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INSTRUCŢIUNEA NR. 1 DIN 5 NOIEM BRIE 2019
5

privind desfăşurarea operaţiunilor electorale şi predarea materialelor electorale la
birourile clcctorale judeţene/birourile electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

Având în vedere prevederile art. 43 - 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Deciziei Biroului Electoral Central nr. 54/D/16.10.2019
privind organizarea activităţii de consemnare, verificare şi centralizare a rezultatelor
alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2019,
luând în considerare şi:
- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 33/2019 privind unele măsuri
pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul
2019, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 36/2019 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a
prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile
operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea
corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi
condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor
electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor,
- Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 39/2019 privind procedura de
sesizare a organelor competente în cazurile semnalate de Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru
Preşedintele României din anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente,
văzând prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea
unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor şi a referen
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ţinând eoni de necesitatea

bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru

Preşedintele României din anul 2019
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în temeiul art. 104 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi
completările ulterioare,
Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta instrucţiune.
Art.

1.

-

în vederea bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru

Preşedintele României din anul 2019, în zilele de 9-11 noiembrie 2019 şi, dacă este cazul,
în zilele de 23-25 noiembrie 2019, birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară vor
asigura efectuarea operaţiunilor prevăzute în anexa la prezenta instrucţiune.
Art. 2. - Birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, prin membrii şi personalul tehnic auxiliar al acestora, vor furniza
asistenţă de specialitate pentru birourile electorale ale secţiilor de votare prin intermediul
terminalelor telefonice puse la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Art. 3. - (1) Prezenta instrucţiune se afişează pe sitc-ul Autorităţii Electorale
Permanente şi se comunică Biroului Electoral Central, birourilor electorale judeţene,
birourilor

electorale

ale

sectoarelor

municipiului

Bucureşti,

Serviciului

de

Telecomunicaţii Speciale, Ministerului Afacerilor Interne şi instituţiilor prefectului.
(2) Prezenta instrucţiune se distribuie preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare prin grija birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi a prefecţilor.
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Anexă Ici INSTRUCŢIUNEA Autorităţii Electorale Permanente nr. 1 din 5 noiembrie
2019 privind desfăşurarea operaţiunilor electorale şi predarea materialelor electorale la
birourile electorale judeţene/birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti
la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019
I. PREZIUA VOTĂRTT
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul locţiitorului şi al
celorlalţi membri ai biroului electoral al secţiei de votare, va lua măsurile necesare pentru
asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare, precum şi următoarele măsuri
specifice:
- va afişa într-un loc vizibil, la sediul secţiei dc votare, exemplarul din buletinul
dc vot, vizat şi anulat de către preşedintele biroului electoral ierarhic superior;
- va asigura, cu sprijinul primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare;
- va dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot,
- va primi, în intervalul orar 18.00 - 20.00, cererile de votare prin intermediul
urnei speciale;
- confruntă lista electorală permanentă cu datele din Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV aşa cum acestea
apar pe terminalul informatic (tabletă) al operatorului de calculator.
va asigura înscrierea de către operatorul de calculator în SIMPV a codurilor
numerice personale din cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei
speciale pe care le-a primit.

A T E N Ţ IE !
La plecarea din localul de vot, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
sigilează intrarea în localul de vot cu o bandă de hârtie pe care a aplicat în prealabil
ştampila de control.
Este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control, ştampile cu
menţiunea „ VOTAT”, buletine de vot sau liste electorale .
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ii. ZIUA VOTĂRII
1. Activitatea biroului electoral al secţiei de votare începe la ora 6.00. în
intervalul orar 6.00 - 7.00, preşedintele biroului electoral al sccţiei de votare, cu sprijinul
locţiitorului şi al celorlalţi membri, efectuează următoarele operaţiuni, în ordinea de mai
jos:
- verifică urnele, listele electorale permanente, buletinele de vot şi ştampilele;
- desface 1111 pachet de buletine de vot şi aplică ştampila de control pe ultima
pagină a fiecărui buletin de vot;
- închide şi sigilează urnele de vot prin aplicarea ştampilei de control pe toate
deschizăturile acestora, cu excepţia fantei prin care se introduc buletinele de vot,
- afişează la loc vizibil ora la care începe, respectiv la care se încheie votarea.

A T E N Ţ IE !
Intr-un pachet întreg se regăsesc 400 de buletine de vot, acestea fiin d grupate
câte 4.
Pe parcursul votării preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va
asigura desfacerea succesiva a pachetelor de buletine de vot, în funcţie de numărul
alegatorilor care se prezintă la vot şi va asigura aplicarea ştampilei de control pe ultima
pagină a fiecărui buletin de vot.
2. Î11 intervalul orar 7.00 - 21.00, operaţiunile de votare vor decurge cu
respectarea următoarei proceduri:
- Alegătorul îşi prezintă actul de identitate operatorului de calculator, care îl preia
şi introduce datele personale ale alegătorului în SIMPV, prin scanare sau tastare, după
caz;
- Dacă tableta nu semnalează niciun impediment la exercitarea dreptului de vot,
operatorul de calculator validează operaţiunea de preluare a CNP-ului alegătorului care sa prezentat la vot şi predă, de îndată, actul de identitate al acestuia preşedintelui biroului
electoral al secţiei de votare sau altui membru desemnat de către acesta, cu indicarea
numărului poziţiei la care este înscris alegătorul în lista electorală permanentă;
- După ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau suplimentară,
după caz, i se încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „V OTA T”.
3. în cazul în care tableta semnalează faptul că alegătorul care s-a prezentat la vot
figurează deja în SIMPV că şi-a exercitat dreptul de vot, preşedintele
secţici de votare va lua următoarele măsuri:
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- informează alegătorul că SIMPV a semnalat faptul că s-a mai prezentat la vot la
acelaşi scrutin;
- aduce la cunoştinţa alegătorului prevederile art. 387 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit
cărora fapta unei persoane care votează de două sau mai multe ori constituie infracţiunea
de fraudă la voi care se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi
interzicerea exercitării unor drepturi;
- în cazul în care alegătorul stăruie în solicitarea de a-şi exercita dreptul de vot,
chiar şi după ce i s-au făcut precizările menţionate anterior, preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare va apela, folosind telefonul care i-a fost pus la dispoziţie de către
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, şi va solicita să i se facă legătura cu secţia dc
votare cu numărul şi din judeţul sau, după caz, statul, arătate în mesaj;
- preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va solicita preşedintelui
biroului electoral al sccţiei de votare cu care i s-a făcut legătura să îi confirme dacă
alegătorul pentru care s-a primit mesajul că figurează deja în SIMPV a semnat în lista
electorală permanentă sau suplimentară, după caz;
- în situaţia în care, secţia indicată în mesaj este o secţie de votare din străinătate,
iar din cauza diferenţei de fus orar, sccţia de votare respectivă este deja închisă (în afara
orarului de votare, între orele 7.00 şi 21.00), operatorul Centrului de preluare a
apelurilor îi va comunica acest lucru preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare,
iar acesta va permite alegătorului să îşi exercite dreptul de vot.
4.

După efectuarea operaţiunilor prevăzute la pct. 3, alegătorului i se va permite să

voteze după ce va completa şi semna declaraţia conform căreia nu şi-a mai exercitat
dreptul de vot la acelaşi scrutin, al cărei model este prevăzut de Hotărârea Autorităţii
Electorale Permanente nr. 39/2019 privind procedura de sesizare a organelor competente
în cazurile semnalate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Autorităţii Electorale
Permanente.

IM PO RTANT: Disfuncţionalitatea SIM PV nu determină suspendarea sau
întreruperea votării. In această situaţie preşed'mtele biroului electoral al secţiei de
votare are următoarele atribuţii:
a)
anunţă apariţia şi remedierea disfuncţionalităţii SIM PV la biroul electoral
ierarhic superior şi la Centrul de preluare a apelurilor, la numărul 0 2 1 . 2 p Nn
*

____
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intermediul terminalului telefonic prim it de la STS (tasta 1 la apelarea Centrului de
preluare a apelurilor);
b) completează şi semnează Procesul-verbal de constatare a disfuncţionalităţii
SIMPV, conform Hotărârii AEP nr. 36/2016;
c) solicită legitimarea specialiştilor Serviciul de Telecomunicaţii Speciale din
centrul de intervenţie operativă sau informaticienilor desemnaţi în sprijin, care se vor
prezenta la secţia de votare pentru remedierea disfuncţionalităţilor (intervenţia de
remediere a problemelor la tabletă se face numai în încăperea secţiei de votare, în
prezenţa preşedintelui secţiei de votare);
d) pe durata disfuncţionalităţii SIMPV, verifică prin intermediul serviciului
USSD utilizând terminalului telefonic pus la dispoziţie de către Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot şi dacă
aceştia figurează că au mai votat, comunicând operatorului de calculator decizia luată
privind validarea alegătorului.
5. La ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea
încheiată şi dispune închiderea localului de vot.
Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare , precum şi cei care se
află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi
exercite dreptul de vot. Doi membri desemnaţi de biroul electoral al secţiei de votare, din
cadrul acestuia, verifică la ora 21.00 dacă în afara sediului secţiei de votare se află
alegători care aşteaptă să îşi exercite dreptul de vot şi constată şi monitorizează ordinea în
care aceştia au acces în localul de vot. Alegătorii aflaţi în situaţiile mai sus menţionate
pot vota până cel mult la ora 23.59.
6. După încheierea votării, preşedintele biroului electoral al sccţiei de votare cu
sprijinul locţiitorului şi al celorlalţi membri, realizează următoarele operaţiuni principale:
- verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare;
- sigilează fanta urnelor de votare;
- introduce ştampilele cu menţiunea „V O T A T” într-un plic care se sigilează prin
aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
- anulează buletinele de vot neîntrebuinţate;

pachetele de buletine de vot

neîntrebuinţate se anulează prin înscrierea menţiunii „A N U L A T” pe pachet şi prin
aplicarea ştampilei de control;

—— ^

a u t o r it a t e a
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- înscrie numărul alegătorilor din lista electorală permanentă la pct. a) din
procesul-verbal - numărul alegătorilor din lista electorală permanentă este dat de numărul
înscris în dreptul ultimului alegător din lista electorală permanentă primită de la primar;
- numără alegătorii prezenţi la urne şi pe cei care au votat prin intermediul urnei
speciale prin numărarea semnăturilor acestora;
- desigilează urnele de vot, una câte una;
- numără buletinele de vot şi deschide buletinele de vot unul câte unul;
- la deschiderea fiecărui buletin de vot, preşedintele citeşte cu voce tare numele şi
prenumele candidatului votat şi arată buletinul de vot celor prezenţi; buletinele de vot
deschise se grupează pe candidaţi, se numără şi se leagă separat.

A T E N Ţ IE !
Numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare candidat şi numărul voturilor
nule se consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al
secţiei de votare, desemnat de preşedinte.
7. Operatorul de calculator asigură introducerea electronică a rezultatelor votării
în formularul pentru verificarea corelaţiilor, instalat pc tableta pusă la dispoziţie de către
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Dacă aplicaţia informatică nu semnalează erori sau neconcordanţe, preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare va asigura încărcarea în S1MPV de către operatorul
de calculator atât a fotografiei procesului-verbal (se fotografiază fiecare pagină), cât şi a
datelor înscrise în aplicaţia informatică de verificare a corelaţiilor, prin apăsarea
butonului „ Finalizare proces electoral”.
Dacă nu se confirmă corelaţiile în aplicaţia informatică, preşedintele biroului
electoral al secţie de votare va lua măsuri de reverificare a datelor şi de corectare a
acestora.
în cazul în care, chiar şi după reverificări, cheile de validare 1111 sunt respectate,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să apeleze numărul unic al
Centrului de suport tehnic (tasta 3 la apelarea Centrului de preluare a apelurilor).
8. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare întocmeşte Procesul-verbal

privind consemnarea rezultatelor votării , în 3 exemplare. Preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare şi ccilalţi membri semnează fiecare exemplar al procesi
care se aplică şi ştampila de control a biroului electoral. Un exemplar al pro
se afişează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al secţiei de votare.
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III. După finalizarea operaţiunilor descrise în secţiunea anterioară, preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare din ţară, locţiitorul acestuia şi operatorul de
calculator, însoţiţi, la cerere, de alţi membri ai biroului electoral respectiv se deplasează
la sediul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral al sectorului municipiului
Bucureşti,

sub paza personalului

structurilor Ministerului Afacerilor Interne,

cu

următoarele materiale:
1) un dosar sigilat şi ştampilat însoţit de ştampila de control a biroului electoral
al secţiei de votare, care cuprinde:
- două exemplare ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării;
-

toate întâmpinările şi contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale

biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate;
2) un dosar distinct, care cuprinde listele electorale permanente, listele
electorale suplimentare şi extrasele din listele electorale utilizate în cadrul secţiei de
votare,
3) un dosar distinct conţinând formularele SIMPV completate în secţia de
votare;
4) plicul sigilat conţinând ştampilele cu menţiunea „V O T A T ”, împreună cu
tuşiera sau tuşierele primite, ecusoanele precum şi rechizitele rămase (pentru a f i

utilizate în eventualitatea unui al cloilea tur de scrutin);
5) buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi orice alte
materiale rezultate din procesul electoral, introduse în saci sau cutii, după caz.
IM PO RTANT: Dcicâ pe parcursul desfăşurării procesului electoral apar alte
incidente decât cele legate de funcţionarea SIMPV, preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare poate solicita asistenţă din partea persoanelor special desemnate din
cadrul biroului electoral ierarhic superior şi aparatului tehnic auxiliar al acestuia, la
Centrul de preluare a apelurilor (tasta 2 la apelarea Centrului de preluare a apelurilor).
Birourile electorale judeţene şi birourile electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, prin membrii şi personalul tehnic auxiliar al acest ora,vor furniza asistenţă de
specialitate pentru birourile electorale ale secţiilor de votare prin intermediul
terminalelor telefonice puse la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
Se recomandă desemnarea în acest scop a cel puţin unei persoane pentru fiecare 50 de
secţii de votare.
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Pentru detalii suplimentare privind operaţiunile electorale se va consulta

Ghidul birourilor electorale ale secţiilor de votare emis de Autoritatea Electorală
Permanentă, legislaţia inclusă în broşura „ Instrucţiuni şi reglementări privind alegerea

Preşedintelui României din anul 2019”, precum şi site-ul Biroului Electoral Central.

