 

   5. asigurarea personalului tehnic care va masura         

temperatura participantilor la procesul electoral, la intrarea 

in sediul sectiei de votare, si care va indruma alegatorii   

catre localul de vot, respectiv catre iesirea din sediul 

sectiei de votare, astfel incat acestia sa petreaca un timp 

cat mai scurt in interiorul acestuia; 

   6. dezinfectia sediilor sectiilor de votare si asigurarea 

dotarii grupurilor sanitare ale acestora cu materiale      

destinate igienei personale, precum sapun, prosoape de hartie 

si uscatoare de maini; 

   7. localurile de vot vor fi amenajate in salile cu cele mai 

mari dimensiuni din cadrul sediilor sectiilor de votare, 

astfel incat sa se poata asigura distantarea fizica; 

   8. la amenajarea localurilor de vot va fi eliminat        

mobilierul care nu este necesar; 

   9. birourile sau bancile la care vor sta membrii biroului 

electoral al sectiei de votare si operatorul de calculator vor 

fi dispuse astfel incat sa fie obtinuta o distanta de minimum 

1 metru intre persoane, fara a bloca accesul in localul de 

vot, la urna de vot sau la cabinele de vot; in cazul in care 

distantarea nu este posibila se va asigura montarea de      

separatoare transparente; 

   10. locurile membrilor biroului electoral al sectiei de   

votare si al operatorului de calculator in localul de vot vor 

ramane fixe pe toata durata votarii, acestia trebuind sa 

evite, pe cat posibil, sa schimbe locurile intre ei; 

   11. la intrarea in localul de vot va fi organizat un spatiu 

dedicat pentru dezinfectia mainilor alegatorilor, dotat cu 

flacoane cu dezinfectant pe baza de alcool si servetele de 

hartie; 

   12. pe toata durata votarii si a desfasurarii activitatii 

biroului electoral al sectiei de votare se va asigura       

aerisirea localului de vot, prin mentinerea deschisa a 

ferestrei/ferestrelor; in cazul in care aerisirea permanenta a 

localului de vot nu este posibila, acesta va fi aerisit prin 

deschiderea ferestrei/ferestrelor cel putin 10 minute la   

fiecare 2 ore; daca imobilul unde este amenajat localul de vot 

nu permite deschiderea ferestrelor si este prevazut cu      

instalatie centralizata de ventilatie, se vor lua masuri     

impreuna cu administratorul imobilului ca instalatia sa nu fie 

setata pe recircularea aerului. 

 



 

   IV. Masuri si actiuni organizatorice pentru membrii 

birourilor electorale ale sectiilor de votare, operatorii de 

calculator, persoanele acreditate, candidatii, delegatii 

acreditati, personalul de paza, personalul tehnic al 

birourilor electorale ale sectiilor de votare, informaticieni, 

personalul centrelor operative de interventie pentru       

remedierea disfunctionalitatilor Sistemului informatic de   

monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului  

ilegal - SIMPV, membrii biroului electoral de circumscriptie 

ierarhic superior: 

   1. se vor supune unui triaj observational si 

termometrizarii, cu termometru noncontact, atat in preziua  

votarii (unde este cazul), cat si la inceperea activitatii; 

persoanele febrile (cu temperatura de peste 37,3°C) sau cu 

simptome respiratorii evidente (tuse, rinoree, dificultati in 

respiratie) nu vor avea acces in sediul sectiei de votare si 

vor fi inlocuite de catre autoritatile si/sau organismele  

competente; 

   2. vor purta masca de protectie, astfel incat sa acopere 

nasul si gura, pe toata perioada in care se afla in sediul 

sectiei de votare si in localul de vot; 

   3. vor mentine o distanta fizica de minimum 1 metru fata de 

celelalte persoane care participa la procesul electoral; 

   4. isi vor spala si/sau dezinfecta frecvent mainile sau vor 

purta manusi; in cazul in care vor utiliza manusi, acestea vor 

fi schimbate frecvent, evitandu-se atingerea fetei; 

   5. vor evita pe cat posibil contactul direct cu alte     

persoane, isi vor dezinfecta mainile dupa fiecare contact   

direct cu alte persoane care participa la procesul electoral 

si isi vor schimba masca la fiecare 4 ore sau ori de cate ori 

este nevoie; 

   6. isi vor putea da masca jos pentru a consuma, cu       

precautie, bauturi sau alimente, asigurandu-se ca mentin o 

distanta de minimum 1,5 metri fata de alte persoane; 

   7. in cazul in care, in timpul desfasurarii activitatii in 

sediul sectiei de votare, dezvolta febra si/sau            

simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, rinoree, 

dificultati in respiratie) sau alte simptome de boala       

infectioasa     (varsaturi, diaree, mialgii, stare generala      

modificata) vor anunta presedintele biroului electoral al 

sectiei de votare; persoana simptomatica va fi izolata intr-o 

sala separata, evitand contactul cu alegatorii sau cu alte 

persoane, si va fi supravegheata, de la distanta, pana cand va 

fi preluata de personalul medical; locul si obiectele atinse 

de persoanele simptomatice vor fi dezinfectate imediat, prin 



pulverizare cu un dezinfectant pe baza de alcool si prin 

stergere cu o laveta curata ce va fi aruncata dupa folosire, 

iar presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau 

loctiitorul acestuia, dupa caz, va contacta serviciul 112 in 

vederea trimiterii ambulantei, iar apoi biroul electoral de 

circumscriptie, pentru a solicita, daca este cazul, inlocuirea 

persoanei simptomatice; 

   8. presedintele biroului electoral al sectiei de votare sau 

loctiitorul acestuia, dupa caz, se va asigura ca numarul total 

al persoanelor care sunt prezente in acelasi timp in localul 

de vot, exceptand alegatorii, nu va fi mai mare de 15. 

   V. Accesul si fluxul alegatorilor in sediul sectiei de    

votare: 

   1. accesul alegatorilor in sediul sectiei de votare se va 

face esalonat spre a evita aglomerarile din interiorul 

acestuia. Alegatorii sunt obligati sa poarte masca de      

protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, si sa isi 

dezinfecteze mainile la intrarea in sediul sectiei de votare 

si la iesirea din acesta; 

   2. in situatia in care se formeaza aglomerari la intrarea 

in sediile sectiilor de votare, personalul de paza va asigura 

distantarea de minimum 1 metru intre persoane; in aceasta   

situatie este obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel 

incat sa acopere nasul si gura. Persoanele care prezinta un 

risc crescut de a dezvolta o forma grava de COVID-19        

(de     exemplu, varsta peste 65 de ani, persoane ce se 

declara cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu 

imunitate deficitara) pot solicita acces prioritar in localul 

de vot. Accesul va fi dispus de presedintii birourilor     

electorale ale sectiilor de votare prin masuri organizatorice; 

   3. distantarea de minimum 1 metru poate fi asigurata si 

prin marcarea acesteia intre persoanele ce asteapta in curtea 

sau in fata sediului sectiei de votare. Este recomandabil ca 

si in curtea sau in fata sediului sectiei de votare alegatorii 

sa poarte masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si 

gura; 

   4. la intrarea in sediul sectiei de votare va fi organizat 

un filtru asigurat de catre personalul tehnic al birourilor 

electorale ale sectiilor de votare desemnat, dotat cu 

termometru, materiale de protectie sanitara si flacon cu 

dezinfectant; 

   5. alegatorii vor fi supusi un triaj observational si vor 

fi termometrizati cu ajutorul unui termometru noncontact; 

   6. daca nu sunt evidentiate temperatura de peste 37,3ºC 

si/sau simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse,     

rinoree, dificultati in respiratie), alegatorul isi va    



dezinfecta mainile, va intra in sediul sectiei de votare,   

pastrand distanta de minimum 1 metru fata de celelalte     

persoane si evitand atingerea pe cat posibil a suprafetelor; 

   7. personalul tehnic al birourilor electorale ale sectiilor 

de votare desemnat se va asigura ca alegatorii vor respecta 

distantarea fizica, vor purta corect masca si nu se vor abate 

de la traseul indicat catre localul de vot. In cazul in care 

un alegator nu dispune de masca de protectie, acestuia i se va 

pune la dispozitie o masca de protectie, pe care o va purta pe 

tot parcursul prezentei in interiorul sediului sectiei de   

votare si in localul de vot; 

   8. dupa exprimarea votului, alegatorii nu vor stationa in 

interiorul localului de vot sau al sediului sectiei de votare 

si vor parasi imediat sediul sectiei de votare urmand traseele 

indicate; 

   9. in cazul in care un alegator prezinta simptome       

respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultati 

in respiratie) sau este febril (este depistat cu temperatura 

de peste 37,3ºC), personalul tehnic al birourilor electorale 

ale sectiilor de votare va organiza accesul prioritizat al 

acestuia in localul de vot dupa cum urmeaza: 

   a) alegatorul va purta masca, astfel incat sa acopere nasul 

si gura, si va fi mentinut la distanta de celelalte persoane 

in exteriorul sediului sectiei de votare; 

   b) se va identifica rapid numarul sectiei de votare la care 

alegatorul este arondat si va fi anuntat presedintele biroului 

electoral al sectiei de votare de existenta cazului unui   

alegator ce necesita acces prioritizat; 

   c) in localul de vot se vor face pregatirile necesare, 

astfel incat respectivul alegator sa petreaca cat mai putin 

timp in interiorul acestuia; 

   d) alegatorul isi va dezinfecta mainile la intrarea in    

sediul sectiei de votare; 

   e) alegatorul va fi condus de catre un membru al        

personalului tehnic al biroului electoral al sectiei de votare 

in interiorul sediului sectiei de votare pana la intrarea in 

localul de vot, evitand contactul fizic cu suprafetele sau cu 

alte persoane; 

   f) dupa indeplinirea cu celeritate a formalitatilor 

prevazute de lege, alegatorul va vota in cabina de vot care 

este mai apropiata de intrarea in localul de vot; 

   g) dupa finalizarea procedurilor de votare prevazute de 

lege, alegatorul va fi condus in afara sediului sectiei de   

votare; 

   h) cabina de vot va fi dezinfectata prin stergerea       

suprafetelor prin pulverizare cu un dezinfectant pe baza de 



alcool si prin stergere cu o laveta curata ce va fi aruncata 

dupa folosire; acolo unde este posibil, dupa primul alegator 

febril si/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervata 

pana la sfarsitul zilei de votare doar alegatorilor febrili 

si/sau cu simptome respiratorii; 

   i) alegatorului i se va recomanda purtarea mastii de    

protectie pana la domiciliu, evitarea transportului in comun, 

contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, dupa 

caz; 

   j) in cazul in care starea medicala a alegatorului este   

deteriorata, se va contacta serviciul 112, iar acesta va fi 

izolat intr-o sala separata, evitand contactul cu alti     

alegatori sau cu alte persoane, si va fi supravegheat pana 

cand va fi preluat de personalul medical. 

   VI. Accesul si fluxul alegatorilor in localul de vot: 

   1. accesul alegatorilor in localul de vot se va face     

esalonat, astfel incat in sala unde se voteaza sa nu fie 

prezenti, in acelasi timp, mai mult de 5 alegatori si sa se 

respecte distantarea de minimum 1 metru intre persoane;    

alegatorii sunt obligati sa poarte masca de protectie, astfel 

incat sa acopere nasul si gura, si sa isi dezinfecteze mainile 

la intrarea in localul de vot si la iesirea din acesta; 

   2. alegatorul va fi instruit sa pozitioneze actul de    

identitate sau documentul de identitate in suportul        

terminalului informatic, astfel incat datele sale de      

identificare sa poata fi preluate in Sistemul informatic de 

monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului  

ilegal - SIMPV; daca acest lucru nu este posibil, operatorul 

de calculator va realiza aceasta procedura, dupa care isi va 

dezinfecta mainile prin aplicarea unei solutii dezinfectante 

pe baza de alcool sau va schimba manusile; 

   3. in vederea identificarii de catre operatorul de      

calculator si de catre membrii biroului electoral al sectiei 

de votare, alegatorul va fi instruit sa isi indeparteze pentru 

scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanta de   

minimum 1,5 metri fata de operatorul de calculator si membrii 

biroului electoral al sectiei de votare; dupa identificare, 

alegatorul isi va repozitiona masca, astfel incat sa acopere 

nasul si gura; 

   4. alegatorul se va indrepta catre biroul sau banca la care 

se afla membrul biroului electoral al sectiei de votare care 

ii va prelua semnatura in lista electorala si va pozitiona  

actul de identitate sau documentul de identitate, dupa caz, pe 

biroul sau banca respectiva, astfel incat atingerea acestuia 

de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sa nu 

fie necesara; 

   5. se va evita contactul fizic cu membrii biroului     

electoral al sectiei de votare in timp ce alegatorul semneaza 

in lista electorala, la preluarea buletinelor de vot si a 

stampilei cu mentiunea „VOTAT“. Pe cat posibil, buletinele de 

vot, stampila cu mentiunea „VOTAT“ si pixurile ce vor fi   



utilizate de catre alegatori pentru semnare vor fi dispuse 

astfel incat alegatorul sa le poata prelua singur, fara a avea 

contact direct cu membrii biroului electoral al sectiei de  

votare, sub supravegherea si la indicatia acestora. Daca  

alegatorul si-a dezinfectat mainile la intrarea in localul de 

vot si a purtat masca de protectie pe durata stationarii in 

localul de vot, stampila cu mentiunea „VOTAT“, buletinele de 

vot, pixul si documentele atinse vor fi considerate         

necontaminate; 

   6. dupa exercitarea dreptului de vot, alegatorul isi va 

aplica singur, la indicatia si sub supravegherea membrilor 

biroului electoral al sectiei de votare, timbrul autocolant 

ori stampila cu mentiunea „VOTAT“, dupa caz, pe actul de   

identitate sau documentul de identitate. 

   VII. Masuri de protectie la utilizarea urnei speciale: 

   1. in ziua votarii, echipa care transporta urna speciala se 

va deplasa mai intai la adresele solicitantilor din alte cauze 

decat COVID-19, la unitatile sanitare non-COVID, la unitatile 

medico-sociale, aziluri de batrani, penitenciare si centre de 

retinere si arestare preventiva; 

   2. echipa care transporta urna speciala se va deplasa la 

unitatile sanitare COVID-19 si la adresele persoanelor izolate 

si carantinate numai dupa ce a asigurat exercitarea dreptului 

de vot de catre categoriile de alegatori prevazute la pct. 1; 

   3. membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si 

personalul de paza care insotesc urna speciala trebuie sa 

poarte masca si manusi ce trebuie schimbate sau dezinfectate 

cu o solutie dezinfectanta pe baza de alcool la parasirea 

fiecarei incinte; 

   4. membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare si 

personalul de paza care insotesc urna speciala nu vor intra in 

locuinta in care se afla alegatorul si vor realiza toate    

formalitatile la intrarea in aceasta, asigurand o distanta de 

minimum 1 metru fata de alegator; 

   5. alegatorul care voteaza prin intermediul urnei speciale 

si celelalte persoane prezente in incinta vor purta         

obligatoriu masca. Alegatorul isi va dezinfecta mainile 

inainte de preluarea buletinelor de vot si a stampilei cu  

mentiunea    „VOTAT“, isi va inlatura pentru scurt timp masca 

spre a fi identificat si isi va repozitiona masca acoperind 

nasul si gura. Alegatorul va semna in lista electorala      

utilizand ori de cate ori este posibil pixul personal. 

Stampila cu mentiunea „VOTAT“ si, daca este cazul, pixul   

utilizat de alegator se dezinfecteaza dupa votare de catre 

unul dintre membrii echipei care transporta urna speciala prin 

pulverizare/stergere cu solutie dezinfectanta sau prin 

stergere cu servetele/lavete impregnate cu dezinfectant pe 

baza de alcool; 

   6. in cazul persoanelor internate in unitati sanitare, 

votul cu urna speciala va fi asigurat cu implementarea      

masurilor specifice; echipamentul de protectie pentru membrii 

birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalul de 

paza care insotesc urna speciala va fi asigurat de catre   



unitatea sanitara, in conformitate cu nivelul de echipare 

corespunzator sectiei respective. Toate materialele de     

protectie utilizate vor fi introduse intr-un sac dedicat. 

   VIII. Masuri de protectie la numararea voturilor: 

   1. membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, 

operatorii de calculator si persoanele acreditate vor purta 

masca si manusi pe tot parcursul numararii voturilor si vor 

mentine o distanta de minimum 1 metru fata de celelalte    

persoane; 

   2. numarul total al persoanelor care sunt prezente in 

acelasi timp in localul de vot, pe durata numararii voturilor, 

nu poate fi mai mare de 20; 

   3. dupa finalizarea procesului si sigilarea sacilor cu 

buletinele de vot, membrii birourilor electorale ale sectiilor 

de votare, operatorii de calculator si persoanele acreditate 

isi vor scoate manusile si isi vor dezinfecta mainile. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Stoi Constantin - Cristian 


