INSTRUIREA
PREȘEDINȚILOR BIROURILOR
ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE
VOTARE DIN ȚARĂ ȘI A LOCȚIITORILOR
ACESTORA
cu privire la sarcinile ce le revin în vederea
organizării și desfășurării în bune condiții a
alegerilor
pentru Președintele României din anul 2019

BIROURILE ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE (BESV)
[art. 21 alin. (1) și (2), art. 22 alin. (2) și (7) din Legea nr. 370/2004, republicată, art. 15 alin. (2) din
Legea nr. 208/2015, art. 1 alin. (6) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea BEC nr. 1/H/03.09.2019]

BESV din ţară sunt alcătuite din cel mult 9 membri, din care un
preşedinte, un locţiitor al acestuia şi cel mult 7 membri propuşi de
formaţiunile politice care participă la alegeri.
BESV din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri (prin membru
se înț elege și președintele și locț iitorul acestuia).
Preşedinţii BESV din ţară şi locţiitorii acestora sunt desemnaţi de către
Autoritatea Electorală Permanentă, prin tragere la sorț i computerizată.
Completarea BESV cu cei 7 membri propuși de formaț iunile politice
care participă la alegeri se face de către președintele biroului electoral
județ ean. Procesul-verbal întocmit de biroul electoral județ ean cu ocazia
completării BESV atestă calitatea de membru al biroului electoral.
Președinț ii BESV vor primi, prin intermediul primarilor, câte o copie
certificată a proceselor-verbale de completare.
ATENȚIE!
Când se prezintă la secția de votare, reprezentanții formațiunilor politice,
care sunt membri în BESV, nu au nevoie de împuternicire/delegație de la
formațiunea politică pe care o reprezintă.

BIROURILE ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE (BESV)
[art. 13 și 15 din Legea nr. 370/2004, republicată art. 1 alin. (1)-(5) din Hotărârea BEC nr. 1/H/03.09.2019]

Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetățeni cu drept de vot.
Preşedinţii BESV și locţiitorii acestora nu pot avea apartenenţă politică.
Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al
doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.
Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri
electorale.
În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită
o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a
funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea
acestei obligaţii atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală,
după caz.
Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale nu pot primi şi
nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de Legea nr.
370/2004.
Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiţi,
la cererea celor care i-au propus, doar cu aprobarea biroului electoral
ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau
accidente, chiar şi în ziua votării.

BIROURILE ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE (BESV)
[art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (6), art. 55 lit. u) și art. 56 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 republicată, art.
4 alin. (1)-(2) din Hotărârea BEC nr. 1/H/03.09.2019]

BESV lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care îl compun şi
adoptă decizii și măsuri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de
egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.
Membrii BESV efectuează, sub coordonarea preşedintelui, operaţiunile
necesare pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se
prezintă la urne, precum şi pentru consemnarea şi centralizarea rezultatelor
votării.
În cazul în care preşedinţii BESV, locţiitorii acestora şi membrii acestora,
respectiv operatorii de calculator nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau
săvârşesc contravenţii prevăzute de Legea nr. 370/2004, sunt înlocuiţi de
îndată, la solicitarea biroul electoral ierarhic superior, de către organismele
sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate
potrivit procedurilor prevăzute de Legea nr. 370/2004.
ATENȚIE!
Încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la
activitatea acestor birouri constituie contravenție și se sancționează cu
amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.

PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE
[Art. 47 din Legea nr. 370/2004 republicată și art. 89 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]

La toate operaţiunile efectuate de BESV pot asista, în afara membrilor
acestora, a operatorilor de calculator şi a persoanelor însărcinate cu menţinerea
ordinii, candidaţii, persoanele acreditate, reprezentanţii Autorităţii Electorale
Permanente şi membrii birourilor electorale ierarhic superioare.
Prin persoane acreditate se înţeleg următoarele:
observatori interni, desemnaţi de către asociaţii sau fundaţii, care desfăşoară
activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului, acreditate de către
Autoritatea Electorală Permanentă;
reprezentanţi ai instituţiilor mass-media româneşti, acreditate de către
Autoritatea Electorală Permanentă;
observatori internaţionali, desemnaţi de către organizaţii străine sau
internaţionale pentru observarea alegerilor ori invitaţi de către autorităţile
române, acreditaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă;
reprezentanţi ai instituţiilor mass-media străine, acreditaţi de către Autoritatea
Electorală Permanentă;
delegaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au
reprezentanți în BESV, acreditaţi de către birourile electorale județene.

PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE
[Art. 54 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 republicată și art. 89 alin. (9), (12) și (13) din Legea nr. 208/2015]

ATENȚIE!
Observatorul intern și reprezentantul instituției mass-media românești pot
asista la operațiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare, numai pe baza
ecusonului emis de către asociația sau fundația românească, respectiv de către
instituţia mass-media românească, acreditate de către Autoritatea Electorală
Permanentă, însoțit de actul de identitate.
Observatorii internaționali şi reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot
asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza
documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă,
care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.
Delegaţii acreditaţi ai partidelor politice pot asista la operaţiunile birourilor
electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis
de către biroul electoral județean, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de
identitate.
Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operaţiunilor electorale la
primul tur de scrutin sunt de drept acreditate să asiste la efectuarea acestor
operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin.

PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE
ELECTORALE
[Art. 39 alin. (4) din Legea nr. 370/2004 republicată ]

ATENȚIE!
Pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare a
opiniei publice sau societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale
care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt
acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens.
Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituţiei
pentru care lucrează, în zona de protecţie a secţiei de votare, fără a avea
acces în interiorul localului secţiei de votare.

LISTELE ELECTORALE
La alegerile pentru Președintele României din anul 2019 se utilizează
numai următoarele tipuri de liste electorale:

 LISTELE ELECTORALE PERMANENTE - cuprind cetăţenii români cu
drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor
inclusiv

 LISTELE

ELECTORALE SUPLIMENTARE (formulare tipizate, se
completează la secția de votare)

 EXTRASUL

DIN LISTELE ELECTORALE (formulare tipizate, se
completează la secția de votare).

ATENȚIE!
LISTELE ELECTORALE PERMANENTE TREBUIE SĂ FIE SEMNATE
DE PRIMARUL ȘI SECRETARUL GENERAL AL UNITĂȚII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE!
NU SE UTILIZEAZĂ LISTELE ELECTORALE COMPLEMENTARE SAU
LISTELE ELECTORALE SPECIALE!

LISTELE ELECTORALE SUPLIMENTARE
[art. 9 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, art. VII din OUG nr. 64/2019]

Listele electorale suplimentare se întocmesc pe durata votării de către
preşedintele BESV şi/sau de către membrii BESV desemnaţi de către
acesta, pentru a consemna prezenţa la vot a următoarelor categorii de
alegători:
alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul pe raza
secţiei de votare respective, însă au fost omişi din lista electorală
permanentă a secţiei de votare respective;
membrii BESV, persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi operatorii
de calculator, dacă aceştia nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a
secţiei de votare respective;
alegătorii care îşi au domiciliul în altă localitate;
alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscrişi în lista electorală
permanentă a secţiei de votare respective.
Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor
de votare pot primi, la cerere, copii ale listelor electorale suplimentare, în
condițiile stabilite prin decizie a Biroului Electoral Central.

EXTRASUL DIN LISTELE ELECTORALE
[art. 45 alin. (2) din Legea nr. 370/2004]

Extrasul din listele electorale se întocmește de către președintele BESV
pentru alegătorii care îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR - TURUL I
– 9 NOIEMBRIE 2019 –
[art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004, art. 7 alin. (1) din Hotărârea AEP nr. 33/2019]

Președinții BESV din ţară, împreună cu locțiitorii acestora, primesc, prin
intermediul primarilor, pe bază de proces-verbal:
un exemplar al listei electorale permanente;
buletinele de vot;
ştampila de control;
ştampilele cu menţiunea „VOTAT”;
formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor
votării;
formularele listei electorale suplimentare şi ale extrasului din listele electorale;
formularele necesare pentru consemnarea situaţiilor semnalate de Sistemul
informatic pentru monitorizarea prezenţei la vot şi prevenirea votului ilegal (SIMPV);
un buletin de vot anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al
sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe care îl vor afişa la sediul secţiei de
votare;
 timbrele autocolante;
 broșuri conținând legislația aplicabilă;
 ecusoanele membrilor BESV, ale căror rubrici vor fi completate de către aceștia;
 tușiere, pixuri şi coli albe de hârtie A4.

OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR - TURUL I
– 9 NOIEMBRIE 2019 –
[Art. 34 alin (3) și 43 alin. (3) și (4) din Legea nr. 370/2004, republicată art. 12 alin. (1) lit. c) din Anexa la
Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Președintele, locțiitorul acestuia, ceilalți membri ai BESV și operatorul de
calculator trebuie să fie prezenți la sediul secției de votare de la ora 18.00 până
la finalizarea activităților din ziua respectivă.
Președintele BESV trebuie:
• să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii
operațiunilor de votare;
• să afișeze într-un loc vizibil, la sediul secției de votare, exemplarul din buletinul de
vot, vizat şi anulat de către preşedintele biroului electoral judeţean sau al sectorului
municipiului Bucureşti, după caz;
• să primească în intervalul orar 18.00  20.00 cererile de votare prin intermediul
urnei speciale;
• să asigure, cu sprijinul primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă
electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare;
• să dispună fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
La plecare, preşedintele BESV sigilează intrarea în localul de vot prin aplicarea ştampilei
de control pe o bandă de hârtie. Cu excepț ia tabletei de calculator aflată în posesia
operatorului de calculator este interzisă părăsirea localului de vot cu ştampila de control,
ştampile cu menţiunea "VOTAT", buletine de vot sau liste electorale.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[Art. 43 alin (3), Art. 45 alin (1) și (1^1) din Legea nr. 370/2004, Art. 6 și 7 din Decizia BEC nr.
56/D/18.10.2019]

Birourile electorale ale secțiilor de votare vor asigura, între orele 18.00
și 20.00 ale zilei de 9 noiembrie 2019, respectiv 23 noiembrie 2019,
prezența la sediul secției de votare, pentru a putea primi cererile de
deplasare a urnei speciale.
Pot vota prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de
persoane:
alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară;
persoanele care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza
specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de
votare;
persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă
sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu
şi-au pierdut drepturile electorale;
persoanele cu drept de vot internate într-o unitate sanitară publică sau
privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte
sociale publice sau private

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[Art. 1 alin (1) și (2) și Art. 2 din Decizia BEC nr. 56/D/18.10.2019]

Cererile scrise formulate de ALEGĂTORII NETRANSPORTABILI DIN MOTIVE
DE BOALĂ SAU INVALIDITATE, însoțite de copii ale unor acte medicale sau alte
acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile,
prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se depun cel mai târziu în
preziua alegerilor.
Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător, care
poate fi depusă de acesta sau de altă persoană în numele lui, trebuie datată și
semnată olograf și va cuprinde numele, prenumele, data nașterii, codul numeric
personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate valabil, precum și
adresa la care se află.
Preşedintele BESV trebuie să solicite operatorului de calculator să
preînregistreze în SIMPV codurile numerice personale ale alegătorilor care au
formulat cereri de votare cu urna specială, urmând a fi înregistrate definitiv la
întoarcerea în localul de vot a echipei care se deplasează cu urna specială, pe
baza semnăturilor din extrasul din listele electorale.
Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secţiei de votare să se
deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secţia de
votare potrivit legii, preşedintele BESV solicită operatorului să verifice dacă
persoanele respective şi-au mai exercitat dreptul de vot în aceeaşi zi.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[Art. 3 și 4 din Decizia BEC nr. 56/D/18.10.2019]

Preşedintele BESV, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului, realizează
următoarele operaţiuni:
 înscrie datele de identificare ale persoanelor netransportabile pe extrasul din
listele electorale;
semnează şi ştampilează cu ştampila de control extrasul din listele electorale.
În ziua votării, preşedintele BESV se va asigura că o echipă formată din cel
puțin doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu următoarele materiale:
urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de
votare;
buletinele de vot, pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de
votare;
o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”;
timbre autocolante;
o tuşieră;
cel puţin un pix de culoare albastră;
extrasul din listele electorale ce conţine datele de identificare ale persoanelor
netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 și art. 5 alin. (2), art. 9 și art. 13 din Decizia BEC nr.
56/D/18.10.2019]

Membrii echipei vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de identitate
valabil, se vor asigura că acesta semnează în extrasul din lista electorală în
dreptul datelor privind identitatea sa și îi vor înmâna un buletin de vot, ştampila
cu menţiunea „VOTAT” şi tuşiera.
ATENȚIE!
În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială.
Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al
secţiei de votare.
Transportul urnei speciale se face sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne.
Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva
secţie de votare.
La ora 21.00, urna specială și celelalte materiale electorale trebuie să se afle în
sediul secției de votare indiferent dacă votarea se prelungește după ora 21:00 la
sediul respectivei secții de votare.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[Art. 6 din Decizia BEC nr. 56/D/18.10.2019]

Alegătorii care, la data scrutinului, sunt INTERNAȚI ÎNTR-O UNITATE
SANITARĂ PUBLICĂ SAU PRIVATĂ, CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ORI ALTE ASEMENEA AȘEZĂMINTE SOCIALE PUBLICE SAU PRIVATE, pot
solicita conducerii acestora să exercite dreptul de vot prin intermediul urnei
speciale la biroul electoral al celei mai apropiate secții de votare.
Dacă mai mult de 200 persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot
prin intermediul urnei speciale, acesta se asigură la mai multe secții de votare
din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului
electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz, pe raza
căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.
Cererile pot fi depuse cel mai târziu până la ora 18.00 în data de 9 noiembrie
2019, respectiv în data de 23 noiembrie 2019, urmând ca directorul unității să
asigure depunerea acestora la biroul electoral până cel mai târziu la ora 20.00 a
zilei respective.
Preşedinţii BESV vor informa biroul electoral județean sau al sectorului
municipiului București, după caz, la ora 20:00 a respectivei zile, asupra
numărului de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze urna
specială.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[Art. 45 alin. (4) din Legea nr. 370/2004 și art. 7 din Decizia BEC nr. 56/D/18.10.2019]

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale, formulate de ALEGĂTORII
DEŢINUȚI ÎN BAZA UNUI MANDAT DE ARESTARE PREVENTIVĂ SAU CARE SE
AFLĂ ÎN EXECUTAREA UNEI PEDEPSE PRIVATIVE DE LIBERTATE se depun la
directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deținere, cel mai târziu cu două zile
înainte de ziua votării.
În preziua votării, cel mai târziu la ora 20.00, directorul penitenciarului sau al
locului de deținere asigură depunerea cererilor la biroul electoral al secției de
votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deținere
respectiv.
În cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin
intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenţie,
cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în
preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află
penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului
electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[Art. 7 alin (5) - (7) din Decizia BEC nr. 56/D/18.10.2019]

În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deținere, după caz,
permite accesul echipei biroului electoral al secției de votare care se
deplasează cu urna specială, asigurând în prealabil un spațiu anume amenajat
pentru votare, apt să asigure secretul votului.
Alegătorii deţinuți în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se află
în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis
exercitarea drepturilor electorale pot vota numai în baza unui act sau document
de identitate valabil. În acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de
detenție, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de
vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.
Prevederile privind exercitarea dreptului de vot de către alegătorii deţinuți în
baza unui mandat de arestare preventivă sau care se află în executarea unei
pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea
drepturilor electorale, se aplică în mod corespunzător și persoanelor reținute.

VOTAREA CU URNA SPECIALĂ
[Art. 8 și 11 din Decizia BEC nr. 56/D/18.10.2019]

PERSOANELE AFLATE ÎN AREST LA DOMICILIU votează prin intermediul
urnei speciale, în condițiile în care formulează o cerere în acest sens către
biroul electoral al secției de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul
unde execută măsura.
Cererea de votare prin intermediul urnei speciale va fi depusă cel mai târziu
în preziua alegerilor, în intervalul 18:00 – 20:00 și va fi însoțită de o copie a
hotărârii judecătorești sau a dispozitivului acesteia în baza căreia s-a dispus
măsura arestului la domiciliu și poate fi depusă de orice persoană.
Alegătorii care, la data scrutinului, se află în țară și care DIN CAUZA
SPECIFICULUI ACTIVITĂȚII PE CARE O DESFĂȘOARĂ NU SE POT PREZENTA
LA SECȚIA DE VOTARE, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin
intermediul urnei speciale, biroului electoral al celei mai apropiate secții de
votare de locul de muncă al alegătorilor.
Cererea de votare prin intermediul urnei speciale va fi depusă cel mai târziu
în preziua alegerilor, în intervalul 18:00 – 20:00 și va fi însoțită de o adeverință
emisă de angajator din care rezultă că, în ziua votării, alegătorul nu poate
părăsi locul de muncă în intervalul orar 07.00-21.00.

OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR - TURUL I
– 10 NOIEMBRIE 2019 –
[art. 43 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, art. 12 alin. (1) lit. c) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În ziua votării activitatea membrilor biroului electoral al secţiei de votare și a
operatorului de calculator începe la ora 6.00.
În intervalul orar 6.00 – 7.00, preşedintele BESV efectuează următoarele
operațiuni:
verifică, în prezenta celorlalți membri şi, după caz, a persoanelor acreditate:
 Urnele de vot;
 listele electorale permanente;
 buletinele de vot;
 ștampilele.
înscrie la pct. e) şi i) din procesul-verbal pentru consemnarea rezultatelor
votării numărul buletinelor de vot primite, respectiv numărul ştampilelor cu
mențiunea „VOTAT” primite;
deschide pe rând pachetele cu buletine de vot sigilate și asigură aplicarea
ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot; lipsa unor
buletine de vot se consemnează la pct. j) al procesului-verbal pentru
consemnarea rezultatelor votării;

OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR - TURUL I
– 10 NOIEMBRIE 2019 –
[art. 43 alin. (5)-(7) și alin. (9), Art. 44 alin (3) din Legea nr. 370/2004, art. 12 alin. (1) lit. c) din Anexa la
Hotărârea AEP nr. 36/2019]

închide şi sigilează urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control pe
toate deschizăturile acestora, cu excepția fantei prin care se introduc
buletinele de vot;
afișează la loc vizibil ora la care începe, respectiv la care se încheie
votarea.
IMPORTANT!
•Preşedintele BESV este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile
să decurgă în bune condiții. Atribuțiile acestuia se întind şi în afara
localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului
de vot, precum şi pe străzi şi în piețe publice, până la o distanță de 500 m.
•Măsurile dispuse de preşedintele BESV se aduc la cunoştinţa publică prin
afişare la loc vizibil.
•Pentru menținerea ordinii, preşedintele BESV are la dispoziție mijloacele
de ordine necesare, asigurate de primar şi de prefect, împreună cu
reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.

– CINE ARE DREPT DE VOT?–
[art. 36 din Constituția României, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 370/2004]

AU DREPTUL LA UN SINGUR VOT în fiecare tur de scrutin organizat pentru
alegerea Președintelui României:
CETĂȚENII ROMÂNI care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
alegerilor inclusiv
NU AU DREPT DE VOT
!
Debilii sau alienații mintal puși sub interdicție și nici persoanele
condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor
electorale.
ATENȚIE!
Cetățenii Uniunii Europene cu domiciliul sau reședința în România nu au
drept de vot la alegerile pentru Președintele României.

– LA CARE SECȚIE DE VOTARE POATE VOTA ALEGĂTORUL? –
[art. 44 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, art. 6 alin. (2) din Hotărârea AEP nr. 33/2019]

În țară, alegătorul votează la una dintre următoarele secţii de votare:
în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are
domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este
arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform
legii;
în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde
îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul
acesteia;
în cazul în care îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei
de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare
ori asigură menţinerea ordinii la sediul secției de votare, aceștia votează la
secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea;
în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie de votare care
îi asigură accesul la vot.
Alegătorii cu mobilitate redusă sunt persoanele a căror mobilitate este
redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent
sau temporar, a vârstei, a greutății sau a stării de graviditate.

– CU CE ACTE DE IDENTITATE SE VOTEAZĂ?–
[art.2 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 370/2004]

IMPORTANT!
În țară, alegătorii își pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate
valabil în ziua votării.
Prin act de identitate se înțelege:
cartea de identitate;
cartea electronică de identitate;
cartea de identitate provizorie;
buletinul de identitate;
pașaportul diplomatic;
pașaportul diplomatic electronic;
pașaportul de serviciu;
pașaportul de serviciu electronic;
pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar
(numai pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în
România - CRDS);
în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[art. 44 alin. (5) și (6) din Legea nr. 370/2004]

Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului
cabinelor.
Alegătorii îşi prezintă actele de identitate operatoriului de calculator, care
preia şi introduce datele personale ale alegătorilor în SIMPV.
SIMPV semnalează dacă:
• persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
votării inclusiv;
• persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;
• alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia de votare
respectivă;
• alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare;
• alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;
• alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de
vot la acelaşi scrutin;
• alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondenţă,
votul prin corespondenţă transmis de acesta fiind recepţionat de biroul
electoral competent.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[art.44 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 și art. 30 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin
intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele BESV:
opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în
ziua votării;
opreşte de la votare persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea
dreptului de vot; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis
exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească din care rezultă
că nu are sau nu mai are astfel de interdicţii permite alegătorului să voteze; în
acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în
lista electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea "VOTAT";

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[art.44 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 și art. 30 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin
intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele BESV:
permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat
la vot şi care figurează în SIMPV că şi-a mai exercitat dreptul de vot la
acelaşi scrutin la o secție de votare, numai după ce:
- contactează telefonic (utilizând telefonul pus la dispoziție de STS)
președintele BESV unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în
vederea verificării eventualei semnături a acestuia în dreptul datelor sale de
identificare din listele electorale;
- sesizează organele competente;
- alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a mai exercitat dreptul
de vot la acelaşi scrutin.
După ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista
electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi
ştampila cu menţiunea „VOTAT”.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[art.44 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 și art. 30 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin
intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele BESV:
permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la
vot şi care figurează în SIMPV că a votat prin corespondenţă, numai după ce:
- asigură verificarea cazului semnalat de SIMPV;
- sesizează organele competente;
- alegătorul dă o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de vot prin
corespondenţă.
După ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista
electorală suplimentară, după caz, îi încredinţează buletinul de vot şi ştampila
cu menţiunea „VOTAT”.
îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul
în care acesta este arondat la altă secţie de votare din aceeaşi unitate
administrativ-teritorială;

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[art.44 alin. (7) din Legea nr. 370/2004 și art. 30 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin
intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele BESV:
permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondaţi la altă secţie de votare
din aceeaşi unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul
semnează în lista electorală suplimentară, îi încredinţează buletinul de vot
şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în
acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi
încredinţează buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”.
permite alegătorului omis în lista electorală permanentă să voteze, numai
după contactarea Autorității Electorale Permanente, prin Centrul de
preluare a apelurilor.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[Art. 30 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Situaț iile în care se prezintă la vot:
- alegători care au fost omiși din lista electorală permanentă;
- persoane care nu au împlinit 18 ani până în ziua votării, inclusiv;
- persoane cărora le-a fost interzis exercitarea dreptului de vot sau care
au fost puse sub interdicție;
- alegători care figurează înscris în SIMPV că şi-a mai exercitat dreptul
de vot la acelaşi scrutin, la o secție de votare din țară sau din străinătate;
- alegători care figurează în SIMPV că a votat prin corespondență;
- alegători care au formulat cerere de votare prin intermediul urnei
speciale;
- alegători cu un act de identitate care nu se află în termen de
valabilitate,
cât și deciziile președintelui BESV de a permite sau nu exercitarea
dreptului de vot de către persoanele susmenționate, se consemnează în
Formularul pentru consemnarea cazurilor deosebite semnalate de SIMPV,
sub semnătura președintelui BESV și a operatorului de calculator.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[art.44 alin. (8)-(10) din Legea nr. 370/2004]

După ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau
suplimentară, după caz, i se încredințează buletinul de vot și ștampila cu
mențiunea „VOTAT”.
În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către
preşedintele BESV, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o
menţiune în listă, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al
biroului electoral.
Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea
„VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care
optează.
Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează,
este interzisă.
Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele BESV, nu
poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor
ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate,
al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.
ATENȚIE: Neștiința de carte nu reprezintă un astfel de motiv

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[art.44 alin. (11)-(14) și art. 55 lit. s) din Legea nr. 370/2004]

După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în
urnă.
La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu
menţiunea „VOTAT”, dar nu a introdus buletinul de vot în urnă, preşedintele
BESV îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin de vot, reţinând şi
anulând buletinul de vot iniţial şi făcând menţiunea corespunzătoare la pct. j)
din procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării.
Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor
membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta.
Alegătorului care și-a exercitat dreptul de vot pe baza cărții de identitate i se
aplică pe versoul acesteia, de către președintele BESV sau de membrul BESV
desemnat de acesta, un timbru autocolant cu mențiunea „VOTAT”. Pe celelalte
acte de identitate de hârtue se aplică ștampila cu mențiunea „VOTAT”.
Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de
votare să nu se prelungească nejustificat.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII
– INTERVALUL ORAR 7.00-21.00 –
[art.44 alin. (15) din Legea nr. 370/2004]

Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei
care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabileşte de preşedintele
BESV prin orice mijloace legale. În cazul în care contestaţia este întemeiată,
preşedintele BESV îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna
faptul într-un proces-verbal şi va sesiza această situaţie autorităţilor
competente.

SUSPENDAREA VOTĂRII
[art.44 alin. (16)-(17) din Legea nr. 370/2004 și art. 35 alin. (1) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Preşedintele BESV poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră.
Suspendarea trebuie anunţată prin afişare la uşa sediului secţiei de votare
imediat ce s-a produs evenimentul care a declanşat suspendarea.
În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi
celelalte documente şi materiale ale BESV vor rămâne sub pază permanentă.
În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate
din numărul membrilor BESV, în acelaşi timp. Candidaţii şi persoanele
acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare
în acest timp.
ATENȚIE!
Disfuncționalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea
votării.

DEFECȚIUNI ALE TABLETEI /DISFUNȚIONALITĂȚI ALE SIMPV
[ Art. 35 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoștința președintelui BESV
următoarele situații:
defecțiuni ale terminalului informatic (tabletei) sau ale echipamentelor conexe;
defecțiuni ale conexiunilor la SIMPV;
imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua operațiuni în interfața ADV în
modul online;
întârzierile mai mari de 2 minute în primirea mesajelor.
În aceste situații, preşedintele BESV va întocmi procesul-verbal în care vor fi
consemnate aspectele constatate, precum și durata disfuncționalității.
Procesul-verbal, se semnează de către președintele BESV și de către operatorul
de calculator.
Apariția și încetarea disfuncționalității SIMPV trebuie anunțate telefonic, de
îndată, biroului electoral ierarhic superior, precum și Centrului de preluare a
apelurilor, de către operatorul de calculator sau președintele biroului electoral al
secției de votare. De asemenea, aceste situații trebuie aduse la cunoștința
membrilor BESV de către președintele acestuia.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII PE DURATA DISFUNȚIONALITĂȚII SIMPV
[ Art. 36 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Pe perioada disfuncționalității SIMPV, la secțiile de votare din țară, în cazul
în care terminalul informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de
identitate operatorului de calculator care validează în aplicația informatică de
verificare a dreptului de vot (ADV), în modul offline, codurile numerice
personale ale alegătorilor care se prezintă la vot.
În cazul în care, într-o secţie de votare din ţară, terminalul informatic nu
este funcțional, până la momentul înlocuirii acestuia, votarea nu se întrerupe și
se utilizează numai listele electorale pe suport de hârtie. Alegătorii care se
prezintă la vot pe durata disfuncţionalităţii SIMPV sunt înscrişi şi în Formularul
de înscriere a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la
vot pe durata disfuncționalității SIMPV.
Pe durata disfuncționalității SIMPV, președinții BESV verifică telefonic
(utilizând doar telefonul pus la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații
Speciale), dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot și dacă aceștia
figurează că au mai votat.

DESFĂȘURAREA VOTĂRII PE DURATA DISFUNȚIONALITĂȚII SIMPV
[Art. 14 alin. (9) și art. 36 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

După încetarea disfuncționalității terminalului informatic sau după
înlocuirea acestuia de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, operatorul de
calculator va introduce codurile numerice personale ale alegătorilor care s-au
prezentat la vot pe perioada disfuncționalității acestuia, până cel mai târziu ora
23.59.
După încetarea disfuncționalității SIMPV, în cazul în care terminalul
informatic este funcțional, datele înscrise în aplicația informatică de verificare a
dreptului de vot (ADV) în modul offline, sunt transmise automat către Sistemul
informatic central unde sunt verificate.
Eventualele notificări privind cazurile în care sunt înregistrate în SIMPV
persoane omise din listele electorale permanente, cazurile în care o persoană a
votat fără a avea acest drept și cazurile în care un alegător a votat de mai multe
ori sunt înscrise în secțiunea ,,Mențiuni” din Formularul de înscriere a codurilor
numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot pe durata
disfuncționalității SIMPV și sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne.

ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[Art. 46 din Legea nr. 370/2004]

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.
Doar alegătorii aflați la ora 21:00 în situaţiile de mai sus mai pot vota până cel
târziu la ora 23,59.

DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[Art. 48 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 370/2004 și art. 16 alin. (1) din Anexa la Hotărârea
AEP nr. 36/2019]

După încheierea votării şi închiderea localului de vot, preşedintele biroului
electoral al secţiei de votare se va asigura că operatorii de calculator accesează
secțiunea de închidere a votării din aplicația informatică de verificare a
dreptului de vot (ADV), precum și faptul că tableta începe să înregistreze
operațiunile din secția de votare .
Ulterior, preşedintele BESV, în prezența membrilor biroului electoral
procedează la:
verifică starea sigiliilor de pe urnele de vot;
sigilează fanta urnelor de vot;
introduce ștampilele cu menţiunea „VOTAT” într-un plic pe care îl sigilează
prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
Dispariția uneia sau a mai multor ştampile se consemnează la pct. i) al
procesului-verbal de consemnare a rezultatelor votării.
anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei
pagini a menţiunii „ANULAT” şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de
votare;
În cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, menţiunea
„ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv şi se aplică o singură
dată ştampila de control a secţiei de votare;

DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII
[Art. 48 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 370/2004]

În continuare, preşedintele BESV, în prezența membrilor biroului electoral:
stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă;
rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal privind
consemnarea rezultatelor votării;
Este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe aceste documente să existe
ștersături, modificări sau completări.
stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor
înscrise pe listele electorale permanente existente în secţia de votare, respectiv
pe listele electorale suplimentare și pe extrasul din listele electorale. Rezultatele
vor fi consemnate la pct. b), respectiv pct. b1, b2 şi b3 din procesul-verbal
privind consemnarea rezultatelor votării.

NUMĂRAREA BULETINELOR DE VOT
[Art. 48 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 370/2004 și art. 16 alin. (3) și (5) din Anexa la Hotărârea
AEP nr. 36/2019]

Operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a
procedurilor de numărare a voturilor, de întocmire a proceselor-verbale și de
transmitere a acestora.
Președintele BESV ia măsuri pentru ca înregistrarea audiovideo să decurgă
neîntrerupt, fără a fi obstrucționată de nicio persoană.
Preşedintele BESV , în prezența membrilor biroului electoral:
desigilează urnele, una câte una;
numără buletinele de vot şi deschide buletinele de vot unul câte unul;
la deschiderea fiecărui buletin, preşedintele citeşte cu voce tare numele şi
prenumele candidatului votat şi arată buletinul de vot celor prezenți; buletinele
de vot deschise se grupează pe candidaţi, se numără şi se leagă separat.
Voturile nule şi voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat se
consemnează în câte un tabel separat de câte un membru al biroului electoral al
secţiei de votare, desemnat de preşedinte.

BILETINELE DE VOT NULE ȘI VOTURILE VALABIL EXPRIMATE
[Art. 48 alin. (2) din Legea nr. 370/2004]

Sunt buletine de vot NULE și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate:
buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de
votare;
buletinele de alt model decât cel legal aprobat;
buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea "VOTAT";
buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea "VOTAT" este aplicată pe mai
multe patrulatere sau în afara acestora.
Sunt buletine de vot VALABIL EXPRIMATE:
buletinele de vot pe care, deşi ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată a
depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă;
buletinele de vot pe care tuşul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a
fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
buletinele de vot pe care ştampila a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi
patrulater sau atât într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater.
IMPORTANT
Efectuarea de ștersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu
atrage nulitatea acestora.

DUPĂ NUMĂRAREA VOTURILOR
[Art. 49 alin. (1)-(4) din Legea nr. 370/2004 și art. 1 și 2 din Decizia BEC nr.
54/D/16.10.2019]

După verificarea prealabilă electronică a corelațiilor cu ajutorul aplicației
instalate pe terminalul informatic (tabletă), președintele BESV întocmește
procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării, în 3 exemplare.
Preşedintele BESV şi ceilalţi membri semnează procesul-verbal pe care se
aplică ştampila de control a biroului electoral. Lipsa semnăturilor unor membri
ai biroului secţiei de votare nu influenţează valabilitatea procesului-verbal.
Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea.
Dacă se confirmă corelațiile atât în aplicație, cât și în procesul-verbal,
președintele BESV va asigura încărcarea în SIMPV atât a datelor înscrise în
aplicația informatică de verificare a corelațiilor, cât și a fotografiei procesuluiverbal.
Un exemplar al procesului-verbal se afişează la loc vizibil, la sediul BESV.
Membrilor BESV li se eliberează, la cerere, o copie de pe procesul-verbal,
certificată de către toţi cei care au semnat originalul.

DUPĂ NUMĂRAREA VOTURILOR
[Art. 5 alin. (1)-(4) din Decizia BEC nr. 54/D/16.10.2019]

Dacă nu se confirmă corelațiile în aplicația informatică, președintele BESV
va reverifica datele și corelarea acestora.
Dacă, în momentul consemnării rezultatului votării nu se pot finaliza
operațiunile de înscriere a datelor în aplicația informatică, întrucât chiar și după
verificări, cheile de validare nu sunt respectate, președintele BESV trebuie să
apeleze numărul unic al centrului de suport tehnic, unde va fi redirecționat către
statisticienii din cadrul aparatului tehnic auxiliar al biroului electoral județean
(BEJ).

PREDAREA DOCUMENTELOR
[Art. 24 alin. (8) și art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004 și art. 3 alin. (1) din Decizia BEC
nr. 54/D/16.10.2019]

Președintele BESV, locțiitorul acestuia și operatorul de calculator, însoțiți la
cerere de alți membri ai BESV, se deplasează la sediul BEJ sau BESMB, după
caz, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne, cu:
1. un dosar sigilat şi ştampilat, însoţit de ştampila de control a BESV, care
cuprinde:
2 exemplare ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării,
toate contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al
secţiei de votare;
buletinele de vot nule;
buletinele de vot contestate.
2. un dosar distinct, sigilat şi ştampilat, care cuprinde listele electorale utilizate
în cadrul secţiei de votare, aranjate în ordinea paginilor, precum și pe tipuri de
liste;
3. materialele rezultate din procesul electoral, respectiv:
buletinele de vot întrebuințate și necontestate;
buletinele de vot anulate;
ștampilele cu mențiunea „VOTAT” și celelalte materiale utilizate în secția de
votare.

TURUL DOI AL ALEGERILOR
[Art. 54 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004]

Al doilea tur de scrutin are loc la două săptămâni de la primul tur de
scrutin, respectiv în data de 24 noiembrie 2019, în aceleaşi secţii de votare,
sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi
pe baza aceloraşi liste de alegători de la primul tur.
Operațiunile prevăzute a se desfășura la nivelul birourilor electorale ale
secțiilor de votare în preziua și în ziua alegerilor aferente primului de scrutin,
respectiv în zilele de 9 și 10 noiembrie 2019, se aplică întocmai și în preziua și
în ziua alegerilor celui de-al doilea tur de scrutin, respectiv în zilele de 23 și 24
noiembrie 2019.
În al doilea tur de scrutin participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel
mai mare număr de voturi, valabil exprimate pe întreaga ţară la primul tur.
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