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Despre Birourile electorale al secțiilor de votare 
Birourile electorale ale secțiilor de votare sunt alcătuite dintr-un președinte și un locțiitor al acestuia, 
trași la sorți, de regulă, din Corpul Experților Electorali acreditați de către Autoritatea Electorală 
Permanentă. 
Pe lângă aceștia, Birourile Electorale Județene, pe baza prevederilor legale, completează componența 
acestora cu până la 9 reprezentanți ai formațiunilor politice sau alianțelor electorale/politice 
participante la alegeri (pentru biroul electoral comunal/ al orașului), 11 (pentru municipii sau 
sectoarelor Bucureștiului), 15 (pentru municipiul București și birourile electorale județene).  
 
Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscripție sau ai birourilor electorale ale secțiilor de 
votare candidații în alegeri, soții, rudele și afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, precum și 
persoanele care nu au exercițiul drepturilor electorale. 
 
Procesele-verbale de completare întocmite în acest sens de către Birourile Județene constituie în sine 
acte de învestitură. Astfel, la întâlnirea membrilor birourilor de secție în preziua alegerilor, președintele 
sau locțiitorul fac doar verificarea identității membrilor biroului de secție față de informațiile din 
procesele-verbale ce le-au fost transmise de către Biroul Electoral Județean. 
 
NU ESTE NEVOIE DE ÎMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTANȚII DIN SECȚIILE DE VOTARE. Dacă 
președinții vă cer împuternicire vă rugăm să le indicați art. 26 alin. 11 din Legea 115/2015! 
 
Cu aprobarea Biroului Electoral Județean, reprezentanții partidelor din Birourile de secției pot fi înlocuiți 
până în preziua alegerilor, iar, în cazuri medicale, accidente sau deces chiar și în ziua alegerilor (doar cu o 
dovadă scrisă). Se va întocmi un proces-verbal. 
 
Toți membrii birourilor electorale, inclusiv cei desemnați de către partide, îndeplinesc o funcție ce 
implică autoritatea de stat. Aceasta trebuie exercitată în mod obligatoriu corect și imparțial. 
 
Reprezentanții partidelor politice nu pot primi și exercita alte însărcinări în afară de cele care derivă 
din statutul de membru al biroului electoral. 
 
În timpul activității pe care o desfășoară, reprezentanții partidelor politice nu pot face niciun fel de 
campanie electorală și nu pot purta embleme, insigne, imprimeuri sau alte însemne grafice care să se 
constituie în campanie pentru sau împotriva unor participanți la procesul electoral. 
 
Birourile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun. Birourile electorale 
ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri, în prezența obligatorie a 
președintelui sau a locțiitorului acestuia. În lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia 
sunt îndeplinite de locţiitorul său. 
 
În cazul în care președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare, locțiitorii acestora şi membrii 
acestora, respectiv operatorii de calculator nu îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin sau săvârşesc 
contravenții prevăzute de Legea nr. 115/2015, sunt înlocuiți de îndată, la solicitarea biroului electoral 
ierarhic superior, de către organismele sau persoanele care le-au desemnat. 
 
Înlocuirea se poate face cel mai târziu pe 26 septembrie 2020! 
 
Atenție: Birourile Electorale ale Secțiilor de Votare au obligația de a verifica faptul că toate materialele 
de propagandă electorală din interiorul și proximitatea secției de votare au fost înlăturate. În caz 
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contrar, președintele biroului poate dispune îndepărtarea lor de către personalul care asigură paza 
secției.  
 
Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară au dreptul să primească, la cerere, o zi 
liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinţei eliberate în acest 
sens de către biroul electoral de circumscripție , biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti sau 
Autoritatea Electorală Permanentă, după caz. 
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Despre atitudinea în cadrul Biroului Electoral 
 

Cea mai bună atitudine în cadrul unui Biroul electoral este una pozitivă și de bună colaborare cu ceilalți 

membri, în special cu președintele și locțiitorul acestuia. 

 

Spiritul trebuie să fie asigurarea desfășurării cât mai corecte a procesului electoral, precum și 

respectarea tuturor prevederilor legale sau administrative. 

 

Președinții birourilor de secție de votare vor avea un document oficial elaborat de către Autoritate 

Electorală Permanentă. Acest Ghid cuprinde, în sinteză, toate prevederile legale aplicabile, precum și 

soluțiile aplicabile în diversele situații ale procesului electoral și veți primi și voi o copie în format 

electronic. 

 

Cel mai eficient este ca, în cazul unor discuții/dispute în cadrul Biroului Electoral asupra diverselor 

situații ce pot apărea, să cereți consultarea acestui Ghid, argumentând că prevederile legale aplicabile 

alegerilor localepot diferi, ca procedură, de alte feluri de alegeri. 

 

De asemenea, membrii birourilor de secție, ca, de altfel, orice cetățean, pot depune întâmpinări și 

contestații cu privire la neregulile constatate. În cazul în care soluționarea la nivelul biroului de secție nu 

vă mulțumește, puteți contesta soluțiile date la Biroul Electoral Județean. 

 

Totuși, este recomandabil să nu abuzați de dreptul de a depune contestații și să le depuneți cu 

discernământ, cu precădere în următoarele cazuri: 

a) Situații care afectează evident corectitudinea procesului de votare 

b) Situații care pot fi remediate relativ ușor, ca de exemplu schimbarea unei abordări sau 

corectarea unui document 

c) Încălcări grave ale legii, care trebuie ”documentate” pentru situația unor investigații ulterioare 

(care pot duce la măsuri administrative sau penale) 

 

Nu uitați că scopul fundamental este ca procesul electoral să se desfășoare cât mai corect, iar cel mai 

bun mijloc îl reprezintă buna cooperare a membrilor biroului electoral în aplicarea legii. 

 

Atenție sporită! Indiferent de specificul secției de votare unde vă aflați este important să îi tratați pe toți 

membrii comisiei electorale cu respect, dar să fiți și vigilenți la acțiunile acestora, indiferent de partidul 

care i-a delegat. 

 

Este important să fiți odihniți, organizați, calmi, informați, atenți, vigilenți, rezistenți, confortabil 

îmbrăcați și încălțați, aprovizionați cu apă, mâncare (și încărcător de mobil sau baterie externă). 
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Termeni electorali 
 

Buletin de vot este formularul pre-tipărit care se înmânează alegătorilor pentru a-și exercita voturile. La 

terminarea votării, cele neutilizate se ANULEAZĂ prin tăierea cu pixul a primei pagini și scrierea 

cuvântului ”ANULAT” 

 

VOTURI sunt toate hârtiile care au ajuns în urna de votare. Ele pot fi valabil exprimate sau nule (care 

sunt de alt model, care nu au aplicată ștampila de control pe verso, care nu conțin nicio ștampilă votat 

sau care au mai multe ștampile votat – cu excepții). Voturile nu se anulează,  ci pot fi, după caz, NULE 

 

Votul este valabil în cazurile în care: 

− deși ştampila cu mențiunea „VOTAT” aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea 

alegătorului este evidentă; 

− tușul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost aplicată ştampila cu mențiunea 

„VOTAT”; 

− ştampila cu mențiunea „VOTAT” a fost aplicată de mai multe ori în același patrulater sau 

atât într-un patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater. 

 

Listele electorale sunt tabelele în care alegătorii semnează că au votat. Ele pot fi pre-tipărite (cele 

permanente) sau completate manual (listele suplimentare și extrasul din liste pentru urna mobilă) 

 

BIROURILE ELECTORALE sunt organisme care asigură desfășurarea procesului electoral. Există Biroul 

Electoral Central (BEC), Birouri Electorale Județene (BEJ)/de sector (BES)/Birouri electorale de  

circumscripție (BECr)precum și câte un Birou electoral  al secției, în fiecare secție de votare 

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este o instituție administrativă autonomă cu personalitate 

juridică și cu competență generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea și 

desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.  

 

SIMPV este Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezenței la Vot și de Prevenire a Votului Ilegal. Un 

sistem informatic gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă, care se constituie într-o listă 

electorală electronică la nivel național, în scopul prevenirii votului multiplu. În plus, o altă secțiune a 

sistemului centralizează și validează datele din procesele verbale de constatare a rezultatelor votării.  

 

ADV − reprezintă un program informatic care asigură prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor 

culese de către operatorii de calculator și compararea acestora cu datele deja înregistrate, respectiv cu: 

listele electorale permanente din țară, listele electorale permanente din străinătate, listele electorale 

permanente pentru votul prin corespondență, Registrul secțiilor de votare, lista persoanelor cărora li s-a 

interzis exercitarea dreptului de vot și lista persoanelor puse sub interdicție judecătorească. 

 

VUS (votare cu urna specială) este mențiunea care se face în listele electorale, în coloana cu semnătura, 

pentru persoane vor vota cu urna mobilă.  
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Posibile metode pentru fraudarea votului  
 

Din păcate, există încă posibilități de fraudare a votului. Iată-le pe cele mai consacrate, precum și 

mijloacele de combatere: 

 

1. Turismul electoral 

Teoretic, SIMPV limitează drastic posibilitatea de turism electoral, dar este foarte important să vă 

alertați dacă numărul de alegători din afara localității este semnificativ (mai mare de 5 “străini” raportat 

la 100 de votanți, la orice oră) și să verificați cu atenție toți alegătorii suplimentari pe perioada când 

sistemul informatic nu funcționează.  

 

2. Votarea multiplă pe propria răspundere 

Anul acesta BEC a decis că o persoană poate vota, chiar dacă Sistemul informatic de monitorizare a 

prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează că persoana respectivă a mai votat deja. 

Informaţiile care apar în sistem sunt verificate de către preşedintele secţiei de votare cu preşedinte 

secţiei de vot unde figurează că ar mai fi votat persoana. 

 

Practic, dacă în momentul în care se introduce CNP-ul alegătorului în sistem apare o alertă că acesta ar 

mai fi votat la o altă secţie de votare, preşedintele secţiei de votare trebuie să-i aducă la cunoştinţă 

acest aspect şi să-i atragă atenţia că este pasibil de fraudă la vot, infracţiune care se pedepseşte cu cu 

închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea unor drepturi. 

 

În cazul în care alegătorul insistă să voteze, preşedintele secţiei de votare trebuie să sune la secţia de 

votare unde apare că ar mai fi votat persoana respectivă. Dacă preşedintele secţiei de votare unde apare 

că ar mai fi votat alegptorul respectiv afirmă că în dreptul numelui alegătorului nu apare nicio 

semnătură, acesta este lăsat să voteze. Dacă apare vreo semnătură, persoana respectivă poate vota, dar 

trebuie să completeze un proces-verbal, al cărui model a fost stabilit de către BEC. 

 

3. Utilizarea excesivă a urnei mobile  

Teoretic, prevederile legale sunt clare în ceea ce privește utilizarea urnei mobile, aceasta pleacă cu un 

extras după listele electorale, ce cuprinde alegătorii care au făcut, în prealabil, cerere scrisă, fiind 

netransportabili. Abuzul poate fi comis de către echipa care pleacă cu urna mobilă, fie prin manipularea 

propriu-zisă a votului, fie prin adăugarea nejustificată a altor alegători. 

 

Este absolut interzis de a mai adăuga ulterior alegători, nici măcar pe baza unei cereri scrise ulterioare 

justificate – de exemplu, în spitale sau cămine de bătrâni. 

 

De asemenea, nu este suficientă doar o listă întocmită de conducerea unității sanitare sau a centrului de 

detenție preventivă, (aceasta doar confirmă starea de netransportabilitate), ci este nevoie de câte o 

cerere individuală și scrisă în prealabil.  
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Pentru a preveni fraudarea cu ajutorul urnei mobile, trebuie să vă asigurați că pe extrasul de listă 

electorală care o însoțește sunt numai alegători netransportabili, localizați în zona secției de votare ȘI 

care au făcut cerere scrisă în prealabil. 

 

De asemenea, urna mobilă trebuie să plece cu un număr de buletine de vot corespunzător alegătorilor 

trecuți plus o rezervă minimă de 2-3 seturi.  

 

La întoarcere, trebuie să vă asigurați că nu au votat și alți alegători, iar la DESCHIDEREA URNEI, că 

numărul de voturi găsite în ea nu este mai mare decât numărul alegătorilor care au semnat pe lista 

aferentă.  

 

4. Anularea voturilor în timpul numărării  

 

Este foarte important ca, IMEDIAT după închiderea votării, TOATE ștampilele VOTAT din secție să fie 

sigilate în plicul special destinat acestui scop (transparent și autosigilabil; pentru deschiderea sa este 

necesară distrugerea lui).  

 

Asigurați-vă, de asemenea, că operatorul de calculator a pornit înregistrarea video, pe cadru larg, 

înainte de deschiderea urnelor de vot.  

 

Urmăriți cu atenție pe colegii din Biroul Electoral care au un comportament suspect; indiferent ce faceți 

în timpul numărării voturilor, priviți cu coada ochiului spre ceilalți colegi, mai ales acolo unde apar, la 

sortare, voturi nule. 
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Listele electorale 
 

Listele electorale sunt tabele de evidență a alegătorilor utilizate în secțiile de votare, aceștia semnând 

în coloana corespunzătoare pentru a-și putea exercita dreptul la vot. Pe baza semnăturilor din listele 

electorale se stabilește numărul alegătorilor prezenți la vot. 

 

Sunt 3 tipuri de liste electorale: permanentă, complementară și suplimentară.  

 

Primarii pun la dispoziția Birourilor secțiilor de votare lista electorală permanentă, ce cuprind toți 

alegătorii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv 

arondați la secția de votare respectivă. 

 

Un cetățean poate figura pe o singură electorală permanentă, respectiv la secția de votare 

corespunzătoare adresei de domiciliu sau, după caz, de reședință. 

 

La alegerile locale alegătorii pot vota numai la secțiile din unitatea administrativ teritorială unde au 

domiciliul din actul de identitate.  

 

De asemenea, în ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală 

suplimentară persoanele care nu au solicitat înscrierea în Registrul electoral cu adresa de reședință dar 

au obținut viză de flotant între timp (inclusiv în ziua votului).  

 

Președintele și membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, precum și personalul tehnic 

auxiliar și personalul însărcinat cu menținerea ordinii votează la secția de votare unde își îndeplinesc 

atribuțiile, dacă domiciliază în unitatea administrativ-teritorială, iar în cazul municipiului București, dacă 

domiciliază în sectorul pentru care se votează la secția respectivă. Aceștia se înscriu pe lista 

suplimentară.  

 

Pentru alegătorii aflați în imposibilitatea de a se deplasa (din cauză de boală sau de invaliditate), se 
întocmește UN EXTRAS din listele electorale pentru votarea cu urna specială. Acesta nu este o listă 
electorală distinctă, ci reprezintă tabelul pe care vor semna cei care vor vota prin intermediul urnei 
mobile. Acest tabel se întocmește de către Președintelui biroului secției de votare, pe baza cererilor 
depuse în prealabil și NU POATE FI COMPLETAT/MODIFICAT de către echipa care asigură votarea cu urna 
mobilă. Extrasul se întocmește pe baza listei electorale permanente, copiei listei electorale 
complementare sau pe baza listei suplimentare existente la secția respectivă. Extrasul se semnează de 
către președinte și se ștampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din 
celelalte liste existente la secție.  
 
Președintele biroului electoral al sectiei de votare  va asigura în ziua de 26 septembrie 2020, între orele 
18.00 și 20.00, prezența la sediul secției de votare, pentru a putea primi cererile de votare prin 
intermediul urnei speciale ale alegătorilor. 
 

Întâmpinările formulate cu privire la voturile exprimate de alegători se soluționează pe loc, de către 

biroul electoral al secţiei de votare, prin decizie. 
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Acte cu care se poate vota  
 

Cetățenii români pot vota cu cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate 

provizorie, buletinul de identitate ori pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, 

pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de 

serviciu militar, valabile în ziua votării. 

 

Cetățenii Uniunii Europene își pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document valabil care le 

atestă identitatea (de ex. certificatul de inregistrare emis de Inspectoratul General de Imigrari). 

 

Alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 

martie – 27 septembrie 2020 își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia. 

 

Persoane care pot asista în secțiile de votare, 

altele decât membrii biroului electoral 
 

La toate operațiunile electorale efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare (inclusiv 

numărarea voturilor și redactarea proceselor verbale) pot asista persoanele acreditate de către AEP în 

condițiile legii: 

a) candidații la alegeri; 

b) observatorii (interni sau internaționali), desemnaţi de către asociaţii sau fundaţii (care au ca unic scop 

apărarea drepturilor omului), apolitici, acreditați de AEP; 

c) reprezentanții mass-media (naționali sau străini) acreditați de AEP; 

d) delegaţi (reprezentanți) ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai 

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, acreditaţi de către birourile electorale de 

circumscripţie; 

e) reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente;  

f) membrii birourilor electorale ierarhic superioare.  

 

Numărul total al persoanelor care sunt prezente în același timp în localul de vot, pe durata numărării 
voturilor, nu poate fi mai mare de 20. 
 

Acestea nu pot interveni în nici un mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de 

a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități.  
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În săptămâna de dinaintea votului (21-24 

septembrie 2020) 
 
Asigurați-vă că aveți numele și datele de contact ale președintelui de secție. Sunați-l/o pentru a vă 

prezenta și pentru a afla ora (din preziua votării) la care e programată livrarea materialelor electorale la 

secție. Este important să fiți la secție la ora la care se livrează materialele (care poate fi alta decât cea de 

18:00 din preziua votului).   

 

Dacă nu reușiți să obțineți datele de contact, luați legătura cu coordonatorul/reprezentantul BEC și 

anunțați situația.  

 

Activități în preziua votului (26 septembrie 

2020) 
 

Una din atribuțiile prevăzute de lege în sarcina birourilor electorale este preluarea tuturor actelor, 

documentelor și materialelor necesare votării de la organismele prevăzute de lege, precum și verificarea 

dotării spațiului secției de votare precum și asigurarea acestuia. 

 

Astfel, cel mai recomandabil este să agreați cu președintele biroului de secție o oră de întâlnire la care 

să fiți prezenți toți membrii și la care să ajutați la preluarea și inventarierea efectivă a materialelor de 

votare (evident, în funcție de ora de livrarea anunțată de către serviciile primăriei/prefecturii). 

 

Pe de altă parte, trebuie menționat că, în conformitate cu legea, este obligatorie prezența membrilor 

biroului electoral al secției de votare la sediul secției la ora 18:00 în preziua votării, 26 septembrie 2020. 

 

În preziua votului birourile secțiilor de votare să asigure prezența la sediul secției între orele 18:00 și 

20:00, pentru a putea primi de la cetățeni solicitările de utilizarea a urnei mobile.  

 

În seara zilei de 26 septembrie 2020, președintele biroului electoral al secției de votare va întocmi un 

proces verbal prin care va consemna primirea și prezența în cadrul secției de votare a următoarelor: 

 

● un exemplar al listei electorale permanente 

● formularele pentru întocmirea listelor electorale suplimentare și a extrasului din listele 

electorale pentru urna mobilă 

● pachetele sigilate cu buletine de vot, plus un buletin de vot gata anulat pentru a fi afișat în 

exteriorul secției de votare 

● formularele Procesului-verbal pentru consemnarea rezultatelor scrutinului 

● ștampilele cu mențiunea „VOTAT" și ștampila de control a secției de votare 

● tuș, tușiere, timbrele autocolante 
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● plic în care vor fi introduse ștampilele „VOTAT” după încheierea votării, precum și alte tipizate, 

papetărie, etc. 

 

De asemenea, se va constata dacă secția de vot este dotată în mod corespunzător cu cabine de vot, 

precum și cu urnele de vot (una principală și una mobilă). 

 

Se recomandă să amenajați mesele în secția de votare, asigurând:  

 

● În dreptul ușii de la intrare, un loc pentru operatorul SIMPV și tableta sa, precum și pentru 

președintele secției de votare 

● În fața urnelor de vot, trei, patru sau cinci ”posturi” de lucru (în funcție de câți delegați sunt) 

pentru prelucrarea alegătorilor care figurează în listele electorale permanente. Se recomandă 

”împărțirea” imobilelor/străzilor cuprinse în listele electorale în maximum 5 secțiuni echilibrate 

ca număr de alegători și pregătirea unor coli care să afișeze clar imobilele/străzile alocate 

fiecărui ”post” de lucru 

 

IMPORTANT: desigilarea pachetelor cu buletinele de vot și aplicarea ștampilei de control se va face 

DOAR în ziua votării, în intervalul 6:00-7:00 dimineața. 

 

De asemenea, se vor sigila toate ferestrele secției de votare, utilizând, spre exemplu, fâșii de hârtie 

marcate cu ștampila de control și lipite cu adeziv pe tocurile ferestrelor și ale ușii de acces.  

 

IMPORTANT: Ștampila de control a secției de votare va fi închisă în secția sigilată. 

 

Notați numărul de pachete cu buletine de vot pentru fiecare tip de scrutin și al ștampilelor. Veți putea să 

verificați la sfârșitul scrutinului că numărul de buletine de vot utilizate și neutilizate însumează acest 

total. 

 

Tot în preziua votului președintele secției de vot trebuie să asigure, cu sprijinul primarului, îndepărtarea 

materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe sediul secţiei de votare.  

 

Secția nu poate fi închisă înainte de ora 20:00, pentru a putea primi cererile pentru urna mobilă. 
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În dimineața zilei votării (27 septembrie) 
 

Este necesar să vă prezentați la sediul secției de votare la ora 6:00, pentru a fi de față, împreună cu 

ceilalți membri ai biroului electoral, pentru a proceda la desigilarea secției de votare. 

 

La intrarea în secție, verificați inventarul buletinelor de vot, a ștampilelor, tușiere, a listelor electorale și 

a formularelor listelor electorale suplimentare, în conformitate cu procesul-verbal cu care au fost 

primite de la primărie/prefectură. 

 

După aceea, se poate proceda la validarea unor prime seturi de buletine de vot. Astfel, se va desface un 

pachet de buletine de vot și acestea se vor valida prin aplicarea ștampilei de control a secției pe ultima 

pagină (albă) a fiecărui buletin de vot.  

 

Insistați ca președintele de secție să-și țină socoteala, pe câte o foaie de hârtie, cu câte buletine de vot a 

desigilat/validat și apoi transferat către fiecare membru al biroului electoral. Acest lucru va ajuta la 

îndeplinirea cu succes a cheilor din procesele-verbale de constatare a rezultatelor votării. 

 

De fiecare dată când primește un set de buletine de la Președinte, trebuie să se verifice că acestea au 

aplicate pe ultima pagină ștampila de control a secției de votare. 

 

Asamblați mecanic urnele de vot, urmând a verifica faptul că sunt goale, închide capacul și sigila 

”lipiturile” cu ștampila de control exact înainte de începerea votării, respectiv ora 7:00. 

 

În paralel, verificați dacă operatorul SIMPV și-a instalat, pornit și verificat tableta și conectivitatea cu 

serverul central. 

 

În cazul în care ați găsit probleme la desigilarea secției, lipsuri ale materialelor de vot sau probleme cu 

SIMPV, vă rugăm să apelați call-center-ul Alianței pentru a solicita asistență. 
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În timpul votării 
 

Alegătorii intră în secție și înmânează actul de identitate operatorului SIMPV. Acesta verifică în sistem 

dacă alegătorul figurează în Registrul Electoral și dacă nu a mai votat în altă secție. 

 

În cazul în care sistemul SIMPV permite alegătorului să voteze, acesta va primi buletinul de vot. 

 

Important: Alegătorii își pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil în ziua votării. 

 

După verificarea în SIMPV, alegătorul va semna în lista electorală, va primi buletinul de vot și ștampila 

votat. Alegătorul  votează SINGUR în cabină.  

 

După exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub 

supravegherea membrilor BESV, timbrul autocolant ori ştampila cu mențiunea „VOTAT”, 

după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate. 

 

Persoanele care din motive evidente nu pot vota singure, au dreptul (cu aprobarea președintelui de 

secție) să solicite un însoțitor. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor 

biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaților. Fiți vigilenți dacă sunt persoane care stau pe 

lângă secția de votare și se oferă, aparent gratuit, pentru acest rol.  

 

Înainte de a introduce buletinul în urnă, dacă alegătorul consideră că a greșit, va mai putea primi, o 

singură dată, un alt buletin de vot. Cel greșit se anulează prin tăiere cu pixul pe prima pagină. 

 

Pe lângă alegătorii arondați la secție și înscriși în listele permanente, vor putea vota, pe listele 

suplimentare (dacă au domiciliul sau reședința în respectiva unitate administrativ teritorială), 

următoarele categorii: 

● Membrii biroului electoral, personalul tehnic și cel care asigură paza secției; 

● Alegătorii cu mobilitate redusă. Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă include, fără a se 

limita la acestea, 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 

 

Nefuncționarea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării. Preşedintele biroului 

electoral al secției de votare va întocmi procesul-verbal în care vor fi consemnate aspectele constatate, 

precum și durata disfuncționalității. Apariția și încetarea disfuncționalității SIMPV sunt notificate 

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. 

 

Pe durata disfuncționalității SIMPV, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară 

verifică prin intermediul terminalului telefonic pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații 

Speciale, prin serviciul USSD, dacă alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot și dacă aceștia 

figurează că au mai votat. Jurnalizarea verificărilor prin serviciul USSD se transmite în timp real. 
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Votarea se închide la ora 21:00. 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. Această prelungire a votului poate dura până cel mult la ora 23.59! 

 

Important: În cazul în care trebuie să părăsiți secția de votare (urnă mobilă sau pauză pentru toaletă) 

asigurați-vă că numărul de semnături de pe listele de la postul vostru de lucru sunt în concordanță cu 

numărul de buletine de vot pe care le-ați distribuit. 

 

Important: Pentru motive întemeiate, președintele secției de votare poate suspenda votarea. Durata 
totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot, cu cel 
puțin o oră înainte. Dacă considerați că suspendarea a fost abuzivă, contactați call-center-ul de suport.  
 

Recomandat: Înaintea închiderii urnelor faceți o ultimă vizită la toaletă. Este posibil ca procesul de 

numărare a voturilor să dureze mult timp. 
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Votarea cu urna mobilă  
Pot vota prin intermediul urnei speciale următoarele categorii de persoane:  

1) alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate (dacă are domiciliul sau reședința în 

localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare), la cererea scrisă a 

acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte 

oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile;  

2) alegătorul cu drept de vot nedeplasabil din cauză de boală sau invaliditate, care este internat într-o 

unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea așezăminte 

sociale publice sau private, dacă are domiciliul sau reședința în localitatea sau, în cazul municipiului 

București, în sectorul pe raza căruia se află unitatea respectivă.3) 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;  

3) alegătorii care se află în arest la domiciliu, dacă au domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-

teritorială pe raza căreia execută măsura, iar în cazul municipiului București, în sectorul pe raza căruia 

execută măsura. 

 

Solicitarea urnei mobile 

Alegătorii care, din motive medicale sau invaliditate, nu se pot prezenta la secțiile de votare, pot solicita 

deplasarea unei echipe cu urna mobilă. 

 

Pentru aceasta, alegătorii trebuie să depună până cel mai târziu sâmbătă (26 septembrie), ora 20, o 

cerere scrisă, semnată olograf, care să cuprindă numele, prenumele, domiciliul, data nașterii, CNP-ul, 

seria și numărul actului de identitate, precum și adresa unde se află, precum și, în anexă, copii după 

documente medicale sau oficiale care să ateste invaliditatea. Cererile persoanelor carantinate sau 

izolate din cauza COVID-19 pot fi aduse de către un aparținător sau de altă persoană. 

 

Cererea se depune la cea mai apropiată secție de votare, practic aceea căreia îi este arondată adresa 

unde se află persoana netransportabilă. 

 

În cazul unităților medicale, cămine de bătrâni, alte instituții de sănătate publică, alegătorii internați în 

acestea pot solicita, prin cerere semnată olograf, cu același conținut, deplasarea urnei mobile. 

 

ATENȚIE! O eventuală listă întocmită de personalul medical sau de conducerea spitalului nu poate fi 

luată în considerare ca atare, decât însoțită de cereri individuale, semnate olograf. 

 

Dacă mai mult de 200 de persoane internate solicită să voteze prin intermediul urnei speciale, 

conducătorii unităților unde aceștia sunt internați asigură depunerea cererilor de votare.  

 

În cazul în care sunt mai mult de 200 de cereri la aceeași secție, prin decizia Biroului Electoral Județean 

sau de Sector, acestea vor fi repartizate la mai multe secții de votare din apropiere. 
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În mod corespunzător, persoanele aflate în arest la domiciliu, arest preventiv sau în penitenciare (dar 

care nu au suspendate drepturile electorale) pot solicita deplasarea urnei mobile, prezentând copii după 

actele doveditoare ale situației. 

 

Echipa care se deplasează cu urna specială are obligația de a utiliza măști de protecție. 

 

Întocmirea extrasului din listele electorale 

Persoanele care au depus în mod corespunzător cerere vor fi, după caz, marcate cu Votare cu Urna 

Specială (VUS) în lista permanentă – în coloana cu semnătura (dacă sunt înscrise acolo, fiind imobilizate 

la propriul domiciliu) sau vor fi înscrise în lista suplimentară și marcate de asemenea cu VUS în coloana 

cu semnătura. 

În oricare dintre situațiile de mai sus, persoanele respective vor fi înscrise în formularul ”Extras din 

listele electorale” destinat a fi utilizat, pe teren, la votarea cu urna mobilă. 

 

În momentul înscrierii pe extrasul pentru urna mobilă, președintele biroului de secție va dispune 

preînregistrarea în SIMPV a CNP-urilor alegătorilor respectivi, pentru ca eventuala tentativă a acestora 

de a vota, prin orice mijloc, la altă secție să fie împiedicată, dacă este cazul. 

 

Înainte de plecarea echipei cu urna mobilă, CNP-ul persoanelor de pe extrasul din listele electorale va fi 

verificat încă o dată în SIMPV. 

 

La întoarcerea urnei mobile, persoanele care au semnat pe extrasul de listă electorală că au votat vor fi 

confirmate ca prezenți la vot în SIMPV. 

 

Tot atunci, persoanele de pe extras care au votat cu urna mobilă vor fi radiate de pe listele permanente 

sau suplimentare, prin tăierea cu o linie a datelor personale. 

 

În cazul în care nu au votat cu urna mobilă, va fi tăiată mențiunea VUS făcută mai devreme. 

 

Echipa cu urna mobilă 

Pentru persoanele care au solicitat urna mobilă, se constituie o echipă de cel puțin 2 persoane 

(dintre membrii biroului secției de votare), care se vor deplasa, sub paza MAI, NUMAI la adresele unde 

se află persoanele care au solicitat urna. Persoanele care vor forma echipa cu urna mobilă se stabilesc 

de comun acord, prin decizia președintelui secției de votare sau prin tragere la sorți. Neîndeplinirea 

atribuțiilor de membru al biroului secției de votare, inclusiv deplasarea cu urna mobilă, se sancționează 

contravențional.  

Este absolut interzisă completarea extrasului din listele electorale aferent votării cu urna mobilă 

cu alte persoane, chiar și dacă acestea prezintă o cerere conform legii. 

La votare, alegătorii vor prezenta actul de identitate, pe care se va aplica autocolantul VOTAT, va 

semna în extrasul din listele electorale și va vota. 

Este important să se asigure păstrarea secretului votului. 

 

Echipa va pleca cu următoarele materiale: urna specială, sigilată prin aplicarea ștampilei de control, o 

ștampilă VOTAT și o tușieră, un număr corespunzător de buletine de vot validate pe ultima pagină cu 
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ștampila de control (câte persoane înscrise în extrasul din liste plus câteva rezerve), extrasul din listele 

electorale ștampilat și semnat de către președintele biroului electoral. 

 

Este necesar ca urna mobilă să se reîntoarcă în secție înainte de ora închiderii votării. Imediat ce a sosit 

în secție, i se sigilează fanta cu o fâșie de hârtie lipită peste ea și ștampilată cu ștampila de control. 

 

REGLEMENTĂRI COVID-19 

 

Membrii BESV și personalul de pază care însoțesc urna specială trebuie să poarte mască și mănuși ce 

trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluție dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei 

incinte. 

 

Echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanților din alte cauze decât 

COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare și 

centre de reținere și arestare preventivă. Numai după ce a asigurat exercitarea dreptului de vot de către 

categoriile de alegători mai sus menționate, echipa care transportă urna specială se va deplasa la 

unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și carantinate. 

 

Accesul urnei speciale în aceste unitățile sanitare publice sau private, căminele pentru persoane 

vârstnice ori altele asemenea așezăminte sociale publice sau private se va face conform normelor de 

protecție sanitară aplicabile acestora.  

 

Echipamentul de protecție pentru membrii BESV și personalul de pază care însoțesc urna specială în 

unități sanitare va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare 

corespunzător secției respective. Toate materialele de protecție utilizate vor fi introduse într-un sac 

dedicat. 

 

Reguli de exercitare a dreptului de vot prin intermediul urnei speciale:  

 

 Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și celelalte persoane prezente în incintă 

vor purta obligatoriu mască.  

 Exercitarea dreptului de vot, prin înmânarea buletinelor de vot și a ștampilei cu mențiunea 

„VOTAT” va fi realizată numai după ce alegătorul prezintă actul de identitate și a semnat 

extrasul din lista electorală în dreptul datelor privind identitatea sa.  

 Alegătorul își va înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat și își va repoziționa masca 

acoperind nasul și gura.  

 Alegătorul va semna în extrasul din lista electorală utilizând ori de câte ori e posibil pixul 

personal. Alegătorul își va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot și a 

ștampilei cu mențiunea „VOTAT”.  

 Ștampila cu mențiunea „VOTAT” și, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează 

după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin 

pulverizare/ștergere cu soluție dezinfectantă sau prin ștergere cu șervețele/lavete impregnate 

cu dezinfectant pe bază de alcool. 
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Imediat după închiderea votării 
 

Imediat după închiderea votării, este foarte important ca președintele biroului electoral al secției de 

votare se asigură că operatorii de  calculator asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a 

operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru 

numărarea voturilor, prin intermediul tabletei pusă la dispoziție de STS. 

 

După închiderea sălii unde se votează, primele operațiuni efectuate de preşedinte, în prezența 

membrilor biroului electoral sunt :  

1. Verificarea stării sigiliilor de pe urnele de votare  

2. Sigilarea fantelor de la urnele de vot 

3. Sigilarea ștampilelor de vot în plicul autoadeziv special 

4. Anularea, prin scrierea cu pixul a CuMa vântului ”anulat ” pe prima pagină a buletinelor de 

vot neutilizate desfăcute din pachete 

5. Anulare, prin sigilare și marcarea cu pixul, a pachetelor de buletine de vot neutilizate 

6. Inventarierea buletinelor de vot anulate 

7. stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă 

8. stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne 

 

Abia atunci se poate lua o pauză înainte de a începe numărătoarea propriu-zisă. 

 

Atenție: În orice situație, dispariția unei ștampile VOTAT, respectiv regăsirea ei dacă este în urnă, se 

consemnează într-un proces verbal de constatare.  

 

Recomandat: Distribuiți buletinele de vot, etichetele în calupuri de câte 10 bucăți. Doar președintele de 

secție ar trebui să distribuie aceste calupuri.  

 

Recomandat: Dacă aveți nevoie de o pauză asigurați-vă ca v-ați notat situația de la postul vostru (număr 

semnături/buletine de vot/etichete). Rugați cât mai vocal, dar fără să țipați, pe cei ce vă vor ține locul să 

țină evidența în același mod. Este preferabil să luați aceste pauze atunci când tocmai ați terminat un 

calup de buletine de vot. În cazul în care la întoarcere există o discrepanță anunțați imediat președintele 

de secție și reprezentantul de contact al Alianței. 
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Stabilirea rezultatelor votării  
 

În prima etapă, se determină numărul de participanți la vot. Astfel, se vor număra semnăturile de pe 

listele electorale permanente și suplimentare, precum și cele de pe extrasul din listele electorale pentru 

urna mobilă. 

 

După numărarea voturilor și verificarea prealabilă electronică a corelațiilor cu ajutorul aplicației instalate 

pe terminalul informatic (tabletă), președintele BESV încheie, separat pentru consiliul local, pentru 

consiliul județean, pentru primar, precum și pentru președintele consiliului județean, câte un proces-

verbal, în două exemplare.  

 

În municipiul București, președintele BESV încheie, separat pentru consiliul local de sector, pentru 

Consiliul General al Municipiului București, pentru primarul de sector, respectiv pentru primarul general 

al Municipiului București câte un proces-verbal, în două exemplare. 

 

În a doua etapă, se numără și se stivuiesc voturile din urna principală și din cea mobilă. Pentru 

numărătoare, președintele sau locțiitorul va răsfoi fiecare buletin de vot în văzul tuturor membrilor 

biroului secției, va citi opțiunea alegătorului și îl va așeza într-una din sivele corespunzătoare opțiunilor 

de vot. Ceilalți membri ai biroului vor număra, utilizând formularul ajutător pentru numărătoare (se 

trage o linie cu pixul pentru fiecare vot). 

 

ATENȚIE! Este important ca pe tot procesul de numărare, buletinele de vot să fie la vedere și la 

dispoziția tuturor membrilor secțiilor de votare, pentru a preveni ștampilarea frauduloasă cu o ștampilă 

“votat” ilegală.  

 

Voturile albe, cu o ștampilă votat aplicată în afara dreptunghiurilor, cu două ștampile de vot, cele care 

nu au aplicată pe verso ștampila de control sau cele de alt model decât cel oficial vor fi clasificate drept 

nule. Identificarea unui buletin de vot într-o urnă greșită nu este motiv de anulare a acestuia. Dacă este 

valabil va fi numărat pentru funcția și competitorul politic aferent.  

 

În Ghidul redactat de AEP vor fi descrise toate situațiile în care un buletin de vot este considerat 

valabil sau nul. 

 

De principiu, se consideră vot valabil cel în care opțiunea alegătorului este clară (de exemplu, are o 

singură ștampilă VOTAT care atinge un singur dreptunghi). Efectuarea de ștersături sau acoperirea prin 

scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora. 

 

ATENȚIE! Atât voturile considerate nule, cât și cele contestate de unul sau mai mulți dintre membrii 

biroului electoral vor fi îndosariate împreună cu procesele-verbale de constatarea a rezultatelor votării și 

vor fi verificate la biroul electoral județean sau de sector. 

 

Procesele-verbale (PV) finale se redactează după încheierea numărării tuturor voturilor de la ambele 

urne (cea principală și cea specială). 
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Înainte de a completa formularele ”oficiale”, cifrele din PV-urile provizorii vor fi încărcate de operatorul 

SIMPV în sistem și acesta, dacă cheile de control sunt corecte, le va accepta. NUMAI atunci se vor 

completa PV-urile finale. Ulterior completării corecte a PV-urilor, preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare va asigura încărcarea în SIMPV de către operatorul de calculator atât a fotografiei 

procesului-verbal (se fotografiază fiecare pagină), cât și a datelor înscrise în aplicația informatică de 

verificare a corelațiilor. 

 

 

 

 

 

 

Fiecare 

membru al biroului poate solicita în scris și primi o copie identică a proceselor-verbale oficiale. Copia 

trebuie să fie certificată de către toţi cei care au semnat originalul. 

 

ATENȚIE! Recomandați ca nimeni să nu semneze în alb formulare de PV necompletate, pe motiv că se 

câștigă timp. 

 

După redactarea tuturor proceselor verbale, toate buletinele și documentele se vor ambala/îndosaria în 

conformitate cu instrucțiunile scrise pe care le are președintele biroului. 

 

Astfel, dosarul care se predă efectiv biroului județean, va conține toate listele electorale, inclusiv 

extrasul de la urna mobilă, procesele-verbale, voturile nule sau contestate, precum și orice eventuale 

contestații depuse. 



21 

 

Voturile valabil exprimate vor fi împachetate separat pe fiecare opțiune de vot, iar pachetele vor fi 

stivuite unele peste altele și ambalate într-un sac inscripționat cu ”Secția de votare XX – voturi valabil 

exprimate”. 

 

Buletinele de vot neutilizate și anulate, precum și cele anulate în timpul votării, vor fi ambalate într-un 

sac inscripționat cu ”Secția de votare XX – buletine de vot anulate”. 

 

Toate aceste materiale și documente vor fi predate la biroul electoral județean sau de sector de o echipă 

formată din președinte, locțiitor și de membri ai biroului secției, la cererea acestora. Recomandăm 

însoțirea președintelui la sediului biroului electoral județean. Transportul se va efectua NUMAI sub paza 

angajaților MAI. 

 

Recomandare: Creați o singura zonă de lucru prin alipirea unor birouri sau mese unde se desigilează pe 

rând fiecare dintre urne. Nu permiteți numărarea paralelă a voturilor (împărțitul pe grămăjoare între 

delegați). 

 

Pregătiți din avans un tabel cu partidele participante. Numărarea se va face rapid așa că să fiți deja 

pregătiți să notați pe aceste hârtii rezultatele, de exemplu folosind stilul american cu 4 linii verticale 

tăiate de o a cincea – o line pentru fiecare vot. 
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Turul 2 al alegerilor 
 

Este declarat ales președinte al consiliului județean candidatul care a întrunit cel mai mare număr de 

voturi valabil exprimate. 

 

 În caz de egalitate se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor 

participa numai candidații care se află în această situație. 

 

 Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.  

 

În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor 

participa doar candidații care se află în această situație.  

 

În cazul unui nou tur de scrutin, acesta are loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv în data de 11 

octombrie 2020.  

 

Operațiunile electorale se vor desfășura similar celor din primul tur de scrutin. 

 

Documentele de acreditare emise de AEP sunt valabile și în cazul organizării unui nou tur de scrutin în 

situația prevăzută de art. 101 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
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Contestații și întâmpinări 
În cazul constatării unor nereguli și încălcări ale legii, veți întocmi o întâmpinare către președintele 

biroului de secție, în două exemplare. (Președintele este obligat să țină evidența întâmpinărilor și 

contestațiilor primite și să vă semneze de primire pe al doilea exemplar). Președintele este obligat să o 

primească iar dacă refuză trebuie să faceți contestație direct la Biroul electoral de circumscripție 

superior.  

 

În cazul în care considerați că soluția dată de președinte la întâmpinarea dvs. nu este corectă, atunci 

puteți face contestație la soluție către Biroul Electoral Județean sau Oficiul Electoral de Sector. 

Contestația se înaintează tot președintelui biroului secției de votare, care este obligat să o transmită mai 

departe Biroului Electoral de Circumscripție.  

 

Dacă președintele refuză să primească sau să trimită la Biroul electoral de circumscripție contestația 

dvs., puteți să o faceți dvs. direct. Aceasta se poate transmite prin e-mail, prin fotografierea 

documentului. În această situație, semnalați la call-center-ul Alianței 2020 USR PLUS faptul că ați trimis o 

contestație către Biroul Electoral superior, pentru a se putea verifica modul în care aceasta este tratată. 

 

IMPORTANT! Contestațiile și întâmpinările vor fi redactate în nume propriu, în virtutea statutului dv. de 

membru în biroul electoral al secției de votare și nu în calitate de reprezentant al Alianței 2020 USR 

PLUS. 

 

Săvârşirea de către membrii birourilor electorale a unor contravenţiilor sau infracțiuni atrage 

înlocuirea cu alte persoane, la solicitarea preşedintelui biroului electoral ierarhic superior. 

 

CONTESTAREA IDENTITĂȚII ALEGĂTORULUI 

 

Candidații și alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot.  

 

În asemenea cazuri, identitatea celui în cauză se stabilește de președintele BESV prin orice mijloace.  

 

În cazul în care contestația este întemeiată, președintele BESV îl oprește de la vot pe alegătorul 

contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal și sesizează autoritățile polițienești.  

 

După admiterea contestației împotriva identității unei persoane care se prezintă la vot, președintele 

BESV va proceda la întocmirea olografă a unui proces-verbal care va conține, în mod obligatoriu, 

următoarele:  

 numărul secției de votare, denumirea localității, respectiv a județului;  

 numele, prenumele și CNP-ul persoanei care s-a prezentat la vot, a cărei identitate a fost 

contestată;  

 descrierea situației constatate;  

 numele, prenumele și semnătura președintelui BESV;  

 data întocmirii procesului-verbal. 
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REGULI SPECIALE COVID-19 

Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura 

 

Asigurarea distanțării fizice de minimum 1 metru 

 

Dezinfecția periodică și după fiecare contact direct cu alte persoane a mâinilor participanților la procesul 

electoral 

 

Membrii birourilor electorale vor primi, în mod gratuit, materiale de protecție sanitară (5 măști de 

protecție, 5 perechi de mănuși, flacoane cu soluție dezinfectantă).  

 

Accesul în localul de vot se va face eșalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în 

același timp, mai mult de 5 alegători.  

 

Alegătorii sunt obligați să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secţiei de votare şi localul de vot și 

la ieșirea din acestea.  

 

Alegătorul va fi instruit să poziționeze actul de identitate/documentul de identitate în suportul 

terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în SIMPV. 

 

În vederea identificării de către operatorul de calculator și de către membrii BESV, alegătorul va fi 

instruit să își îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanță de minimum 1,5 m 

față de operatorul de calculator și membrii BESV. După identificare, alegătorul își va repoziționa masca, 

acoperind nasul și gura. 

 

Buletinele de vot și ştampila cu mențiunea „VOTAT” vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată 

prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii BESV, sub supravegherea și la indicația acestora.  

 

Alegătorul va evita contactul fizic cu membrii BESV la preluarea buletinelor de vot și a ștampilei cu 

mențiunea „VOTAT”. 

 

După exercitarea dreptului de vot, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea 

membrilor BESV, timbrul autocolant ori ştampila cu mențiunea „VOTAT”, după caz, pe actul de 

identitate sau documentul de identitate. 
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Către: Biroul Electoral al Secției de Votare Nr. .............. 

ÎNTÂMPINARE 

 

Subsemnatul(a) .........................................................................................., reprezentant/delegat al 

Alianței Electorale USR PLUS / Partidului Uniunea Salvați România (USR) / Partidului Libertate, Unitate, 

Solidaritate (PLUS), în Biroul electoral al secției de votare nr. .….... din 

comuna/orașul/municipiul/sectorul ........................................................................................, 

judeţul.................................................................., formulez prezenta întâmpinare în legătură cu 

următoarea situație neconformă cu legea: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Contestația se întemeiază pe art. 31 lit. 3 din Legea nr. 115/2015. 

 

Data           Semnătura 
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Către: Președintele Biroului Electoral al Secției de Votare Nr. ........... 

În atenția : Biroul Electoral de Circumscripție Nr. .............. 

CONTESTAŢIE 

 

Subsemnatul(a) .........................................................................................., reprezentant/delegat al 

Alianței Electorale USR PLUS / Partidului Uniunea Salvați România (USR) / Partidului Libertate, Unitate, 

Solidaritate (PLUS), în Biroul electoral al secției de votare nr. .….... din 

comuna/orașul/municipiul/sectorul ........................................................................................, 

judeţul.................................................................., contest următoarea situație neconformă cu legea: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

Contestația se întemeiază pe art. 27 lit. g din Legea nr. 115/2015. 

 

Data           Semnătura 
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CERERE 

 

pentru eliberarea copiei de pe procesul-verbal 

 

Domnule Președinte, 

 

Subsemnatul(a)......................................................................., reprezentant/delegat al Partidului 

Uniunea Salvați România (USR), în Biroul electoral al secției de votare nr. ................ din 

comuna/oraşul/municipiul..........................................................., judeţul 

..............................................., constituit cu prilejul desfășurării alegerilor privind alegerea 

autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020, vă rog să binevoiți a-mi 

elibera o copie certificată a proceselor-verbale de constatare a rezultatelor votării, încheiate în 

această secție de votare. 

 

 

Data  

 

 

Semnătura 
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Către: Biroul Electoral de Circumscripție ………………... / Secția de votare nr ................., 
 

 

CERERE ADEVERINȚĂ ZI LIBERĂ 

 

 
Subsemnatul(a) ………………………………... domiciliat(a) în …………….., identificat(a) cu CI seria …….. nr. 
……….., CNP …………………. desemnat ca reprezentant al Alianței USR PLUS/USR (partidul Uniunea Salvați 
România/PLUS (Partidul Libertate Unitate Solidaritate) în cadrul alegerilor autorităților administrației 
publice locale din 27 septembrie 2020 în secţia ……………... din localitatea …………………..., 

 

 
în temeiul art. 11 alin. (9) din Legea nr. 135/2020, solicit să-mi eliberaţi o adeverinţă din care să rezulte 
calitatea şi datele de participare la activităţile secţiei de votare nr……...din localitatea ………………………. 

 

 
Adeverinţa îmi este necesară pentru a putea solicita angajatorului, în condiţiile legislaţiei în vigoare, o zi 
liberă pentru recuperare după ziua votului. 

 

 
Vă mulţumesc! 

 

 

 

Data:                                                                                                                                               Nume, prenume: 
………………………...                                                                           ………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 


