
INSTRUIRE
pentru președinții 
secțiilor de votare

- Alegeri pentru Preşedintele Rom âniei, d in  10 no iembrie 
2019



Completarea Procesului-Verbal 
privind constatarea rezultatului 
votării la alegerile pentru 
Preşedintele României, din 
10 noiembrie 2019



REGULI GENERALE:

 Fiecare SV va primi 15 exemplare de PV;

 2 exemplare originale vor fi aduse la BEJ, iar 1 ex. se afișează la sediul SV;

 La completarea PV se va folosi pix (nu stilou) de culoare albastră sau neagră;

 Informațiile de tip text (datele de identificare: comună, oraș, municipiu,stradă, 
etc.) precum și numele și prenumele Președintelui, Locțiitorului, membrilor BESV 
și aparteneța politică (unde este cazul)  se vor completa cu majuscule;

 Atât în antet, cât și în subsolul fiecărei pagini se va înscrie numărul 
circumscripției electorale (pentru județul Bacău cifra 4 aliniată de la dreapta la 
stânga, sau 04) și numărul secției de votare;

 Datele numerice se vor completa în căsuțele corespunzătoare prin aliniere la 
dreapta. În căsuțele în care nu avem cifre se trece un zero aliniat de la dreapta la 
stânga;



REGULI GENERALE:
 P_SV nu are voie să aibă ştersături şi/sau corecturi şi nu se foloseşte 

pastă corectoare. Orice ștersătură/corectură/cifre îngroșate scrise 
unele peste altele necesită ulterior o Decizie a BEJ și va perturba 
mult fluxul de prelucrare a datelor, precum și staționarea la BEJ a 
reprezentanților SV;

 Nu aveți voie să faceți înscrisuri, să aplicați ștampila sau să 
deformați în orice fel căsuța din stânga jos a fiecărei pagini în care se 
află codul QR (riscați ca tableta să nu poată citi procesul-verbal);

 Atenție la desfacerea pachetelor cu buletine de vot ! Buletinele de 
vot au fost puse în pachet câte 4 bucăți unul în altul. Acestea trebuie 
desfăcute bucată cu bucată și aplicată ștampila de control a SV pe 
ultima pagină, altfel riscați să dați unui alegător mai mult de un 
buletin de vot și să găsiți în urnă mai multe buletine de vot decât 
alegători, situație neacceptată, semnificând fraudă.











Completarea Procesului-Verbal privind constatarea 
rezultatului votării la alegerile pentru Preşedintele 
României, din 10 noiembrie 2019

Atenţie! – SE VERIFICĂ CORELAŢIILE

 pct.  a  ≥   pct. b1 

 pct. b    =  pct. b1 + pct.b2 + pct.b3

 pct. c = suma voturilor valabil exprimate la  pct. g (suma VOTURILOR de pe 
rândurile de la pct. g)

 Pct. c ≤ pct.b – pct.d  sau altfel spus,   pct. b ≥  pct. c + pct. d

 pct. e ≥  pct. c + pct. d + pct. f;

ATENŢIE!
pct.a trebuie să fie egal cu numărul persoanelor înscrise în lista permanentă  primită de la primărie.
Dacă pct. e > pct. c + pct. d + pct. f (trebuie explicație la pct.j).
Dacă pct.b > pct. c + pct. d (diferența are aceeași valoare cu cea sesizată la atenționarea de mai sus 

și trebuie explicație la pct.j).

Pachetele cu B.V. valabil exprimate pentru fiecare partid sau alianţă sau candidaţi independenţi, se leagă şi se 
introduc în sac numai dacă sunt respectate corelaţiile.

Dacă nu sunt respectate corelaţiile, se renumără B.V. 



MESAJE DE EROARE:
Procesele-verbale cu erori nu sunt acceptate/validate

Cod Indicator 
stânga

Indicator 
dreapta

Operator

corect

Text eroare

e1 a b1 ≥ pct.a<pct.b1

e2 b b1+b2+b3 = pct.b≠pct.b1+pct.b2+pct.b3

e3 c b-d ≤ pct.c>pct.b-pct.d

e4 c ∑g = pct.c ≠ suma voturilor de la 
pct.g

e5 e c+d+f ≥ pct.e<pct.c+pct.d+pct.f



MESAJE DE ATENȚIONARE:
Necesită reverificare și explicații la punctul j) al P_SV

Cod
Atenționare

Indicator 
stânga

Indicator 
dreapta

Operator Text atenţionare

•01 •a
•a din Registrul
Electoral

> <

pct.a ≠ a din Registrul Electoral” pct a. diferă cu +/- z
persoane, faţă de lista electorală permanentă”
În caz de diferență, la pct. j din PV_SV confirmați că în lista
electorală permanentă primită aveți numărul de persoane
înscrise la pct.a.

•02 •c •b - d <
•pct. c < pct. b – pct.d
”diferenţa este de: +/- x. Explică diferenţa la pct. j”, conform
art. 49 alin (1) lit.j din Legea 370/2004 actualizată

•03 •e •c + d + f >
•pct. e > pct. c + pct.d + pct.f
”diferenţa este de: +/- y. Explică diferenţa la pct. j”, conform
art. 49 alin (1) lit.j din Legea 370/2004 actualizată

•04 •f •e-b > <
•Pct.f ≠ pct.e-pct.b
”Necesită reverificare și corecție PV_SV/explicație la pct.j ”

•05 •b-(c+d) •e-(c+d+f) > <
•b-(c+d) ≠ e-(c+d+f)
”necesită reverificare și corecție PV_SV/explicație la pct.j”



Să vă asigurați că ați înscris:

- la pct. i) numărul ştampilelor  şi starea sigiliilor

- la pct. j) din P/SV, toate situațiile în care vă regăsiți, 
înscrise pe exemplul de proces-verbal dat la instruire. 

Atenţie! 



Flux completare 
Procese Verbale

Se completează un exemplar ciornă de proces-verbal P_SV și se verifică toate 
corelațiile prevăzute atât cele obligatorii considerate erori și peste care nu se 
poate trece în aplicație, cât și cele considerate atenționări, care trebuie explicate 
la pct. j din P_SV. 

Dacă toate corelațiile sunt îndeplinite, președintele secției de votare va  înmâna 
operatorului exemplarul ciornă de P_SV și se va asigura că acesta introduce 
corect datele pe tabletă.

Președintele SV asteaptă mesajul dat de operator și  procedează astfel:

-dacă există atenționări sau erori semnalate de către aplicație se fac reverificări 
și corecturi, după caz, până când tableta nu mai sesizează niciun fel de erori, iar 
atenționările acceptate, dacă acestea rămân și în urma reverificărilor, sunt 
explicate în clar la pct. j din P_SV.



Flux completare 
Procese Verbale

-dacă tableta nu mai sesizează erori sau atenționări, președintele SV va 
completa pe hârtie, în original câte 3 exemplare originale  de P_SV, care vor fi 
semnate olograf de către membrii secției de votare, le va ștampila si va asigura 
fotografierea de către operatorul de calculator în aplicația informatică a fiecărei 
pagini a unui exemplar al P_SV.

La final, Procesele Verbale se verifică să fie identice în toate formatele (hârtie, 
tabletă și poză), astfel:

PV pe hârtie: cele 2 exemplare completate și predate, în original; 

PV date: cel electronic completat pe tableta operatorului de calculator din 
SV;

PV poză: fotografia PV-ului original pe hârtie efectuată cu tableta în SV 
(fotografia se face după ce v-ați asigurat că PV-ul este completat corect, are 
toate semnăturile și ștampila de control a SV pe ultima pagină).

Atenție! Obligatoriu unul din cele 2 exemplare cu care se vine la BEJ, va fi cel 
care s-a fotografiat în aplicație folosind tableta



FLUX la BEJ pentru
PV FĂRĂ CORECȚII



FLUX la BEJ pentru
PV CARE NECESITĂ CORECȚII



Vă mulțumesc pentru 
atenție !


