ATENŢIE
Procesele verbale vor fi semnate olograf de către toţi
membrii Biroului electoral al SV pe fiecare pagină în
locul special dedicat aplicării acestora, iar
preşedintele SV va aplica ştampila de control a
secţiei, conform exemplului prezentat.
Pct.a1

Numărul total al alegătorilor potrivit
electorale permanente (întocmită de primar)

Se completează de către dumneavoastră cu pix de culoare albastră!

EXEMPLU IPOTETIC INSTRUIRE
Chei de verificare obligatorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pct. a = pct. a1 + pct.a2 + pct.a3
pct. a1 ≥ pct. b1
pct. a2 ≥ pct. b2
pct. a3 ≥ pct. b3
pct b = pct. b1 + pct.b2 + pct.b3
pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g
pct. e ≤ [ pct. b – ( pct. f + pct. g )]
sau altfel spus:
pct. b ≥ pct. e + pct. f + pct. g
8. pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct.h

sau CD / SV

listei

- se va înscrie numărul alegătorilor care figurează în
lista electorală permanentă la începerea votării,
respectiv se va trece ultimul număr din lista
permanentă, fără a se scădea radiaţii.
Pct.a2 Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale

Inegalităţile de la pct. 6 şi 7 sunt excepţii, în mod
normal trebuie să avem egalitate. Orice inegalitate
se va explica la pct. j).

suplimentare (întocmită de preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare)

- numărul de poziţii ale acestei liste din care se scad
radierile cu urna specială, respectiv trebuie să existe
egalitatea a2=b2. Inegalitatea este considerată
excepţie şi se va menţiona la pct.j)

pct. b = pct. e + pct. f + pct. g

Pct.a3 Numărul total al alegătorilor în cazul în care s-a

pct. c = pct. b + pct. d

folosit urna specială, înscrişi în extrasul de pe lista
electorală permanentă sau suplimentară (întocmită de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare) care au
votat. şi semnat în extras . Prin urmare, trebuie să existe
egalitatea a3=b3. Inegalitatea este considerată excepţie şi se
va menţiona la pct.j)

Atenţionări!
- pct. a1 > nr. alegători din lista
electorală permanentă
Necesită corecţie!

ATENŢIE!
Pe baza semnăturilor alegătorilor din extras, aceştia vor fi
radiaţi din celelalte liste existente la secţie.

•

Atenţionări inegalităţi pct 6 şi 7 !
Situaţia 1, în care:
pct. b > pct. e + pct. f + pct. g

Pct.b1 Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la
urne, prin numărarea
electorală permanentă

semnăturilor

înscrise

în

pct. c > pct. d + pct. e + pct. f + pct. g

lista

pct. b – (pct. e + pct. f + pct. g) =
pct. c – (pct.d +pct.e+pct.f+pct.g)
Pct.b2 Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la
urne, prin numărarea semnăturilor înscrise în lista
electorală suplimentară

Atenţionarea se referă la posibila lipsă a
unor buletine de vot din urnă. A se
renumăra cu atenţie numărul de semnături
din listele electorale.

Pct.b3 Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la
urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială, prin
numărarea semnăturilor înscrise în extrasul de pe lista
electorală permanentă şi suplimentară (întocmită de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare)

Situaţia 2, în care:
pct. b > pct. e + pct. f + pct. g
pct. c > pct. d + pct. e + pct. f + pct. g
pct. b – (pct. e + pct. f + pct. g) #
pct. c – (pct.d +pct.e+pct.f+pct.g)

Pct.c Se înscrie numărul efectiv de buletine de vot
primite în secţia de votare numai pentru respectivul tip de
alegere (Senat / Camera Deputaţilor) rezultat în urma
desigilării pachetelor de buletine de vot.
Atenţie! Se va consemna la pct. j) eventualele diferenţe faţă
de numărul de buletine de vot primite pe bază de procesverbal de la Prefectura Bacău.

A se revedea cu atenţie această situaţie!
În mod concret, nu este posibil!

Se completează de către dumneavoastră cu pix de culoare albastră!
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 Număr de voturi valabil exprimate obţinute de
fiecare competitor electoral
 Nu se fac niciun fel de corecţii pe voturile valabil
exprimate, inclusiv cele cu pasta albă corectoare
 Atenţie la copiere să nu decalaţi voturile de la un
competitor electoral la altul

ATENŢIE
Procesele verbale vor fi semnate olograf de
către toţi membrii Biroului electoral al SV pe
fiecare pagină în locul special dedicat aplicării
acestora, iar preşedintele SV va aplica ştampila
de control a secţiei, conform exemplului
prezentat.

pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h

Se completează de către dumneavoastră
cu pix de culoare albastră!
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Se completează de către dumneavoastră cu pix de culoare albastră!

j. Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a modului de soluţionare a
acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie:

La acest punct se va înscrie, în plus faţă de informaţiile solicitate (corespunzător
fiecărui tip de proces-verbal - de tip S sau CD), dacă este cazul:
 Cauzele apariţiei inegalităţilor la punctele c şi e, acolo unde tableta semnalează
atenţionări pe care dumneavoastră le acceptaţi:
1. Numărul buletinelor de vot primite diferă de cel rezultat din adunarea dintre numărul
buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate şi numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne: pct.c # pct. b + pct.d
2. Numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot
neîntrebuinţate şi anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite (pct. c >
pct. d + pct. e + pct. f + pct. g)
3. Numărul buletinelor de vot găsite în urnă (valabile, nule, albe) diferă de numărul
alegătorilor care au votat pct. e < [ pct. b – ( pct. f + pct. g )] sau altfel spus:
pct. b > pct. e + pct. f + pct. g
4. Inegalităţile prezentate la pct. 2 şi 3 ( pct. c şi pct. e din Procesul verbal) apar
împreună şi obligatoriu trebuie să aibă aceeaşi diferenţă. Dacă nu este aceeaşi
diferenţă trebuie explicat la acest punct care a fost motivul ce a determinat dubla
inegalitate.



Menţiune privind anularea buletinelor de vot înmânate alegătorilor, în situația în
care buletinul de vot se deschide și secretul votului nu mai este asigurat, aceştia
solicitând primirea unui alt buletin de vot, cu condiția să nu fi introdus acel buletin
de vot în urnă.



Menţiune privind plusuri/minusuri constatate în secţia de votare la numărarea
efectivă a buletinelor de vot primite şi transferul de buletine de vot la /de la alte
secţii de votare.

Atenţie ! Buletinul de vot anulat primit pentru afişare la avizierul secţiei ca model nu se
ia în calcul la numărul de buletine de vot primite, nici la numărul de buletine de vot
neîntrebuinţate şi anulate.


Menţiune privind situaţia care a condus la imposibilitatea respectării corelaţiilor pe
procesul-verbal, pentru care asigură numai încărcarea în SIMPV a fotografiei
acestuia nu şi a datelor înscrise.

A se vedea situaţiile menţionate !

Preşedintele Biroului
Electoral al Secţiei
de Votare îşi scrie
Prenumele şi Numele
în clar, semnează şi
aplică alături
ştampila Biroului
Electoral al SV

Locţiitorul
Preşedintelui
Biroului Electoral al
Secţiei de Votare îşi
scrie Prenumele şi
Numele în clar şi
semnează.

Fiecare membru al Biroului Electoral al Secţiei de Votare îşi scrie Prenumele şi
Numele în clar, apartenenţa politică (unde este cazul) şi se semnează.
Atenţie! Pentru membrul care nu semnează PV se consemnează la pct.
“Motivele care au împiedicat semnarea”.
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ATENŢIE!

ATENŢIE !
Punctele a, a1, a2, a3 şi b, b1, b2, b3 vor avea obligatoriu aceleaşi date
înscrise pe cele 2 tipuri de procese verbale (S/SV şi CD/SV) la nivelul
aceleiaşi secţii de votare.

I.

Verificați dacă exemplarul 1 al fiecărui
proces-verbal coincide în totalitate cu cel
de-al doilea exemplar, și nu ați greșit la
copiere.

II.

Verificați cu atenție dacă datele introduse
pe tabletă coincid cu datele din proceseleverbale originale cu care vă prezentați la
BEJ.

III.

Asigurați-vă că unul din cele 2 exemplare
din fiecare tip de proces-verbal pe care le
veți preda la BEJ este cel pe care l-ați
fotografiat și care este deja postat pe site-ul
AEP.

ATENŢIE!
Conform deciziei BEC nr. 79/21.11.2020, se vor
organiza 2 circuite de predare a Proceselor
verbale de consemnare a rezultatelor votării la
alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor:

Pentru suport tehnic privind corelaţiile din Procesele verbale apelați Centrul de preluare a apelurilor
la numărul de apel 021.2022.499, tasta 3. Apelurile efectuate prin intermediul Centrului de preluare
vor fi înregistrate.
Link materiale instruire BEJ Bacău:
https://bc.prefectura.mai.gov.ro/instruiri-materiale-informative-alegeri-parlamentare-2020/

IV.

Un circuit dedicat secţiilor de votare pentru
care aplicaţia SIMPV nu a furnizat mesaje
de atenţionare cu privire la posibile
neconcordanţe.

V.

Un circuit dedicat secţiilor de votare pentru
care aplicaţia SIMPV a furnizat mesaje de
atenţionare
cu
privire
la
posibile
neconcordanţe,
inclusiv
atenţionările
acceptate de tabletă, fie nu au reuşit
încărcarea în SIMPV a datelor din procesele
verbale. În acest caz, durata necesară
pentru verificare, analiză şi eventuale
corecţii ale procesului verbal va fi mai mare.

