
INSTRUIREA PREȘEDINȚILOR 
BIROURILOR ELECTORALE 
ALE SECȚIILOR DE VOTARE 

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 
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ORGANIZAREA ŞI FUNCȚIONAREA BIROULUI 
ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE 

Hotărârea BEC nr. 1H/03.09.2019 

Birourile electorale sunt alcătuite 
numai din cetățeni cu drept de vot. 

Biroul electoral al secției de votare 
este alcătuit dintr-un președinte, 
un locțiitor al acestuia, precum și 
din 7 reprezentanți ai formațiunilor 
politice care participă la alegeri. 

Biroul electoral al secției de votare 
nu poate funcționa cu mai puțin de 5 membri (art. 21 alin. (1) din Legea nr. 
370/2004, republicată, cu modificările ulterioare). 

Nu pot fi membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, candidații în 
alegeri, soțul/soția, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea  inclusiv 

 Nimeni nu poate fi în același timp membru a două sau mai multor birouri 
electorale. 

În îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, 
membrii birourilor electorale exercită 
o funcție ce implică autoritatea de 
stat. 

Completarea birourilor electorale ale 
secțiilor de votare cu reprezentanții 
partidelor politice, organizațiilor 
cetățenilor aparținând minorităților 
naționale, alianțelor politice sau 
electorale dintre acestea se face de 
președintele biroului electoral 
județean.  

Reprezentanții formațiunilor politice în birourile electorale nu pot primi și nu 
pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de  lege. 

Biroul electoral al secției de votare lucrează legal în prezența majorității 
membrilor care îl compun și adoptă decizii și măsuri cu votul majorității 
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Prin intermediul primarilor, VEŢI PRIMI 
CÂTE O COPIE CERTIFICATĂ A 

PROCESELOR-VERBALE DE 
COMPLETARE. 

IMPORTANT: 
Procesele-verbale întocmite cu prilejul 

constituirii și completării birourilor 
electorale atestă calitatea de membru al 

biroului electoral și constituie act de 
investire.(art. 15 alin. 6 din Legea nr. 
208/2015 și art.22 alin.2 din Legea 

370/2004)



membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este 
hotărâtor. 

Birourile electorale ale secțiilor de votare își încetează activitatea la data 
stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central, după predarea către birourile 
electorale ierarhic superioare a proceselor-verbale de consemnare și 
centralizare a rezultatelor votării, pe care le-au întocmit, cu condiția 
confirmării lipsei oricăror erori sau neconcordanțe în acestea. 

ACTIVITĂȚI EXERCITATE ÎN PREZIUA 
ALEGERILOR 

SÂMBĂTÂ 09 NOIEMBRIE 2019 

În calitate de președinte/locțiitor al biroului electoral al secției de votare 
trebuie: 

să vă prezentați, la convocarea 
Primarilor la punctul de ridicare a 
materialelor și a buletinelor de vot 
necesare pentru desfășurarea 
activității electorale; 
să vă prezentați la ora 18.00, 

împreună cu membrii biroului electoral și operatorul de calcul ai secției de 
votare la sediul acesteia; 
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ATENȚIE!  
În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

locțiitorii acestora și membrii acestora, respectiv operatorii de calculator nu 
își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de 
Legea  370/2004  pentru Alegerea Președintelui României cu modificările și 

completările ulterioare, sunt înlocuiți 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 
prezenta lege.( art. 21 alin.3 din Legea 370/2004)

ATENȚIE ! 
Nu părăsiți punctele de distribuire a 

materialelor și a buletinelor de votare 
fără personalul de pază !!!!!



s ă d i s p u n e ț i 
î n d e p ă r t a r e a 
m a t e r i a l e l o r d e 
p r o p a g a n d ă 
electorală de orice 
tip din și de pe sediul 
secției de votare; 
s ă v e r i fi c a ț i c a 

numărul buletinelor 
de vot să fie într-un 
număr suficient de 
mare, proporțional 
c u n u m ă r u l 
alegătorilor înscriși 
î n c o p i i l e d e p e 
l i s te le e lec tora le 
permanente și cu 
numărul estimat al 
alegătorilor care vor 
fi înscriși în listele 
electorale suplimentare, precum și o urnă de vot specială 
să afișați la sediul secției de 

votare, într-un loc vizibil, un 
b u l e t i n d e vo t v i z a t  ș i 
anulat,de către președintele 
biroului electoral județean; 
să d i s p u n e ț i mă s u r i l e 

necesare pentru asigurarea 
ordinii ș i corectitudinii 
operațiunilor de votare; 
să vă asigurați că localul 

secției de votare posedă un 
număr suficient de urne de 
vot, cabine, ștampile cu 
m e n ț i u n e a „ V O T A T ” , 
proporțional cu numărul 
alegătorilor înscriși  pe listele 
electorale permanente și cu 
n u m ă r u l e s t i m a t a l 
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IMPORTANT:  
Este interzisă părăsirea localului de vot cu 
ștampila de control, ștampile cu mențiunea 
"VOTAT", buletine de vot sau liste electorale 

Cabinele și urnele de vot trebuie așezate în 
aceeași încăpere în care se află biroul 
electoral al secției de votare 

Asigurați-vă că listele electorale primite 
sunt corespunzătoare secției de votare în 
care vă desfășurați activitatea și cuprind 
toate elementele prevăzute de lege.

IMPORTANT: 

Vă rugăm să verificați existența următoarelor materiale: 

un exemplar al listei electorale permanente; 
Ștampila de control; 
Ștampilele cu mențiunea “Votat” 
Tuș și tușiere de culoare albastră; 
Formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru 
consemnarea rezultatelor votării; 
Formularele listei electorale suplimentare; 
Formularele necesare pentru consemnarea situațiilor 
semnalate de SIMPV 
Timbrele autocolante 
Broșuri conținând legislația aplicabilă; 
Pixuri și coli albe de hârtie, dosare, plicuri, lipici, sfoară, 
etc. 
Ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare 
care vor fi completate de către aceștia 



alegătorilor care vor fi înscriși în listele electorale suplimentare, precum și o 
urnă de vot specială. 
să primiți, în intervalul 18-20  cererile scrise și însoțite de copii ale unor 

acte medicale sau alte acte oficiale ale alegătorilor netransportabili din 
motive de boală sau invaliditate care doresc să voteze cu urna specială. Se va 
întocmi un proces verbal în 2 exemplare cu numărul de cereri privind 
urma mobilă, semnat de către toți membrii secției de votare, un exemplar 
al acestui proces verbal fiind predat personalului care asigură paza secției. 
să dispuneți fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.  
să închideți la ora 20,00 secția de votare prin aplicare sigiliului cu ștampila 

secție de control 

Operațiunile efectuate de operatorul de calculator, 
sâmbătă, 9 Noiembrie 2019 

Prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare decizia prin care 
a fost desemnat și actul de identitate; 
Ia următoarele măsuri: 

verifică starea terminalului informatic și a echipamentelor conexe; 
verifică starea de funcționare a mijloacelor de comunicații din localul 

de vot; 
testează funcționalitatea 

SIMPV, prin autentificarea 
în ADV; 
verifică în ADV, cu ajutorul 

p r e șe d i n t e l u i b i r o u l u i 
electoral al secției de votare, 
dacă numărul secției de 
votare corespunde cu secția 
la care a fost repartizat, dacă 
identitatea primei și cea a 
ultimei persoane corespund 
cu cele înscrise în listele 
electorale permanente la 
prima și ultima poziție, 
precum și dacă numărul 
total al alegătorilor este egal 
cu cel înscris în listele 
electorale permanente; 
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ATENȚIE 

În cazurile în care, în urma măsurilor mai 
sus menționate, sunt depistate defecțiuni 

ale terminalului informatic, ale conexiunii 
la Sistemul Informatic Central, ale 

interfeței SIMPV și/sau neconcordanța 
între datele prevăzute, operatorul de 

calcul are obligația de a le semnala, de 
îndată, președintelui biroului electoral a 

secției de votare și a centrului de preluare 
a  apelurilor. 

Telefon Call Center: 
021 20 22 499



la solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare, înscrie 
în ADV codurile numerice personale din cererile pentru exercitarea  
dreptului de vot prin intermediul  urnei speciale. 

PERSOANELE CARE POT ASISTA LA 
OPERAȚIUNILE ELECTORALE  

La toate operațiunile efectuate de biroul electoral al secției de votare POT 
ASISTA, în afara membrilor acestuia, a operatorului de calculator și a 
persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, candidații și persoanele 
acreditate, reprezentanții AEP și 
membrii birourilor electorale 
ierarhice superioare. ( art.47 alin.1 
din Legea 370/2004)   

Personalul centrelor de intervenție 
operativă și informaticienii au drept 
de acces în localul secției de votare 
pentru remedierea deranjamentelor 
s istemelor informatice ș i de 
comunicații utilizate în procesul 
electoral. (art.43 alin.10 din Legea 
nr.370/2004) 

Prin PERSOANE ACREDITATE se 
înțelege: ( art.89  și art.90 alin.2 din 
Legea 208/2015) 
a) O B S E RVAT O R I I N T E R N I , 

desemnați de către asociații sau 
f u n d a ț i i , c a r e d e s fășo a ră 
a c t i v i t ă ț i d e a p ă r a r e a 
democrației și a drepturilor 
omului, acreditate de către 
A u t o r i t a t e a E l e c t o r a l ă 
Permanentă; 

b) REPREZENTANȚI ai instituțiilor mass-media ROMÂNEȘTI, acreditate 
de către Autoritatea Electorală Permanentă;  
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Persoanele acreditate nu pot 
i n t e r v e n i î n n i c i u n m o d î n 
o r g a n i z a r e a ș i d e s f ă șu r a r e a 
alegerilor, având numai dreptul de a 
sesiza în scris președintele biroului 
electoral în cazul constatării unei 
neregularități. 

Orice act de propagandă electorală, 
precum și încălcarea în orice mod a 
actului de acreditare atrag aplicarea 
sancțiunilor legale, suspendarea 
acreditării de către biroul electoral 
care a constatat abaterea, iar în ziua 
votării, îndepărtarea imediată a 
persoanei respective din secția de 
votare. 

Persoanele acreditate pot staționa 
numai în spațiul stabilit în acest sens 
în sala de votare de către președintele 
biroului electoral al secției de votare.



c) OBSERVATORI INTERNAȚIONALI, desemnați de către organizații străine 
sau internaționale pentru observarea alegerilor ori invitați de către 
autoritățile române, acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă;  

d) REPREZENTANȚI ai instituțiilor mass-media STRĂINE, acreditați de 
către Autoritatea Electorală Permanentă;  

e) DELEGAȚI ai partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale și 
ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, acreditați 
de către birourile electorale de circumscripție, conform legii.  

Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, 
începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către 
membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de 
constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai dacă prezintă actul 
de acreditare, care este valabil și în copie.  

Toate persoanele acreditate pot asista la operațiunile birourilor electorale ale 
secțiilor de votare numai pe baza ecusonului emis de către persoanele care le-
au desemnat/organizații/instituții, acreditate de AEP, însoțit de actul de 
identitate 

LISTELE UTILIZATE ÎN PROCESUL ELECTORAL 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  
( art. 7 din Legea 370/2004 și art. 49 alin.5 din Legea 208/2015) 

 Cuprinde alegătorii cu domiciliul sau reședința în România. 
 Se tipărește de către primari, în două exemplare, până cel mai târziu cu 3 

zile înaintea datei alegerilor, și cuprind: 
numele și prenumele alegătorului; 
codul numeric personal; 
domiciliul sau reședința, după caz; 
seria și numărul actului de identitate; 
numărul circumscripției electorale; 
numărul secției de votare; 
o rubrică destinată semnăturii alegătorului. 
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LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ  
( art. 9 din Legea 370/2004) 

Listele electorale suplimentare se  întocmesc fie de președintele biroului 
electoral al secției de votare fie de un 
membru al biroului electoral desemnat de 
către acesta.Se trec următoarele  persoane:  

alegătorii care se prezintă la vot și 
fac dovada că au domiciliul pe raza 
secției de votare respective, însă au 
fost omiși din lista electorală 
permanentă a secției de votare 
respective;  
membrii biroului electoral al 

secției de votare, persoanele 
însărcinate cu menținerea ordinii 
și operatorii de calculator, dacă aceștia nu sunt înscriși în lista 
electorală permanentă a secției de votare respective; 
 alegătorii care își au domiciliul în altă localitate;  
alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscriși în lista 

electorală permanentă a secției de votare respective;  

EXTRASUL DIN LISTA ELECTORALĂ  

Va fi folosit pentru alegătorii care votează prin intermediul urnei speciale 
pentru următoarele persoane: 

alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate; 
persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de arestare preventivă 

sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-
au pierdut drepturile electorale; 
Persoanele care în ziua votării se află în țară și care din cauza specificului 

activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare; 
persoanele arestate la domiciliu; 
Persoanele cu drept de vot internate în spitale 
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IMPORTANT: 
Întâmpinările formulate cu 

privire la înscrierea alegătorilor 
în listelele electorale 

suplimentare  se soluționează pe 
loc, de către biroul electoral al 

secției de votare, prin decizie !!!



OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR 

Duminică, 10 noiembrie 2019 Intervalul orar 06, 00 – 21,00 

Ora 06,00 - Vă întâlniți cu toți membrii biroului electoral, desigilați calea de 
acces și pătrundeți în interiorul secției. De la acest moment, permiteți accesul 
în secție a persoanelor acreditate. 

În intervalul orar 06,00 – 07,00 trebuie să efectuați următoarele operațiuni, în 
ordinea de mai jos: 

să verificați în prezența celorlalți membri, 
a operatorului de calculator şi, după caz, a 
persoanelor acreditate: 

integritatea sigiliilor; 
urnele fixe, urna specială; 
listele electorale permanente; 
Pachetele sigilate cu buletine de vot; 
ștampila de control, ștampilele cu 

mențiunea „VOTAT”; 
timbrele autocolante; 
tușierele, celelalte tipizate și 

materiale. 
consemnați în procesul-verbal numărul 
ștampilelor cu mențiunea „VOTAT” primite 
și numărul buletinelor primite la pct. e și pct. i) 
să închideți și să sigilați urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a 

secției de votare, după ce vă 
asigurați că acestea sunt goale; 
să asigurați aplicarea ștampilei de 

control pe ultima pagină a fiecărui 
buletin de vot, pe măsură ce 
deschideți pachetele sigilate cu 
buletinele de vot;( se recomandă să 
deschideți pachetele pe rând nu 
toate odată)  
să consemnați lipsa unor buletine de vot, dacă este cazul, la punctul j din 

procesul verbal pentru consemnarea rezultatelor votării; 
să afișați la loc vizibil la sediul secției de votare ora la care începe – 07.00, 

respectiv se încheie votarea – 21.00; 
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ATENȚIE! 
Refuzul de a se conforma 

dispozițiilor emise în 
condițiile legii de președintele 
biroului electoral al secției de 
votare cu privire la asigurarea 

ordinii în localul de vot şi în 
împrejurimi constituie 

CONTRAVENȚIE. Distribuirea 
materialelor de propagandă 
electorală în sediile secțiilor 

de votare constituie 
CONTRAVENȚIE.

NU POT VOTA: 
Nu au drept de vot debilii sau alienații 

mintal, puși sub interdicție, și nici 
persoanele condamnate, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, la pierderea 

drepturilor electorale.



să luați măsurile necesare pentru 
ca votarea să decurgă în bune 
condiții, iar accesul alegătorilor în 
localul de vot să se efectueze în 
mod ordonat; 
m ă s u r i l e d i s p u s e d e 

dumneavoastră în calitate de 
președinte al biroului electoral al 
secției de votare se aduc la 
cunoștință publică prin afișare la 
loc vizibil; 
pentru menținerea ordinii, aveți 

la dispoziție mijloacele de ordine 
necesare, asigurate de primar și 
d e p r e f e c t , î m p r e u n ă c u 
reprezentan ț i i Ministerului 
Afacerilor Interne  
nicio altă persoană nu poate 

staționa în locurile publice din 
zona de votare sau în localul de 
vot mai mult decât timpul necesar 
pentru votare, în afară de: 

m e m b r i i b i r o u l u i 
electoral al secției de 
votare; 
operatorii de calculator; 
persoanele însărcinate cu menținerea ordinii; 
candidații, persoanele acreditate; 
personalul tehnic desemnat să as igure remedierea 

deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate 
în procesul electoral. 

în sediul secției de votare și pe o rază de cel puțin 500 de metri în jurul 
acesteia, acțiunile de campanie electorală de orice tip sunt interzise.  

în ziua votării, între orele 7,00 - 21,00 sunt interzise comercializarea și 
consumul băuturilor alcoolice în spațiul de protecție al secției de votare. 
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POT  VOTA: 
 Cetățenii români cu domiciliul sau 
reședința în România care în ziua 
votării se află în țară își pot exercita 
dreptul de vot la secțiile de votare 
organizate în România în baza unuia 
dintre următoarele acte de identitate, 
valabile în ziua votării:  

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;  
pașaport simplu, electronic și 
temporar - în cazul cetățenilor 
români cu domiciliul în străinătate 
care votează în România; 
carnetul de serviciu militar, în cazul 
elevilor din școlile militare.



OPERATORUL DE CALCUL 

Alegătorii își prezintă actele de identitate operatorilor de calcul care preiau și 
introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul Informatic de 
monitorizarea prezentei de vot și de prevenire a votului ilegal , conform 
hotărârii Autorității Electorale Permanente.  

Dacă aplicația SIMPV nu semnalează niciun impediment la exercitarea 
dreptului de vot sau nu indică necesitatea dirijării alegătorului la o altă secție 
de votare, operatorul va aduce la cunoștința alegătorului faptul că SIMPV 
înregistrează prezența la vot. 

Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului 
ilegal 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 secția de votare 

respectivă; 
alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare; 
alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală 

permanentă; 
alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de 

vot la același scrutin; 
alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență, 

votul prin corespondență transmis de acesta fiind recepționat de biroul 
electoral competent. 

În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a 
prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin 
intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului 
electoral al secției de votare: 

oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în 
ziua votării;  
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oprește 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 interdicții permite alegătorului să 
voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală 
permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează 
buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;  
permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la 

vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la 
vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la 
același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de 
Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 
votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii 
stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce 
alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot 
la același scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă 
sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de 
vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»; 
permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la 

vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la 
vot și de prevenire a votului ilegal că a votat prin corespondență, numai după 
ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de 
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și 
sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a 
Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație 
potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență; după ce 
alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală 
suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu 
mențiunea «VOTAT»;  
îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul 

în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate 
administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați 
la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; 
după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează 
buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»; 
permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în 

acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi 
încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»; 
permite alegătorilor prevăzuți la alin. (4) lit. b) -e) să își exercite dreptul de 

vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi 
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încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»; alegătorul 
care votează în străinătate semnează pe un dispozitiv electronic. 

În situația în care alegătorul, din 
motive bine întemeiate, constatate de 
către președintele biroului electoral al 
secției de votare, nu poate semna în 
lista electorală, președintele face o 
mențiune în listă, confirmată prin 
semnătura sa și a încă unui membru 
al biroului electoral.  

Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila „VOTAT“ 
înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care 
optează. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care 
votează, este interzisă. Alegătorul 
c a r e , d i n m o t ive t e m e i n i c e , 
constatate de președintele biroului 
electoral al secției de votare, nu 
poate să voteze singur are dreptul 
să cheme în cabina de votare un 
însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. 
Acesta nu poate fi din rândul 
p e r s o a n e l o r a c r e d i t a t e , a l 
membrilor biroului electoral al 
s e c ț i e i d e v o t a r e s a u a l 
candidaților. 

După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în 
urnă. La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit 
ștampila cu mențiunea «VOTAT», dar nu a introdus buletinul în urnă, 
președintele biroului electoral al secției de votare îi poate elibera, numai o 
singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial și 
făcând mențiunea corespunzătoare la pct. j) din procesul-verbal. 
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 IMPORTANT !  
Ștampila încredințată pentru votare 
se restituie președintelui sau acelor 

membri ai biroului electoral al 
secției de votare desemnați de 

acesta.

IMPORTANT ! 

În situația în care alegătorul, din motive 
bine întemeiate, constatate de către 

președintele biroului electoral al secției de 
votare, nu poate semna în lista electorală, 

președintele face o mențiune în listă, 
confirmată prin semnătura sa și a încă 

unui membru al biroului electoral !



SUSPENDAREA VOTĂRII 
(art.44 alin.16 din Legea 370/2004) 

Puteți suspenda votarea pentru motive temeinice.  

Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. 

Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa sediului secției de votare imediat 
ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.  

În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și 
celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor 
rămâne sub pază permanentă.  

În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din 
numărul membrilor biroului electoral al secției de votare în același timp.  

Candidații şi observatorii care asistă la votare nu pot fi obligați să părăsească 
sala de votare în acest timp. 

Sesizări cu privire la nereguli produse în timpul 
procesului de votare. 
(art.85 alin.9 din Legea 208/2015) 

Sunteți obligat să primiți și să înregistrați orice sesizare scrisă cu privire la 
nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai 
biroului electoral al secției de votare, candidați, observatori ori alegători 
prezenți în secția de votare pentru 
exercitarea dreptului de vot. 
În cazul în care vi se înaintează 

sesizarea în dublu exemplar, veți 
menționa pe copia ce rămâne la 
persoana care înaintează sesizarea 
faptul că ați luat cunoștință de 
sesizarea respectivă și numărul 
sub care aceasta este înregistrată. 

Pagina  din 14 21

ATENȚIE!  
 Refuzul președinților birourilor 

electorale ale secțiilor de votare de a 
primi și înregistra o sesizare scrisă 

privind procesul electoral 

constituie CONTRAVENȚIE.



VOTUL CU URNA SPECIALĂ 
( art.45 din Legea 370/2004 ) 

Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din 
țară, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la 
cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoțită 
de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că 
persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel 
puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu 
materialul necesar votării, pentru a se efectua votarea.  

Vă veți asigura că echipa formată din doi membri ai biroului electoral se va 
deplasa cu URMĂTOARELE MATERIALE: 

extrasele din listele electorale ce 
conțin datele de identificare ale 
persoanelor netransportabile 
care vor vota prin intermediul 
urnei speciale;  
urna specială, care este sigilată 

prin aplicarea ștampilei de 
control a secției de votare; 
buletinele de vot, pe care a fost 

aplicată ștampila de control a 
secției de votare;  
o ș tampi lă cu men ț iunea 

„VOTAT”;  
timbre autocolante;  
o tușieră și cel puțin un pix de 

culoare albastră.  
Personal de pază  

Cererea de votare prin intermediul 
urnei speciale, formulată de 
alegător, 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. 
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ATENȚIE ! 
Înainte ca echipa de membri ai 

biroului electoral al secției de votare 
să se deplaseze cu o urnă de vot 

specială la persoanele care nu pot vota 
la secția de votare potrivit legii, 

președintele biroului electoral al 
secției de votare solicită operatorului 
să verifice dacă persoanele respective 
și-au mai exercitat dreptul de vot în 

aceeași zi și 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 în extrasul din lista 

electorală !



Procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele reținute, 
deținute  în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care 
execută o pedeapsă privată de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile 
electorale este stabilită prin decizie BEC. 

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 detenție, c 
penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral județean . 

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu 
drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, 
la mai multe secții de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite 
prin decizie a biroului electoral județean. 
Dacă mai mult de 200 persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot 
prin intermediul urnei special, acesta se asigură la mai multe secții de votare 
din localitatea in care se fală unitatea respectivă, stabilite prin decizie a 
biroului electoral județean. 

Alegătorii care, la data scrutinului, se află in țară și care din cauză specificului 
activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare, pot 
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IMPORTANT! 

 Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, 
precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de 

votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite 
dreptul de vot.  

 Doi membri desemnați de biroul electoral al secției de 
votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21,00 dacă în afara 
sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își 
exercite dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea 

în care aceștia au acces în localul de vot.  
 Alegătorii aflați în  această situație pot vota până cel mult la 

ora 23,59.



solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, biroului 
electoral al celei mai apropiate secții de votare.Cererea trebuie să fie însoțită de 
o adeverință emisă de angajator din care trebuie să rezulte că nu poate părăsi 
locul de muncă in intervalul ora 7,00 - 21,00.  

DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII 

După ce președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea 
încheiată, operatorul de calcul are obligația de a încheia operațiunea de 
preluare și verificare a codurilor numerice personale prin accesarea secțiunii 
destinate în acest scop din interfața ADV. 

În prezența membrilor biroului electoral trebuie să : 
verificați starea sigiliilor și să sigilați fanta urnelor de votare; 
introduceți ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ într-un plic care se sigilează 

prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare; 
înscrieți mențiunea „ANULAT“, o singură dată,  pe fiecare din pachetele cu 

buletine de vot  neîntrebuințate, și aplică ștampila de control a secției de 
votare;  
consemnați la pct. I din procesul – verbal dispariția uneia sau a mai multor 
ștampile; 
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DE REȚINUT:  
Corecturile datelor înscrise în procesele-verbale se vor certifica prin 
semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare și prin 
aplicarea ștampilei de control a biroului electoral al secției de votare. 

ESTE INTERZIS să se efectueze corecturi ale cifrelor ce atestă 
voturile valabil exprimate obținute de fiecare candidat al 
competitorilor electorali, cu excepția celor ce trebuie făcute ca 
urmare a soluționării unor contestații referitoare la valabilitatea 
unor voturi exprimate ce au fost stabilite la nivelul secției de votare 
ca fiind nule sau referitoare la nulitatea unor voturi exprimate ce au 
fost stabilite la nivelul secției de votare ca fiind valabile.



consemnați la rubrica f ) a procesului-verbal privind constatarea 
rezultatelor votării numărul buletinelor de vot anulate și neîntrebuințate; 
stabiliți numărul alegătorilor înscriși în  lista electorale permanente,  

primită din partea primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei 
rază își are sediul secția de votare. Este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe 
aceste liste să existe ștersături, modificări sau completări, cu excepțiile 
prevăzute de lege, la punctul a din procesul -verbal; 
stabiliți numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea 

semnăturilor înscrise pe 
l i s t e l e e l e c t o r a l e 
permanente existente în 
secția de votare, listele 
electorale suplimentare și 
pe extrasul din listele 
electorale, consemnate la 
p u n c t u l b , r e s p e c t i v 
b1,b2,b3 din procesul – 
verbal privind constatarea 
rezultatelor votării; 
desigilați urnele, una câte 

una, și numărați voturile 
găsite în acestea; 
deschideți fiecare buletin 

de vot și citiți cu voce tare 
numele ș i prenumele 
candidatului votat, ș i 
arătați buletinul de vot 
celor prezenți; 
grupați buletinele de vot 

deschise pe candidați 
numărați-le și legați-le 
separat; 
consemnați voturile nule, 
și voturile valabil exprimate pentru fiecare candidat  într-un tabel separat de 
câte un membru al biroului electoral al secției de votare, desemnat de 
președinte; 
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ATENȚIE! 
Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost 

aplicată ștampila de control a secției de votare, 
buletinele de alt model decât cel legal aprobat, 
buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila 

cu mențiunea "VOTAT", buletinele de vot la 
care ștampila cu mențiunea "VOTAT" este 

aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara 
acestora; votul este valabil exprimat în cazul 
în care, deși ștampila cu mențiunea "VOTAT" 

aplicată a depășit limitele patrulaterului, 
opțiunea alegătorului este evidentă, în cazul în 

care tușul s-a imprimat și pe cealaltă parte a 
foii pe care a fost aplicată ștampila cu 

mențiunea "VOTAT", precum și în situația în 
care ștampila a fost aplicată de mai multe ori 

în același patrulater sau atât într-un 
patrulater, cât și în afara oricărui alt 

patrulater; efectuarea de ștersături sau 
acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu 

atrage nulitatea acestora;
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IMPORTANT:  
buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.  
să semnați împreună cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de 

votare procesele-verbale privind constatarea rezultatelor votării să aplicați 
ștampila de control a biroului electoral 

să menționați motivele care au împiedicat semnarea proceselor-verbale de 
către unii dintre membrii biroului electoral al secției de votare, dacă este 
cazul 

să afișați la loc vizibil la sediul biroului electoral al secției de votare un 
exemplar al procesului-verbal 

să eliberați membrilor biroului electoral al secției de votare, la cerere, o 
copie de pe procesul-verbal, certificată de către toți cei care au semnat 
originalul 

 Ce trebuie să conțină dosarele cu care 
trebuie să vă deplasați la Biroul 

Electoral Județean Nr.34 Sibiu 
 (la sediul Prefecturii Sibiu) 

1. Un dosar sigilat și ștampilat, însoțit de ștampila de control a biroului 
electoral al secției de votare, care cuprinde: 

Două exemplare ale procesului verbal privind consemnarea rezultatelor 
votării; 
Toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului 
electoral al secției de votare, buletinele de  vot nule și cele contestate 

2. Un dosar distinct, care cuprinde listele electorale utilizate în cadrul secției de 
votare; 

3. Materialele rezultate din procesul electoral, respectiv: 
Buletinele de vot întrebuințate și necontestate; 
Buletinele de vot anulate; 
Ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării
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ATENȚIE 
În cazul încărcării în SIMPV a fotografiei unui proces verbal care 

conține neconcordanțe, corecturile datelor înscrise în aceasta vor fi 
realizate de către președintele  biroului electoral al secției de votare 
NUMAI ÎN BAZA DECIZIEI BIROULUI ELECTORAL JUDEȚEAN , la 

sediul acestuia (sediul Prefecturii) 

Corecturile se certifică prin semnătura președintelui biroului 
electoral al secției de votare care efectuează corecția și prin 
aplicarea ștampilei de control a secției de votare pe procesul 

verbal !!! 



NOTĂ: 
ACESTA ESTE UN MATERIAL INFORMATIV ȘI CONSULTATIV  ȘI 
NU ARE CARACTER DE LEGE. 

Legislația aplicată: 
a) Constituția României, republicată 
b) Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările 
ulterioare 

c) Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente 

d) Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 1/2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale 
constituite pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 și a 
aparatului de lucru al acestora (Monitorul Oficial nr. 728/04.09.2019) 

e) Hotărârea A.E.P nr.36/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la 
vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile 
operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, 
verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor 
votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor 
efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare 
pentru numărarea voturilor  

f) Decizia Biroului Electoral Central nr.54/2019 privind organizarea 
activității de consemnare, verificare şi centralizare a rezultatelor alegerilor 
pentru Președintele României în anul 2019 

g) Decizia Biroului Electoral Central nr.56/2019 privind unele măsuri pentru 
exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile 
pentru Președintele României din anul 2019. 

h) Instrucțiuni și reglementări privind alegerea Președintelui României din 
anul 2019, întocmite de către Autoritatea Electorală Permanentă 

Întocmit,  
C. j Staicu Elisabet 
Info. Dorin Țițirigă  
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