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CUVÂNT ÎNAINTE
Vă mulțumim pentru implicarea în procesul de organizare a alegerilor parțiale pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2021. Deținerea funcției de membru al biroului electoral al secției
de votare implică exercițiul autorității de stat. Atribuțiile cu care ați fost învestit/ă sunt complexe, iar
îndeplinirea acestora cu profesionalism și imparțialitate va contribui la derularea corectă, transparentă și
democratică a procesului electoral.
Prezentul Ghid a fost conceput ca un instrument de lucru care să vă sprijine în activitatea pe care
o veți desfășura în preziua votării, în ziua votării și până la momentul predării materialelor electorale
către biroul electoral ierarhic superior.
Acesta are la bază texte din:
▪ Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare1;
▪ Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare;
▪ Normele 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 proceseleverbale 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, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 36/20192 ;
▪ H.G. nr. 554/2021 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru primari și un consiliu
local în unele circumscripții electorale;
▪ H.G. nr. 555/2021 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a
alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021;
▪ H.G. nr. 556/2021 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a
alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021;
▪ H.G. nr. 557/2021 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții
a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021;
▪ Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2021 privind unele măsuri pentru
organizarea alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021;
▪ Instrucțiunea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2021 privind acreditarea observatorilor,
a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale
din data de 27 iunie 2021;
▪ Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 3/2021 privind întocmirea, verificarea și
circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021.
Este necesar să citiți atent textele marcate cu IMPORTANT sau ATENȚIE! care fac referire la acțiuni
care trebuie duse la îndeplinire sau la diferite interdicții specifice operațiunilor electorale.
Este posibil ca, după data publicării prezentului ghid, să fie adoptate hotărâri, decizii și circulare privind
activitatea dumneavoastră, care vor avea caracter prioritar și care vă vor fi aduse la cunoștință, fie prin
includerea unor copii ale acestora în materialele pe care le veți prelua de la primar și biroul electoral de
circumscripție, fie prin intermediul tabletei electronice.
1
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Denumită în cadrul Ghidului ,,Legea nr. 115/2015”.
Denumite în cadrul Ghidului ,,Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019”.
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LISTA ABREVIERILOR
Aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot
Autoritatea Electorală Permanentă
biroul electoral al secției de votare
cod numeric personal
Hotărârea Guvernului
Ministerul Afacerilor Interne
Ordonanță de urgență a Guvernului
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal

ADV
AEP
BESV
CNP
H.G.
MAI
O.U.G.
STS
SIMPV
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1. BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE ȘI
OPERATORUL DE CALCULATOR

1.1. BIROUL ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE (BESV)
Organizare și funcționare
[art. 30, art.31 și art. 36 din Legea nr. 115/2015, art. 9 alin. (3) și art. 91 din Legea 208/2015, H.G. nr. 555/2021, H.G. nr.
554/2021]

COMPONENȚA
Birourile electorale ale secțiilor de votare:
▪ din comune și orașe sunt constituite dintr-un președinte, un locțiitor și 5 membri.
COMPLETAREA BESV
În circumscripțiile electorale comunale și orășenești în care se organizează alegeri numai pentru
primar, birourile electorale ale secțiilor de votare se completează cu reprezentanți propuși de
organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare, care depun candidat la funcția de
primar, ca membri, în limita a 5 membri.
Completarea se face de președintele biroului electoral al secţiei de votare, în termen de 24 de ore de
la desemnarea acestuia, în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai
fiecărui partid.
Dacă numărul de membri prevăzut de lege este mai mare decât numărul de partide parlamentare care au
candidat la funcția de primar, operațiunea de completare se repetă până la constituirea biroului cu
numărul de membri legal stabilit.
ATENȚIE!
În Circumscripția Electorală Cojasca, județul Dâmbovița, completarea birourilor electorale ale
secțiilor de votare se face de către președintele Biroului Electoral de Circumscripție Cojasca.
IMPORTANT
Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii și completării biroului electoral al secției de votare
atestă calitatea de membru al BESV.

ÎNLOCUIREA MEMBRILOR BESV poate avea loc astfel:
▪ președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia pot fi înlocuiți, în caz de
deces, îmbolnăviri sau accidente, de către cei care i-au desemnat, pentru motive întemeiate,
apreciate de la caz la caz;
▪ reprezentanții partidelor politice sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale care participă la alegeri în birourile electorale pot fi înlocuiți, la cererea celor care iau propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării.
▪ În caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, persoanele menționate pot fi înlocuite chiar și în ziua
alegerilor, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral de circumscripție
ierarhic superior. Se va întocmi un proces-verbal.
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ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI BESV:
▪ primește de la primari, în data de 26 iunie 2021, pe bază de proces-verbal, materialele necesare
votării;
▪ conduce operațiunile de votare și ia toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul
acesteia;
▪ numără voturile și consemnează rezultatul votării pentru circumscripțiile electorale pentru care
s-a votat la secția respectivă, în mod distinct pentru consiliul local sau pentru primar, după caz;
▪ rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate;
▪ întocmește și înaintează biroului electoral de circumscripție comunală sau orășenească, după caz,
dosarele și celelalte materiale utilizate în procesul votării;
▪ verifică, prin mijloace electronice, legalitatea exercitării dreptului de vot, precum și corelațiile din
procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării.
ATENȚIE!
În lipsa președintelui BESV, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de locțiitorul său.
BESV este obligat să țină evidența întâmpinărilor, contestațiilor și a altor cereri privind procesul
electoral, precum și a hotărârilor adoptate și a măsurilor dispuse.
OBLIGAȚIILE MEMBRILOR BESV:
▪ în realizarea atribuțiilor ce revin BESV, membrii acestuia exercită o funcție ce implică autoritatea
de stat. Membrii BESV au obligația să exercite această funcție în mod corect și imparțial;
▪ să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate în relațiile
cu ceilalți membri ai BESV, precum și cu alegătorii și persoanele acreditate, fiindu-le interzise
manifestările indecente;
▪ să facă cunoscute alegătorilor numele, prenumele și funcția în biroul electoral, prin intermediul
unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra lor;
▪ reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri în BESV nu pot primi și nu
pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.
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1.2. OPERATORUL DE CALCULATOR
[art. 5 alin. (1)-(7), (9), art. 10 alin. (1), art.12 , art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (2) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În cadrul secției de votare își desfășoară activitatea operatorul de calculator, desemnat prin decizie a
AEP.

ATRIBUȚII PRINCIPALE:
▪ preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și
echipamentele conexe;
▪ sunt prezenți în secția de votare în preziua votării, de la ora 1800 până la finalizarea activităților din
ziua respectivă, precum și în ziua votării, de la ora 600 până la încheierea operațiunilor de numărare
a voturilor şi consemnare a rezultatelor votării;
▪ înscriu în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal,
denumit în continuare SIMPV, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot;
asigură înscrierea corectă în SIMPV a codurilor numerice personale ale alegătorilor;
▪ comunică, de îndată, președintelui BESV mesajele și semnalările returnate de SIMPV;
▪ asigură îndeplinirea dispozițiilor președintelui BESV;
▪ asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii BESV
pentru numărarea voturilor;
▪ asigură introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul pentru verificarea corelațiilor,
instalat pe terminalul informatic pus la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale
(STS);
▪ aplicația informatică va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre datele introduse,
conform cheilor legale de control, și va semnala eventualele erori sau neconcordanțe care trebuie
corectate sau remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale, cu respectarea corelațiilor
prevăzute de lege;
▪ asigură transmiterea electronică a datelor mai sus menționate și a fotografiilor proceselor-verbale
semnate de către membrii BESV către Sistemul informatic central, prin apăsarea butonului
„Finalizare proces electoral”;
▪ dacă în momentul finalizării procesului electoral nu există conexiune la SIMPV, vor asigura
transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce terminalul informatic va avea conexiune
la SIMPV;
▪ informează preşedintele BESV şi Centrul de preluare a apelurilor cu privire la disfuncționalitățile
terminalului informatic;
▪ realizează actualizările ADV pe terminalul informatic utilizat;
▪ au obligația de a însoți președinții birourilor electorale ale secţiilor de votare care se
deplasează la sediul biroului electoral ierarhic superior cu procesele-verbale privind
consemnarea rezultatelor votării.
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NOȚIUNI UTILE:
Aplicația informatică pentru verificarea dreptului de vot (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, Registrul secțiilor de votare
și lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot și lista persoanelor puse sub
interdicție judecătorească.
Terminalul informatic (tableta) − asigură îndeplinirea următoarelor funcții principale:
a. preluarea automată a datelor de identificare din zona de citire automată cu caractere identificabile
optic din actele de identitate ale alegătorilor care se prezintă la vot;
b. preluarea manuală a codurilor numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, în situația
nepreluării acestora în condițiile prevăzute la lit. a.;
c. filmarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor votării;
d. fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile
electorale ale secțiilor de votare;
e. verificarea corelațiilor dintre datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor
votării.
Centrul de suport tehnic - este constituit din Centrul de preluare a apelurilor, dispecerate tehnice și
centre de intervenție tehnică asigurate de STS.
Acesta furnizează asistență tehnică pentru operatorii de calculator din secțiile de votare.
CENTRUL DE PRELUARE A APELURILOR (Tel. 0212022499) reprezintă un centru de
comunicații dedicat președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor de
calculator, prin care STS furnizează asistență tehnică, birourile electorale ierarhic superioare și
personalul tehnic auxiliar al acestora asigură asistență de specialitate privind operațiunile electorale, iar
statisticienii care fac parte din aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale oferă asistență de
specialitate pentru întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării.
Terminalul telefonic − reprezintă mijlocul tehnic utilizat de către președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare din țară pentru comunicarea cu birourile electorale și Centrul de preluare a apelurilor,
precum și pentru accesul la serviciul de date suplimentare nestructurate - USSD.
IMPORTANT
Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul SIMPV nu sunt supuse publicității și nu pot fi
utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de Normele metodologice aprobate prin Hotărârea AEP nr.
36/2019.
Ministerul Afacerilor Interne are acces on-line la notificările furnizate de ADV privind cazurile în care
sunt înregistrate în SIMPV persoane omise din listele electorale permanente, cazurile în care o persoană
a votat fără a avea acest drept, deși era înscrisă în lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea acestui
drept și a persoanelor puse sub interdicție, precum și cazurile în care un alegător a votat de mai multe
ori.
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1.3. INDEMNIZAȚII ȘI ALTE DREPTURI
[art. 121 alin. (23) din Legea nr. 115/2015 și art. 2 din H.G. nr. 557/2021]

Pe perioada cât funcționează birourile electorale, membrii acestora, statisticienii, personalul tehnic
auxiliar și operatorii de calculator desemnați de Autoritatea Electorală Permanentă se consideră detașați.

EXTRAS din H.G. nr. 557/2021 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în
bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021:
,,Art. 2.
(1) Pe perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale
parțiale, instituțiile la care sunt angajați membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar și
statisticienii le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.
(2) La alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021 se acordă următoarele indemnizații:
a) 250 de lei pe zi de activitate pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare,
locțiitorii acestora și operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile, pentru primul tur de scrutin,
respectiv 3 zile pentru al doilea tur de scrutin, dacă este cazul;
b) 150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare, alții
decât cei prevăzuți la lit. a), dar nu mai mult de 3 zile, respectiv 2 zile pentru al doilea tur de scrutin, dacă
este cazul;
(...)
(3) Președinții, locțiitorii și membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar al acestora,
statisticienii, operatorii de calculator și personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care
asigură măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la
birourile electorale județene, birourile electorale de circumscripție și la birourile electorale ale secțiilor
de votare au dreptul la o indemnizație de protocol de 20 de lei de persoană pentru apă, cafea și gustări
pentru fiecare zi de activitate.
(4) Prin zi de activitate se înțelege munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, dar
nu mai puțin de 6 ore pe zi.
(5) Se decontează drept cheltuieli de transport în interesul organizării alegerilor, cu aplicarea
corespunzătoare a art. 7 și art. 10-12 din anexa la H.G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile
personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum
și în cazul deplasării în interesul serviciului, următoarele:
a) cheltuielile de transport dus-întors al președinților birourilor electorale, al locțiitorilor
acestora și operatorilor de calculator din localitatea în care își au domiciliul sau reședința ori locul
permanent de muncă în localitatea în care își are sediul biroul electoral unde își desfășoară activitatea, pe
durata îndeplinirii atribuțiilor ce le revin;
b) cheltuielile de transport dus-întors al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare,
locțiitorilor acestora și operatorilor de calculator din localitatea în care își au domiciliul sau reședința ori
locul permanent de muncă în localitatea în care se desfășoară ședința de instruire a președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare, locțiitorilor acestora și/sau operatorilor de calculator.”
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2. MATERIALELE UTILIZATE ÎN SECȚIA DE VOTARE

2.1. LISTELE ELECTORALE
[art. 10 alin. (2), art. 19, art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (5) și (9), art. 91 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, art. 18 lit. a), art.
49 alin. (5), art. 120 din Legea nr. 208/2015]

▪

Lista electorală permanentă, semnată de primar și de secretarul general al unității administrativteritoriale.
Cuprinde cetățenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reședința în România, care au împlinit vârsta
de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv.
▪

Copia listei electorale complementare, semnată de primar, de secretarul general al unității
administrativ-teritoriale și de șeful formațiunii teritoriale a Inspectoratului General pentru Imigrări.
Listele electorale complementare au caracter permanent și îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii Europene
cu drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și au domiciliul sau
reședința în localitatea pentru care se întocmește lista.
Copiile de pe listele electorale complementare se înaintează de către primar, pe bază de proces-verbal,
în două exemplare, birourilor electorale ale secțiilor de votare, cu 2 zile înainte de data alegerilor. Un
exemplar este pus la dispoziția alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor.
IMPORTANT
Orice modificare intervenită în lista electorală complementară, după trimiterea copiilor la biroul electoral
al secției de votare, se comunică acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.
▪

Lista electorală suplimentară – formular tipizat, care se completează după caz în ziua votării, va
purta numele, prenumele și semnătura președintelui BESV și al locțiitorului acestuia precum și ale
membrilor BESV care au consemnat datele.

▪

Extrasul de pe lista electorală permanentă, complementară sau suplimentară – formular tipizat,
care se completează după caz în ziua votării, cu alegătorii care votează prin intermediul urnei special.
Va purta numele, prenumele și semnătura președintelui BESV precum și ale membrilor BESV care
însoțesc urna specială.

IMPORTANT
Persoanele cuprinse în extras trebuie să fie radiate din celelalte liste electorale existente la secție.
ATENȚIE!
Un alegător poate fi înscris numai într-o singură listă electorală.
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2.2. ȘTAMPILELE
[art. 82, art. 85 alin. (6), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (4) din Legea nr. 115/2015,
Anexele 4 și 5 la Hotărârea AEP nr. 5/2016]:

ȘTAMPILA DE CONTROL a secției de votare. Se aplică de către președintele BESV în următoarele
situații:
▪ în ziua alegerilor, la ora 600, președintele BESV, în prezența celorlalți membri, verifică urnele,
cabinele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot și a ștampilelor necesare votării, după care
închide și sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare;
▪ pe măsură ce deschide pachetele sigilate, președintele este obligat să asigure aplicarea ștampilei de
control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea;
▪ după închiderea secției de votare, președintele, în prezența membrilor biroului electoral, verifică
starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ștampilele cu
mențiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de
votare;
▪ când anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a
mențiunii ”ANULAT” și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în care există
pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea ”ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul
respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control a secției de votare;
▪ pe procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării semnate de președinte și de membrii
BESV.
MODELUL1) ștampilei de control a secției de votare care va fi folosită la alegerile locale parțiale

NOTĂ :
- Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.
1) Modelele ștampilei sunt reproduse în facsimil.
*) Se înscrie denumirea județului.
**) Se înscrie denumirea comunei, a orașului sau a municipiului, după caz.
***) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării stabilite prin hotărârea Autorității Electorale Permanente.
****) Se menționează numărul circumscripției electorale așa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.
*****) Se înscrie anul alegerilor. În cazul alegerilor locale parțiale se va înscrie mențiunea "LP", urmată de data scrutinului.
******) Se înscrie numărul sectorului.

ȘTAMPILA CU MENȚIUNEA”VOTAT" se pune la dispoziția alegătorilor împreună cu buletinele de
vot, după ce aceștia au semnat în listele electorale corespunzătoare, în vederea exercitării dreptului de
vot.
MODELUL1) ștampilei cu mențiunea "VOTAT" care va fi folosit la alegerile locale parțiale

NOTĂ:
- Tușul folosit pentru ștampile va fi de culoare albastră.
1) Modelul ștampilei este reprodus în facsimil.
*) Se înscrie anul alegerilor. În cazul alegerilor locale parțiale se va înscrie mențiunea "LP", urmată de data scrutinului.
10

2.3. BULETINELE DE VOT, TIMBRELE AUTOCOLANTE ȘI ALTE MATERIALE
[art. 15, art. 61-62 și art. 118 din Legea nr. 115/2015, art. 9 lit. e) și art. 8 alin. (3) din H.G. nr.556 /2021]

Buletinele de vot se predau președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de
proces-verbal, în preziua alegerilor, 26 iunie 2021, în pachete sigilate.

IMPORTANT:
La sediile secțiilor de votare se afișează un buletin de vot, după ce a fost vizat și anulat de președintele
biroului electoral de circumscripție.
Timbrul autocolant cu mențiunea "VOTAT" se aplică pe versoul cărții de identitate, în cazul cetățenilor
cu drept de vot care își exercită acest drept pe baza cărții de identitate.
Primarii asigură dotarea tehnico-materială a birourilor electorale ale secţiilor de votare, ce cuprinde și
materialele de protecție sanitară necesare acestora.
Ministerul Sănătăţii va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei medicale la secţiile de votare.
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3. OPERAȚIUNI ÎN PREZIUA ALEGERILOR
26 iunie 2021

3.1. PRIMIREA MATERIALELOR NECESARE VOTĂRII ȘI A MATERIALELOR
DE PROTECȚIE SANITARĂ
[art. 31 lit. a) şi b), art. 61 alin. (1) şi art. 118 alin. (6) din Legea nr. 115/2015; art. 18 lit. a), art. 49 alin. (5) și art.
120 din Legea nr. 208/2015]

În data de 26 iunie 2021, președintele BESV sau locțiitorul acestuia trebuie să primească de la primar,
pe bază de proces-verbal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

un exemplar al listei electorale permanente
două exemplare ale copiei de pe lista electorală complementară
formularele listelor electorale suplimentare
tipizatele extrasului de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală
complementară și lista suplimentară
tuș și tușiere de culoare albastră, pixuri de culoare albastră și coli albe de hârtie A4
formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării

8.

formularele în care se evidențiază situațiile semnalate de Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal – SIMPV
ecusoanele membrilor BESV

9.

orice alte materiale necesare bunei desfășurări a procesului electoral

7.











În data de 26 iunie 2021, președintele BESV sau locțiitorul acestuia trebuie să primească de la birourile
electorale de circumscripție, prin intermediul primarilor, pe bază de proces-verbal:
10.
11.
12.
13.

buletinele de vot
ștampila de control
ștampilele cu mențiunea „Votat”
timbrele autocolante






Materialele menționate la pct. 1-13 vor fi transportate în localurile de vot în data de 26 iunie 2021, sub
paza personalului structurilor MAI.
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3.2. OPERAȚIUNI LA SEDIUL SECȚIEI DE VOTARE
[art. 81 alin. (1)- (4) din Legea nr. 115/2015, art. 12 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Anexa la Hotărârea AEP nr.
36/2019]

În data de 26 iunie 2021, președintele BESV trebuie:
 să se prezinte la sediul secției de votare la ora 1800. Ceilalți membri ai BESV trebuie, de
asemenea, să fie prezenți la sediul secției de votare, la ora 1800;
 să verifice, împreună cu ceilalți membri ai BESV, materialele necesare votării primite;
 să se asigure că localul secției de votare posedă un număr suficient de cabine, urne și ștampile
de votare. Cabinele şi urnele trebuie așezate în aceeași încăpere în care își desfășoară activitatea
președintele BESV și membrii acestuia;
 să se asigure că listele electorale primite sunt corespunzătoare secției de votare în care își
desfășoară activitatea;
 să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operațiunilor de votare;
 să dispună, unde este cazul, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip
din și de pe clădirea sediului secției de votare. Îndepărtarea acestor materiale se solicită de
președintele BESV și se duce la îndeplinire de persoanele desemnate de primari în cel mult 2 ore
de la comunicare;
 să dispună fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot.
În data de 26 iunie 2021, operatorul de calculator este prezent în localul de vot, de la ora 1800 până la
finalizarea activităților din ziua respectivă. Acesta trebuie:
 să se prezinte la ora 1800 la sediul BESV unde a fost repartizat;
 să prezinte președintelui BESV decizia prin care a fost desemnat şi actul de identitate;
 să ia următoarele măsuri:
a) verifică starea terminalului informatic și a echipamentelor conexe;
b) verifică starea de funcționare a mijloacelor de comunicații din localul de vot;
c) testează funcționalitatea SIMPV, prin autentificarea în ADV;
d) verifică în ADV, cu ajutorul președintelui BESV, dacă numărul secţiei de votare corespunde
cu secția la care a fost repartizat, dacă identitatea primei şi cea a ultimei persoane corespund
cu cele înscrise în listele electorale permanente la prima şi ultima poziție, precum şi dacă
numărul total al alegătorilor este egal cu cel înscris în listele electorale permanente;
e) la solicitarea președintelui BESV, înscrie în ADV codurile numerice personale înscrise în
cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.
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 şi/sau neconcordanțe între
datele prevăzute la lit. d), operatorul de calculator are obligația de a le semnala, de îndată, președintelui
BESV şi Centrului de preluare a apelurilor.

13

3.3. PRIMIREA CERERILOR PENTRU URNA SPECIALĂ
[art. 91 alin. (1) și (3), art. 124 din Legea nr. 115/2015]

Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau
invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora,
însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată
din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul
necesar votării - ștampilă cu mențiunea "VOTAT" și buletine de vot - la locul unde se află
alegătorul, pentru a se efectua votarea.
În această modalitate pot vota numai persoanele care domiciliază în localitatea în care se află
secția de votare.
Cetățenii Uniunii Europene aflați în aceeași situație pot vota, sub condiția îndeplinirii, după caz,
a cerințelor prevăzute de art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1) sau art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 115/20153.
Aceleași dispoziții se aplică și pentru persoanele reținute, deținute în baza unui mandat de
arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau
persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu și-au pierdut drepturile
electorale, în măsura în care se solicită această modalitate de vot.
IMPORTANT
În aceste condiții pot vota numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a
circumscripției electorale comunale, orășenești sau municipale în care au loc alegeri.
În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială.
Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare, sub paza
personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
Votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele biroului electoral de pe
lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară 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.

Art. 21. - (1) Listele electorale complementare au caracter permanent și îi cuprind pe toți cetățenii Uniunii Europene cu
drept de vot care se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări și au domiciliul sau reședința în localitatea
pentru care se întocmește lista.
Art. 23. - (1) Cetățenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reședința în circumscripția electorală în care
au loc alegeri și nu se află în evidențele Inspectoratului General pentru Imigrări sunt înscriși, la cerere, de către primar, în lista
electorală complementară, pe baza unui document care le atestă identitatea și a unui document care atestă adresa la care
locuiesc.
Art. 24. - (1) În ziua votării, președintele biroului electoral al secției de votare înscrie în lista electorală suplimentară cetățenii
Uniunii Europene omiși din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul
sau reședința în raza teritorială a secției de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Inspectoratul General
pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele prevăzute la art. 23 alin. (3).
(2) În cazul în care alegătorul, cetățean al Uniunii Europene, își schimbă adresa la care locuiește în altă
circumscripție electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secției de votare,
acesta își exercită dreptul de vot în circumscripția electorală pe a cărei rază teritorială locuiește, în baza oricărui document
valabil de identitate însoțit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidență
permanentă ori de permisul de ședere permanentă care atestă adresa anterioară, însoțit de o adeverință eliberată de formațiunea
teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care atestă adresa actuală. Totodată, în vederea exercitării
dreptului de vot, cetățeanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere, însoțită de unul dintre documentele prevăzute
la art. 23 alin. (3); primarul comunică, de îndată, biroului electoral al secției de votare cererea cetățeanului Uniunii Europene,
pentru înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară.
3
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4. OPERAȚIUNI ÎN ZIUA ALEGERILOR
27 iunie 2021

[art. 82 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 art. 12 alin. (1) lit. c) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

În ziua votării activitatea BESV începe la ora 600.
Membrii BESV au obligația de a fi prezenți la sediul secției de votare la ora 600.
Operatorul de calculator este prezent în secția de votare în ziua votării de la ora 600.

4.1. PERSOANELE CARE POT ASISTA LA OPERAȚIUNILE ELECTORALE
[art. 75, art. 83 alin. (2), (5) și art.121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, Instrucțiunea AEP nr.2 /2021]

La toate operațiunile efectuate de BESV pot asista următoarele categorii de persoane:
▪ membrii BESV;
▪ operatorii de calculator;
▪ personalul de pază;
▪ candidații;
▪ persoanele acreditate în condițiile legii (delegați partide, observatori interni, observatori străini,
precum și delegați mass-media străini);
▪ reprezentanți ai instituțiilor mass-media românești.
Persoanele acreditate și delegații sunt acreditați de către biroul electoral superior (de circumscripție
locală)
IMPORTANT:
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.
Delegații acreditați ai partidelor politice pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de
votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către biroul electoral de circumscripție,
care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.
Reprezentanții instituțiilor mass-media românești au acces în secțiile de votare și pot asista la
operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în baza actului de identitate și a
legitimației de jurnalist.
Reguli aplicabile:
▪ Persoanele acreditate și reprezentanții mass-media românești pot asista la operațiunile electorale în
ziua votării, începând cu ora 600 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către
membrii BESV a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.
▪ Aceștia nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai
dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități.
▪ Filmarea și/sau fotografierea locurilor publice din zona de votare și localul secției de votare vor
putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului. Persoanele acreditate pot staționa numai
în spațiul stabilit în acest sens în sala de votare de către președintele BESV.
▪ Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a prevederilor legii 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.
▪ Îndepărtarea din localul secției de votare se realizează de către personalul care asigură paza secției
de votare numai la solicitarea președintelui BESV.
15

IMPORTANT:
Pot efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau
societățile comerciale ori organizațiile neguvernamentale care sunt acreditate.
Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituției pentru care lucrează, doar în zona
de 500 metri, fără a avea acces în interiorul localului de vot.

4.2. PREGĂTIREA DESCHIDERII SECȚIEI DE VOTARE
Intervalul orar 0600 – 0700
[art.82, art. 83 alin. (1)și (6) din Legea nr. 115/2015]

În data de 27 iunie 2021, în intervalul orar 0600 – 0700 președintele BESV trebuie să efectueze
următoarele operațiuni, în ordinea de mai jos:
 să verifice în prezența celorlalți membri ai BESV şi, după caz, a persoanelor acreditate:
urnele fixe

urna specială

listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale 
complementare
cabinele de votare

pachetele sigilate cu buletine de vot

ștampila de control

ștampilele cu mențiunea ”VOTAT”

tușierele

celelalte materiale necesare desfășurării procesului de votare

 să deschidă un număr suficient de pachete sigilate cu buletinele de vot și să asigure aplicarea
ștampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot;
 să închidă şi să sigileze urnele de vot prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare, după
ce se asigură că acestea sunt goale;
 să afișeze la loc vizibil la sediul secţiei de votare ora la care începe, respectiv se încheie votarea
(700 - 2100)
IMPORTANT
Președintele BESV este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiții.
În acest scop, puterile lui se întind și în afara localului secției de votare, până la o distanță de 500
metri.
Pentru menținerea ordinii în localul secției de votare și în împrejurimile acestuia, președintele
BESV are la dispoziție mijloacele de ordine necesare, puse la dispoziție prin grija prefecților.
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4.3. DESFĂȘURAREA VOTĂRII
Intervalul orar 0700 – 2100
[art. 3, art. 5 alin. (1), art. 84, art. 87 din Legea nr. 115/2015]

Au dreptul să participe la alegeri toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua
alegerilor inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a
persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre
judecătorească definitivă
Cetățenii Uniunii Europene 4 care au domiciliul sau reședința în România au dreptul de a alege în
aceleași condiții ca și cetățenii români, cu îndeplinirea prevederilor legii.
UNDE SE EXERCITĂ DREPTUL DE VOT:
▪ Alegătorul votează numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă
ori la secția de votare unde este arondată adresa la care își are domiciliul sau reședința, după
caz.
▪ Președintele, membrii BESV, operatorul de calculator precum și personalul însărcinat cu
menținerea ordinii votează la secția de votare unde își îndeplinesc atribuțiile, dacă domiciliază
în unitatea administrativ-teritorială pentru care se votează la secția respectivă.
Aceștia trebuie să fie înscriși, dacă este cazul, de către președintele BESV în lista electorală
suplimentară și trebuie să fie radiați din lista electorală permanentă existentă la secția de
votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea președintelui BESV, transmisă prin SIMPV.

4.3.1. Verificarea identității alegătorului

[art. 24, art. 85 alin. (2)-(4), art. 127 din Legea nr. 115/2015, art. 18 − 21, art. 24-25 din Anexa la Hotărârea AEP nr.
36/2019, art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020]

Succesiunea operațiunilor:
▪ Alegătorul român prezintă actul de identitate/cetățeanul Uniunii Europene prezintă
documentul de identitate operatorului de calculator al BESV.
▪ 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.
IMPORTANT
Alegătorii români își pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ teritorială de domiciliu sau
de reședință, după caz, numai pe 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;
▪ paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu;, paşaportul de
serviciu electronic;
▪ carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.
ATENȚIE!
Nu se votează în baza pașaportului turistic!
În sensul Legii nr. 115/2015, prin cetățenii Uniunii Europene se înțelege cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene,
altele decât România.
4
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Cetățeanul Uniunii Europene înscris în lista electorală complementară poate vota pe baza oricărui
document valabil care îi atestă identitatea.
Alegătorul european care NU este înscris în lista electorală complementară poate vota în baza
documentului ce îi atestă identitatea emis de statul membru al Uniunii Europene al cărui cetățean este,
însoțit de documentul privind adresa în România5 SAU în baza certificatului de înregistrare SAU
a cărții de rezidență permanentă, fiind înscris în lista electorală suplimentară.
ATENȚIE!
Actele de identitate, emise de autoritățile publice, care au expirat începând cu data de 01 martie
2020, își mențin valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90
de zile de la încetarea acestei stări.
Alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1
martie 2020 – 27 iunie 2021 (11 iulie 2021 în cazul organizării unui al doilea tur de scrutin) își poate
exercita dreptul de vot în baza acestuia.

Verificarea și înscrierea în SIMPV a CNP-ului alegătorului român care se prezintă la vot
Se realizează în următoarele etape:
1) preluarea CNP-ului în ADV
Preluarea CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot se realizează după cum urmează:
• în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care conțin zonă de citire automată cu
caractere identificabile optic, CNP-ul se preia, de regulă, în mod automat, prin scanarea
acestei zone;
• în cazul alegătorilor care prezintă acte de identitate care nu conțin zonă de citire automată cu
caractere identificabile optic sau care conțin zonă de citire automată ce nu poate fi scanată,
CNP-ul se preia prin tastarea cifrelor corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în
interfața ADV.
2) verificarea CNP-ului prin ADV
Verificarea prin ADV a CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot este efectuată de către operatorul
de calculator numai după compararea datelor de identificare înscrise în mesajul specific care apare în
interfața ADV cu datele de identificare înscrise în actul de identitate.
În cazul în care operatorul de calculator identifică o eroare în preluarea CNP-ului alegătorului care s-a
prezentat la vot, este obligat să reia procedura de preluare a CNP-ului;

Conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, prin document care atestă adresa se înțelege unul dintre următoarele
acte:
a) acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul
de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere și altele;
b) declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele
prevăzute la lit. a);
c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se
certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate
prezenta documentele prevăzute la lit. a) și b);
d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul
rural.
5
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3) validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV
Validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV reprezintă operațiunea de înscriere în SIMPV a
alegătorului, acesta urmând să figureze în SIMPV că a votat la secția de votare respectivă.
Validarea operațiunii de preluare a CNP-ului în ADV poate fi realizată numai în condițiile specifice
prevăzute de Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019.
ATENȚIE!
Regulile mai sus menționate se aplică și în cazul cetățenilor Uniunii Europene înscriși în copiile de
pe listele electorale complementare care VOTEAZĂ în baza certificatului de înregistrare sau a
cărții de rezidență permanentă.
Verificarea în cazul cetățenilor Uniunii Europene care se prezintă la secția de votare și care NU
votează în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă
Se realizează în următoarele etape:
1) preluarea numelui și prenumelui alegătorului, a datei nașterii și a statului membru al Uniunii
Europene care a emis documentul de identitate, prin tastarea literelor și cifrelor corespunzătoare
în secțiunea destinată acestui scop în interfața ADV
2) verificarea de către operatorul de calculator a datelor mai sus menționate ale cetățeanului
Uniunii Europene care se prezintă la vot, prin compararea datelor de identificare înscrise în
mesajul apărut în interfața ADV cu datele de identificare înscrise în documentul de identitate.
IMPORTANT
În caz de eroare, același CNP va putea fi validat la aceeași secție de votare doar după trecerea a 30 de
minute de la momentul primei validări, în condițiile prevăzute de Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019.
Istoricul operațiunilor de validare se stochează și pe terminalul informatic pe care au fost efectuate, unde
poate fi consultat de operatorul de calculator.
În cazul în care CNP-ul nu este valid, în interfața ADV va apărea mesajul „Cod numeric personal
invalid”. În această situație, operatorul de calculator va verifica din nou CNP-ul înscris în actul de
identitate și va face corecturile necesare, dacă este cazul.
Dacă mesajul primit în urma verificării în ADV se menține, operațiunea de preluare în ADV a CNP-ului
persoanei care se prezintă la vot nu poate fi validată.
În cazul în care alegătorul nu figurează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista
electorală complementară existentă în secția de votare respectivă, SIMPV semnalează dacă persoana
care s-a prezentat la vot:
▪ a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;
▪ și-a pierdut drepturile electorale;
▪ este arondată la altă secție de votare;
▪ este omisă din lista electorală permanentă și are domiciliul în raza teritorială a secției de votare
respective nu a formulat o solicitare de a fi înscrisă în Registrul electoral cu adresa de reședință;
▪ și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin.
Tabelul de mai jos centralizează mesajele care pot apărea în interfața ADV în cadrul operațiunii de
verificare a CNP-ului alegătorului care se prezintă la secția de votare și modul în care va proceda
operatorul de calculator în baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin
intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate.
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Situație

-

a)

b)

Mesaj care apare în
interfața ADV

Ce va face operatorul de
calculator

Precizări

Prevederi aplicabile în cazul:
cetățenilor români
cetățenilor Uniunii Europene înscriși în copiile de pe listele electorale complementare
care VOTEAZĂ în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă
pentru alegătorul
care se regăsește
în listele electorale
permanente
ale
secției respective
și care nu a mai
votat la același tur
de scrutin

mesajul evidențiat pe
fond de culoare verde
va fi "Alegătorul . . . .
(Se înscriu numele și
prenumele.), cu CNP. . .
. ., poate vota la această
secție de votare, fiind
înscris în lista electorală
permanentă la poziția
nr... . .";
pentru persoana mesajul evidențiat pe
care nu a împlinit fond de culoare roșie va
vârsta de 18 ani fi "ATENȚIE! Persoana
până
în
ziua cu CNP . . . . . nu are
votării inclusiv
drept de vot. Nu a
împlinit vârsta de 18
ani!"

c)

pentru persoana
căreia i s-a interzis
exercitarea
dreptului de vot
sau care a fost
pusă
sub
interdicție

mesajul evidențiat pe
fond de culoare roșie va
fi "ATENȚIE! Persoana
. .. . (Se înscriu numele
și prenumele.), cu CNP .
. ., nu are drept de vot!"

d)

pentru alegătorul
care figurează ca
înscris deja în
SIMPV

mesajul evidențiat pe
fond de culoare roșie va
fi
"ATENȚIE!
Alegătorul român…..Se
înscriu
numele
și
prenumele.), cu CNP . ..
., figurează că a votat la
Secția de votare nr.. . . .
. . . din localitatea. .. .,
județul. . . . ., la ora.. .";

după
ce
validează
operațiunea de preluare a
CNP-ului alegătorului care sa prezentat la vot, indică
numărului poziției la care
este înscris alegătorul.

operatorul de calculator are
obligația de a-i aduce la
cunoștință
președintelui
BESV mesajul sau mesajele
apărute în interfața ADV.
operatorul de calculator nu
poate valida operațiunea de
preluare în ADV a codului
numeric personal al persoanei
care nu are încă vârsta de 18
ani la data la care s-a
prezentat la vot.
operatorul de calculator are
obligația de a-i aduce la
cunoștință
președintelui
BESV mesajul sau mesajele
apărute în interfața ADV.
operatorul de calculator
validează operațiunea de
preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului
care
s-a
prezentat la vot numai în baza
deciziei președintelui BESV
de a permite exercitarea
dreptului de vot.
operatorul de calculator are
obligația și de a-i aduce la
cunoștință
președintelui
BESV mesajul sau mesajele
apărute în interfața ADV.
operatorul de calculator
validează operațiunea de
preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului
care
s-a
prezentat la vot numai în baza
deciziei președintelui BESV
de a permite exercitarea
dreptului de vot.

Această situație și decizia
președintelui BESV de a
permite sau nu exercitarea
dreptului
de
vot
se
consemnează în scris în
Formularul
privind
consemnarea
cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid)
Această situație și decizia
președintelui BESV de a
permite sau nu exercitarea
dreptului
de
vot
se
consemnează în scris în
Formularul
privind
consemnarea
cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid)

președintele
BESV
va
contacta
telefonic,
prin
intermediul terminalului pus
la dispoziție de către STS,
președintele BESV unde
alegătorul figurează deja
înscris în SIMPV, în vederea
identificării
eventualei
semnături a acestuia în dreptul
datelor sale de identificare din
listele electorale. Convorbirea
va fi înregistrată de STS.
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e)

pentru alegătorul
care se prezintă la
vot la o altă secție
de votare decât cea
unde este înscris în
lista
electorală
permanentă și care
nu a mai votat la
același tur de
scrutin

mesajul evidențiat pe
fond de culoare roșie va
fi "Alegătorul. . . . . . . . .
(Se înscriu numele și
prenumele.), cu CNP. . .,
este arondat la Secția de
votare nr.. . . . din
localitatea. . . ., județul. .
. . . . .";

f)

pentru alegătorul
care este omis din
lista
electorală
permanentă și care
nu a mai votat la
același tur de
scrutin

mesajul evidențiat pe
fond de culoare roșie va
fi "Persoana cu CNP. . .
. . nu este înscrisă în
listele
electorale
permanente.

g)

pentru alegătorul
care a formulat
cerere de votare
prin intermediul
urnei speciale și
care se prezintă la
secția de votare,
fără a mai fi votat
la același tur de
scrutin

mesajul evidențiat pe
fond de culoare roșie va
fi "Alegătorul. . . . . . . . .
(Se înscriu numele și
prenumele.), cu CNP. . .
. ., figurează că a făcut
cerere de vot cu urna
specială la Secția de
votare nr.. . . . din
localitatea. . . . ., județul.
. . . . ., la ora. . . . ."

h)

pentru alegătorul
care se prezintă la
vot cu un act de
identitate care nu
se află în termen
de valabilitate

mesajul evidențiat pe
fond de culoare roșie va
fi "Atenție! Este posibil
ca actul de identitate să
fie expirat."

operatorul de calculator are
obligația de a-i aduce la
cunoștință
președintelui
BESV mesajul sau mesajele
apărute în interfața ADV.
operatorul de calculator
validează operațiunea de
preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului
care
s-a
prezentat la vot numai în baza
deciziei președintelui BESV
de a permite exercitarea
dreptului de vot.
operatorul de calculator are
obligația de a-i aduce la
cunoștință
președintelui
BESV mesajul sau mesajele
apărute în interfața ADV.
operatorul de calculator
validează operațiunea de
preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului
care
s-a
prezentat la vot numai în baza
deciziei președintelui BESV
de a permite exercitarea
dreptului de vot.
operatorul de calculator are
obligația de a-i aduce la
cunoștință
președintelui
BESV mesajul sau mesajele
apărute în interfața ADV.
operatorul de calculator
validează operațiunea de
preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului
care
s-a
prezentat la vot numai în baza
deciziei președintelui BESV
de a permite exercitarea
dreptului de vot.
operatorul de calculator are
obligația de a-i aduce la
cunoștință
președintelui
BESV mesajul sau mesajele
apărute în interfața ADV.
operatorul de calculator
validează operațiunea de

Această situație și decizia
președintelui BESV de a
permite sau nu exercitarea
dreptului
de
vot
se
consemnează în scris în
Formularul
privind
consemnarea
cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid)
Această situație și decizia
președintelui BESV de a
permite sau nu exercitarea
dreptului
de
vot
se
consemnează în scris în
Formularul
privind
consemnarea
cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid)

președintele
BESV
va
contacta AEP prin Centrul de
preluare a apelurilor.
Această situație și decizia
președintelui BESV de a
permite sau nu exercitarea
dreptului
de
vot
se
consemnează în scris în
Formularul
privind
consemnarea
cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid)
Această situație și decizia
președintelui BESV de a
permite sau nu exercitarea
dreptului
de
vot
se
consemnează în scris în
Formularul
privind
consemnarea
cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid)

Această situație și decizia
președintelui BESV de a
permite sau nu exercitarea
dreptului
de
vot
se
consemnează în scris în
Formularul
privind
consemnarea
cazurilor
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preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului
care
s-a
prezentat la vot numai în baza
deciziei președintelui BESV
de a permite exercitarea
dreptului de vot.

deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid)
ATENȚIE!
Alegătorul român care deține
un act de identitate al cărui
termen de valabilitate ar fi
expirat în perioada 1 martie
– 27 iunie 2021, își poate
exercita dreptul de vot în baza
acestuia.
Alegătorul european care
deține un certificat de
înregistrare sau o carte de
rezidență permanentă ale
căror termen de valabilitate ar
fi expirat în perioada 1
martie – 27 iunie 2021, își
poate exercita dreptul de vot
în baza acestora.

Prevederi aplicabile în cazul cetățenilor Uniunii Europene care se prezintă la secția de votare și care
NU VOTEAZĂ în baza certificatului de înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă
a)

b)

pentru cetățeanul
Uniunii Europene
care nu a mai votat
la același scrutin

mesajul evidențiat pe
fond
de
culoare
galbenă
va
fi
"Alegătorul. . . . . . . . .
(Se înscriu numele și
prenumele.). . . . . . . . (Se
înscriu data nașterii și
statul
membru
al
Uniunii
Europene.)
poate vota la această
secție de votare dacă
adresa acestuia se află în
raza teritorială a secției
de votare."
pentru cetățeanul mesajul evidențiat pe
Uniunii Europene fond de culoare roșie va
care a mai votat o fi
"ATENȚIE!
dată la același Alegătorul. . . . . . . (Se
scrutin
înscriu
numele
și
prenumele.). . . . . . (Se
înscriu data nașterii și
statul
membru
al

operatorul de calculator
validează operațiunea de
preluare a datelor de
identificare ale cetățeanului
Uniunii Europene, cu acordul
verbal al președintelui BESV.

operatorul de calculator are
obligația de a-i aduce la
cunoștință
președintelui
BESV mesajul sau mesajele
apărute în interfața ADV

Președintele
BESV
va
contacta telefonic, prin
intermediul terminalului pus
la dispoziție de STS,
președintele BESV unde
alegătorul figurează deja
înscris în SIMPV, în vederea
identificării
eventualei
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Uniunii
Europene.)
figurează că a votat la
Secția de votare nr.. . . .
. . din localitatea. . . . . . .
. ., județul. . . . . . . . ., la
ora. . . . .";

c)

pentru cetățeanul
Uniunii Europene
care a formulat
cerere de votare
prin intermediul
urnei speciale și
care se prezintă la
secția de votare,
fără a mai fi votat
la același tur de
scrutin

mesajul evidențiat pe
fond de culoare roșie va
fi "Alegătorul. . . . . . .
(Se înscriu numele,
prenumele, data nașterii
și statul.) figurează că a
făcut cerere de vot cu
urna specială la Secția
de votare nr. . . din
localitatea. . . . ., județul.
. . . ., la ora. . . . . "

operatorul de calculator
validează operațiunea de
preluare în ADV a CNP-ului
alegătorului
care
s-a
prezentat la vot numai în baza
deciziei președintelui BESV
de a permite exercitarea
dreptului de vot.

semnături a acestuia în dreptul
datelor sale de identificare din
listele electorale. Convorbirea
va fi înregistrată de STS.
Această situație precum și
decizia președintelui BESV
de a permite sau nu
exercitarea dreptului de vot se
consemnează în scris în
formularul
privind
consemnarea
cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid).
Această situație precum și
decizia președintelui BESV
de a permite sau nu
exercitarea dreptului de vot se
consemnează în scris în
formularul
privind
consemnarea
cazurilor
deosebite
semnalate
de
SIMPV (a se vedea Anexa nr.
2 la prezentul Ghid).

ATENȚIE!
▪ După validarea operațiunii de preluare în ADV a CNP-ului alegătorului care se prezintă la vot,
SIMPV va semnala operatorilor de calculator din secțiile de votare unde alegătorii sunt înscriși în
listele electorale permanente, situațiile în care aceștia figurează că au fost înscriși în SIMPV la
alte secții de votare decât unde au fost arondați conform domiciliului sau reședinței.
În interfața ADV va apărea notificarea ,,Alegătorul . . .. (Se înscriu numele și prenumele), cu CNP.
. . .., înscris în lista electorală permanentă la poziția. . . . ., a fost înscris în SIMPV la Secția de
votare nr.. . . . . ., localitatea. . . . . . ., județul. . . . . ., la ora. . . .. .”
▪ Operatorii de calculator au obligația de a aduce la cunoștința președinților BESV notificarea mai
sus menționată, în vederea radierii din listele electorale permanente a alegătorilor care au votat
la alte secții de votare.
▪ Aceste prevederi se aplică în mod corespunzător în cazul cetățenilor Uniunii Europene înscriși
în copiile de pe listele electorale complementare care votează în baza certificatului de
înregistrare sau a cărții de rezidență permanentă.
În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a
verificării actului de identitate, președintele BESV:
▪ oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării și persoana
care și-a pierdut drepturile electorale;
▪ îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care este
arondat la altă secție de votare;
▪ permite alegătorului care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și este înscris în lista electorală
permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară să voteze; după ce alegătorul
semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, i se
permite să preia buletinele de vot și ștampila cu mențiunea "VOTAT".
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4.3.2. Contestarea identității alegătorului
[art. 88 din Legea nr. 115/2015]

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.

4.3.3. Exercitarea dreptului de vot
[art. 3 alin. (2), art. 85 alin. (5)- (10), art. 90, art. 118 alin. (1) din Legea nr. 115/2015]

Succesiunea operațiunilor:
▪ Alegătorul se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul BESV care îi va prelua
semnătura în lista electorală și va poziționa actul de identitate/documentul de identitate, după
caz, pe biroul sau banca respectivă.
ATENȚIE!
În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele BESV, nu poate
semna în lista electorală, președintele biroului electoral face o mențiune în lista electorală, confirmată
prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.
▪ După ce alegătorul semnează în lista electorală corespunzătoare, va lua buletinele de vot şi ştampila
cu mențiunea ”VOTAT”.
▪ Alegătorul votează separat, în cabina închisă, aplicând ştampila cu mențiunea "VOTAT" înăuntrul
patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. Pentru
alegerea consiliului local sau a primarului, după caz,, fiecare alegător are dreptul la câte un singur
vot. Votul este secret.
▪ Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.
▪ Preşedintele BESV poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se
prelungească nejustificat.
▪ După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de
control să rămână în afară și le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă.
 Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este
asigurat.
 În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat,
acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se
mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.
▪ 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.

IMPORTANT
Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele BESV, nu poate să voteze singur, are
dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi
din rândul persoanelor acreditate, al membrilor BESV, al candidaților și nici operatorul de calculator.
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4.3.4. Votarea cu urna specială
[art. 91, art. 92 alin. (3) din Legea nr. 115/2015,art. 26 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

Președintele BESV poate aproba ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai BESV să se deplaseze
cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul care a formulat cerere
de votare prin intermediul urnei speciale, pentru a se efectua votarea.
Urna specială poate fi transportată numai de către membrii BESV, sub paza personalului structurilor
Ministerului Afacerilor Interne.
După verificarea cererilor de votare cu urna specială și a documentelor care le însoțesc, președintele
BESV va lua următoarele măsuri:
 solicită operatorului de calculator să preia, prin tastarea CNP-ului în secțiunea destinată acestui
scop în interfața ADV, datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin
intermediul urnei speciale, aprobate de către președintele BESV, conform legii;
În urma preluării datelor de identificare personale ale alegătorilor care au formulat cereri de votare prin
intermediul urnei speciale, în interfața ADV pot apărea unul sau mai multe dintre mesajele
menționate în cadrul tabelului de la secțiunea 4.3.1 a prezentului Ghid.
 înaintea plecării din secția de votare a echipei de membri ai BESV care însoțește urna specială,
solicită operatorului de calculator să repete operațiunea mai sus menționată și să îi comunice
mesajul returnat de SIMPV;
 dispune măsurile necesare, astfel încât la ora încheierii votării, ora 2100, urna specială să se afle în
sediul secției de votare.
Echipa care se deplasează cu urna specială va avea următoarele materiale necesare exercitării votului:
 urna specială, care este sigilată cu ștampila de control a secției de votare;
 extrasul listei electorale care cuprinde toate datele de identificare ale persoanelor ce urmează a vota
prin intermediul urnei speciale în respectiva unitate;
 o tușieră;
 o ștampilă cu mențiunea ”VOTAT”;
 buletine de vot, pe care este aplicată ștampila de control a secției de votare și timbre autocolante,
în număr necesar corespunzător extrasului listei electorale.
IMPORTANT
La momentul întoarcerii echipei de membri ai BESV care însoțește urna specială, operatorul de
calculator validează în ADV, în baza semnăturii din extrasul din lista electorală permanentă, lista
electorală complementară sau din lista suplimentară, după caz, CNP-ul alegătorului care a votat prin
intermediul urnei speciale.

4.3.5. Suspendarea votării
[art. 89 din Legea nr. 115/2015]

Președintele BESV poate suspenda votarea pentru motive temeinice.
▪ Suspendarea nu poate depăși o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot, cu cel
puțin o oră înainte.
▪ Durata tuturor suspendărilor nu poate depăși două ore.
▪ În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și toate lucrările biroului electoral
rămân sub pază permanentă, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în același timp.
▪ Persoanele care au dreptul, potrivit legii, să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de
votare pe timpul suspendării operațiunilor.
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4.3.6. Procedura care trebuie urmată în cazul disfuncționalității SIMPV
[art. 86 din Legea nr. 115/2015, art. 6 alin. (5), art. 35, art. 36 alin. (1)- (2), (4)-(8)
din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

ATENȚIE!
Disfuncționalitatea SIMPV NU determină suspendarea sau întreruperea votării.
Operatorul de calculator va aduce de îndată la cunoștința președintelui BESV următoarele situații:
a) defecțiuni ale terminalului informatic sau ale echipamentelor conexe
b) defecțiuni ale conexiunilor la SIMPV
Acest tip de defecțiuni este semnalat de
ADV prin mesaje specifice
c) imposibilitatea de a accesa și/sau de a efectua Acest tip de defecțiuni este semnalat de
operațiuni în interfața ADV în modul online
ADV prin mesaje specifice
d) întârzierile mai mari de 2 minute în primirea Acest tip de defecțiuni este semnalat de
mesajelor
ADV prin mesaje specifice
Preşedintele BESV:
 aduce la cunoștința membrilor BESV situațiile mai sus menționate;
 întocmește procesul-verbal în care vor fi consemnate aspectele constatate, precum și durata
disfuncționalității (a se vedea Anexa nr. 3 la prezentul Ghid - Modelul procesului-verbal pentru
constatarea disfuncționalității SIMPV);
 semnează procesul-verbal, împreună cu operatorul de calculator;
 notifică telefonic personal sau cere operatorului de calculator să notifice telefonic, de îndată, apariția
și încetarea disfuncționalității SIMPV biroului electoral ierarhic superior, precum și Centrului
de preluare a apelurilor.
STS asigură asistența tehnică în vederea remedierii cauzelor care au condus la disfuncționalitatea
SIMPV.
STS asigură înlocuirea terminalelor informatice nefuncționale utilizate la secțiile de votare.
Pe perioada disfuncționalității SIMPV, în cazul în care:
▪ terminalul informatic este funcțional, alegătorii prezintă actele de identitate operatorului de
calculator care validează în ADV, în modul offline, codurile numerice personale ale alegătorilor care
se prezintă la vot;
▪ terminalul informatic nu este funcțional, până la momentul înlocuirii acestuia se utilizează numai
listele electorale pe suport de hârtie. Alegătorii care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității
SIMPV sunt înscrişi şi în Formularul în care se consemnează codurile numerice personale ale
alegătorilor care se prezintă la vot pe durata disfuncționalității SIMPV (a se vedea Anexa nr. 4 la
prezentul Ghid).
După încetarea disfuncționalității SIMPV:
▪ în cazul în care terminalul informatic este funcțional, datele înscrise în ADV în modul offline sunt
transmise automat către Sistemul informatic central unde sunt verificate.
Eventualele notificări privind cazurile în care sunt înregistrate în SIMPV persoane omise din listele
electorale permanente, cazurile în care o persoană a votat fără a avea acest drept, deși era înscrisă în
lista persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea acestui drept și a persoanelor puse sub interdicție,
precum şi cazurile în care un alegător a votat de mai multe ori sunt transmise Ministerului Afacerilor
Interne.
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▪ în situația în care conexiunea cu Sistemul informatic central a terminalului informatic din secția
de votare este întreruptă, la mesajele returnate se va adăuga mesajul „SIMPV nu este accesibil”.
În acest caz, ADV va verifica doar dacă alegătorii sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secţiei
de votare sau dacă nu figurează în evidența persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de
vot sau care au fost puse sub interdicție.
ATENȚIE!
Pe durata disfuncționalității SIMPV, președintele BESV verifică prin intermediul terminalului
telefonic pus la dispoziție de către STS, 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.

4.3.7. Soluționarea sesizărilor privind operațiunile de votare
[art. 95 din Legea nr. 115/2015]

În timpul operațiunilor de votare se pot face întâmpinări cu privire la aceste operațiuni. Biroul electoral
al secției de votare hotărăște de îndată asupra întâmpinărilor formulate.
Împotriva soluției date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestații în scris. Contestațiile
se prezintă președintelui BESV, care eliberează depunătorului o dovadă de primire.

4.3.8. Încheierea votării
[art. 92 alin.(1) și (2), art. 108 lit. s) din Legea nr. 115/2015]

La ora 2100, președintele BESV declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de
vot. Alegătorii care la ora 2100 se află în localul secției de vot pot să își exercite dreptul de vot.
La ora 2100, urna specială trebuie să se afle în localul secției de vot.
ATENȚIE!
Părăsirea de către membrii biroului electoral a localului secției de votare înainte de stabilirea
rezultatului alegerilor și de semnarea procesului-verbal, reprezintă contravenție și se sancționează
cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei.


Urmare a celor menționate, procesul – verbal se semnează de către membrii biroului
electoral al secției de votare NUMAI după completarea acestuia.
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5. OPERAȚIUNI EFECTUATE ÎN SECȚIA DE VOTARE
DUPĂ ÎNCHEIEREA VOTĂRII

5.1. NUMĂRAREA BULETINELOR DE VOT
[art. 93 alin. (1)- (2) din Legea nr. 115/2015, art. 12 alin. (1) lit. g), art. 16 din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019]

După închiderea localului secţiei de vot, președintele BESV, în prezența membrilor biroului electoral,
declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării.
La numărarea voturilor pot participa, ca delegați, reprezentanții tuturor partidelor politice, alianțelor
politice și alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au
participat la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare.

Operatorul de calculator:
 asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii BESV
pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale. Înregistrările se realizează în localul
de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de STS (tablete).
 poziționează terminalul informatic într-un loc fix, care oferă perspectivă clară asupra locului în
care sunt așezate şi numărate buletinele de vot utilizate.
ATENȚIE!
Se interzice operatorului de calculator să realizeze copii ale înregistrării audiovideo ori să permită accesul
altor persoane neautorizate la înregistrare.
Președintele BESV:

 se asigură că operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor








efectuate de către membrii BESV pentru numărarea voturilor
ia măsuri pentru ca înregistrarea audiovideo să decurgă neîntrerupt, fără a fi obstrucționată de nicio
persoană
se asigură că operatorul de calculator accesează secțiunea de închidere a votării din ADV
verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare
sigilează fanta urnelor de votare
introduce ștampilele cu mențiunea ”VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei
de control a secţiei de votare.
Plicul va fi sigilat numai după ce au fost introduse în acesta toate ștampilele cu mențiunea ”VOTAT”.
Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal privind
consemnarea rezultatelor votării.
anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mențiunii
”ANULAT” și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în care există pachete intacte
cu buletine de vot, mențiunea ”ANULAT” se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv și se aplică
o singură dată ștampila de control a secției de votare.
Numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor
votării.
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 stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă și în copia de pe lista



electorală complementară primite din partea primarului unității administrativ-teritoriale pe a cărei
rază își are sediul secția de votare.
Rezultatul numărării se înscrie la pct. a1), respectiv a2) din procesul-verbal privind consemnarea
rezultatelor votării.
ATENȚIE!
Este interzis ca pe aceste liste să existe ștersături, modificări sau completări, altele decât cele
rezultate din aplicarea art. 85 alin. (4) lit. d), art. 87 și, respectiv, art. 91 alin. (2) din Legea nr.
115/20156.
stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele
electorale existente în secția de votare.
Rezultatele sunt consemnate în procesul- verbal privind consemnarea rezultatelor votării pct. b1),
b2), respectiv b3) și b4).

 desigilează urnele de vot


după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidențiindu-se separat voturile valabil
exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local sau, după caz, pentru primar.
citește cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidați care a fost votată sau,
după caz, numele și prenumele candidatului independent ori numele și prenumele candidatului
pentru funcția de primar.
Buletinele de vot deschise sunt selectate în funcție de partide politice, alianțe politice, alianțe
electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și de candidați
independenți și sunt numărate și legate separat.

IMPORTANT
Nu trebuie confundate buletinele de vot NULE cu cele ANULATE.
Sunt NULE și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate:
• buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare,
• buletinele de vot de alt model decât cel legal aprobat,
• buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila ”VOTAT”,
• buletinele de vot la care ștampila ”VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere,
• buletinele de vot la care ștampila ”VOTAT” este aplicată în afara patrulaterelor.
Art. 85. - (4) 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:
d) înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din lista electorală permanentă,
are domiciliul în raza teritorială a secției de votare respective și nu face parte dintre persoanele prevăzute la art. 18 alin. (1);
în cazul în care persoana omisă este înscrisă în lista electorală permanentă existentă la altă secție de votare, președintele
biroului electoral al acelei secții de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens și va radia persoana
respectivă din lista electorală permanentă; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează
buletinele de vot și ștampila cu mențiunea "VOTAT";
Art. 87. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 85 alin. (1), 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 trebuie să fie înscriși de către președintele biroului
electoral al secției de votare în lista suplimentară și trebuie să fie radiați din lista electorală permanentă existentă la secția de
votare în a cărei rază domiciliază, la solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare, transmisă prin Sistemul
informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
Art. 91. - (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de președintele
biroului electoral de pe lista electorală permanentă, copia listei electorale complementare sau de pe lista suplimentară 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.
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Buletinele de vot ANULATE sunt:
• buletinele de vot neîntrebuințate după închiderea votării, anulate de președintele biroului electoral
al secției de votare, conform art. 93 ali. (1) lit. b) din Legea nr. 115/2015;
• buletinele de vot vizate și anulate de președintele biroului electoral de circumscripție , afișate la
sediul secției de votare, conform art. 62 din Legea ne. 115/2015;
• buletinele de vot care s-au deschis înainte de introducerea în urnă, iar secretul votului nu a mai fost
asigurat, alegătorului dându-i-se un alt buletin de vot, conform art. 85 alin. (10) din Legea nr.
115/2015.
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 întrun patrulater, cât şi în afara oricărui alt patrulater.
ATENȚIE!
Efectuarea de ștersături sau acoperirea prin scriere a buletinelor de vot nu atrage nulitatea acestora.
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ATENȚIE!
▪ Se consemnează rezultatul votului în tabele de către un membru al BESV, desemnat de
președinte.
▪ În aceste tabele se înscriu și numărul total al votanților, numărul total al voturilor nule, listele de
candidați sau, după caz, numele și prenumele candidaților independenți și numele și prenumele
candidaților pentru funcția de primar, precum și numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare.
Tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale
privind consemnarea rezultatelor votării.
IMPORTANT
▪
Dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenți și candidați, aceștia au dreptul să întocmească și ei
un tabel.

5.2. INTRODUCEREA REZULTATELOR VOTĂRII ÎN FORMULARUL PENTRU
VERIFICAREA CORELAȚIILOR
[art. 12 alin. (1) lit. h), i) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, art. 6 din Hotărârea AEP nr. 3/2021]

Operatorul de calculator asigură introducerea electronică a rezultatelor votării în formularul pentru
verificarea corelațiilor, instalat pe terminalul informatic pus la dispoziție de către STS.
Aplicația informatică menționată va asigura verificarea îndeplinirii corelațiilor legale dintre datele
introduse, conform cheilor legale de control, și va semnala eventualele erori sau neconcordanțe care
trebuie corectate sau remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale privind consemnarea
rezultatelor votării cu respectarea corelațiilor prevăzute de lege.
Operatorul de calculator asigură transmiterea electronică a datelor mai sus menționate și a
fotografiilor proceselor-verbale semnate de către membrii BESV către Sistemul informatic central, prin
apăsarea butonului „Finalizare proces electoral”; dacă în momentul finalizării procesului electoral nu
există conexiune la SIMPV, se va asigura transmiterea în sistem a proceselor-verbale de îndată ce
terminalul informatic va avea conexiune la SIMPV.
IMPORTANT:
Dacă, înainte de întocmirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, nu se confirmă
corelațiile în aplicația informatică, preşedintele BESV va lua măsuri de reverificare a datelor și de
corectare a acestora.
Dacă în momentul consemnării rezultatului votării nu se pot finaliza operațiunile de înscriere a
datelor în aplicația informatică, întrucât, chiar și după reverificări, cheile de validare nu sunt respectate,
președintele BESV trebuie să apeleze numărul unic al centrului de suport tehnic.
Dacă, după efectuarea operațiunilor mai sus menționate, cheile de validare nu sunt respectate,
preşedintele BESV va asigura încărcarea în SIMPV numai a fotografiei procesului-verbal.
Datele înscrise în aplicația instalată pe terminalul informatic (tableta) vor fi corectate și încărcate
în SIMPV de președintele BESV, cu asistența operatorului de calculator, numai în baza hotărârii
biroului electoral de circumscripție, la sediul acestuia.
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5.3. COMPLETAREA PROCESELOR-VERBALE PRIVIND CONSEMNAREA
REZULTATELOR VOTĂRII
[art. 94 din Legea nr. 115/2015, art. 12 alin. (1) lit. i) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, Hotărârea AEP nr.3/2021]

După numărarea voturilor, președintele BESV încheie, separat pentru consiliul local sau pentru primar,
după caz, câte un proces-verbal privind consemnarea rezultatului votării, în două exemplare originale.
La încheierea proceselor-verbale, președintele biroului electoral al secției de votare:
a) va asigura verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în procesele-verbale de
către operatorul de calculator al biroului electoral al secției de votare.
IMPORTANT
Verificarea electronică a datelor care urmează a fi consemnate în procesele-verbale se va realiza cu
sprijinul operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare prin înscrierea acestora
în aplicația informatică care asigură îndeplinirea funcționalităților prevăzute la art. 3 lit. n) și o) din
Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, instalată pe terminalul informatic pus la dispoziţie de către Serviciul
de Telecomunicaţii Speciale. Aplicația informatică menţionată va semnala eventualele erori sau
neconcordanţe ce trebuie remediate pentru a asigura încheierea proceselor-verbale conform legii;
b) va verifica dacă denumirile partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi numele şi
prenumele candidaţilor independenţi, înscrise în machetele personalizate ale proceselor-verbale
corespund cu cele înscrise în buletinele de vot utilizate în secția de votare;
c) va asigura înscrierea corectă în procesele-verbale a voturilor valabil exprimate pentru fiecare
partid politic, alianţa politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale şi candidat independent, în conformitate cu rezultatele numărării voturilor, precum și a
totalizării acestora;
d) după confirmarea corelațiilor, atât în aplicație cât și în procesul-verbal, după realizarea acţiunilor
de verificare prevăzute la lit. a)-c) și semnarea de către membrii biroului electoral al secției de votare
a proceselor-verbale completate în secția de votare, va asigura încărcarea în Sistemul informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, denumit în continuare SIMPV, atât a
fotografiilor celor două procese-verbale, cât și a datelor înscrise în aplicația informatică de verificare a
corelațiilor;
e) în cazul în care nu se pot confirma corelațiile prevăzute la art. 94 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare, va întocmi procesul-verbal în baza datelor rezultate din aplicarea
prevederilor art. 93 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și va
asigura încărcarea în SIMPV a fotografiei procesului-verbal.
Formularele proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării vor conține pe fiecare pagină un
Cod QR având formatul CODPV#pag_curenta#pag_total.
Pentru generarea codului QR trebuie respectate următoarele reguli:
a) nivelul de corecție să fie H;
b) codificarea să fie UTF-8.
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Procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor votării cuprinde următoarele date:
la
pct. a

numărul total al alegătorilor prevăzut în listele
electorale existente în secția de votare

la
pct. b

numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la
urne, înscriși în listele electorale existente la secție

la
pct. c

numărul total al voturilor valabil exprimate

la
pct. d
la
pct. e
la
pct. f
la
pct. g

numărul voturilor nule

la
pct. h

la
pct. i

numărul buletinelor de vot primite
numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și
anulate
numărul voturilor valabil exprimate, obținute de
fiecare listă de candidați sau de fiecare candidat
independent pentru funcția de consilier, ori, după
caz, numărul voturilor valabil exprimate, obținute
de fiecare candidat pentru funcția de primar
expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a
modului de soluționare a acestora, precum și a
contestațiilor înaintate biroului electoral de
circumscripție
numărul ștampilelor cu mențiunea ”VOTAT”

pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4,
din care:
a1 reprezintă numărul total al alegătorilor
potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥
pct. b1)
a2 reprezintă numărul total al alegătorilor
potrivit copiei de pe lista electorală
complementară (pct. a2 ≥ pct. b2)
a3 reprezintă numărul total al alegătorilor
potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3
≥ pct. b3)
a4 reprezintă numărul total al alegătorilor în
cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥
pct. b4)
pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4
din care:
b1 reprezintă numărul total al alegătorilor care
s-au prezentat la urne, înscriși în lista
electorală permanentă
b2 reprezintă numărul total al alegătorilor care
s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe
lista electorală complementară
b3 reprezintă numărul total al alegătorilor care
s-au prezentat la urne, înscriși în listele
electorale suplimentare
b4 reprezintă numărul total al alegătorilor care
s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a
folosit urna specială
(pct. c ≤ pct. b - pct. d)
(pct. c = suma voturilor valabil exprimate la
pct. g)
(pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f)

se menționează dispariția uneia sau mai multor
ștampile, dacă este cazul, precum și starea
sigiliilor de pe urne la încheierea votării
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ATENȚIE!
Procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării se semnează de președinte și de membrii
BESV, pe fiecare pagină, cu respectarea condiției imperative de a semna doar în partea stângă a paginilor
acestor procese-verbale, astfel încât cifrele cuprinse în procesul-verbal să nu fie în niciun fel afectate și
vor purta ștampila de control a secției de votare.
IMPORTANT
Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează, la cerere, de către președintele
biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal.
Cererea trebuie formulată în scris, înainte de întocmirea procesului-verbal privind consemnarea
rezultatelor votării.
Pe fiecare pagină a copiilor proceselor-verbale se va înscrie mențiunea „Copie certificată” însoțită de
semnătura președintelui biroului electoral al secției de votare, lângă care se va aplica ștampila de control
a secției de votare.

5.4. SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR PRIVIND
OPERAȚIUNILE DE NUMĂRARE ȘI TOTALIZARE A VOTURILOR
[art. 95 din Legea nr. 115/2015]

În timpul operațiunilor de deschidere a urnelor, de numărare și totalizare a voturilor, precum și de
înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale se pot face întâmpinări cu privire la aceste
operațiuni.
Biroul electoral al secției de votare hotărăște de îndată asupra întâmpinărilor formulate.
Împotriva soluției date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestații în scris. Contestațiile
se prezintă președintelui BESV, care eliberează depunătorului o dovadă de primire.

5.5. CONSTITUIREA DOSARELOR
PENTRU BIROUL ELECTORAL IERARHIC SUPERIOR
[art. 96 din Legea nr. 115/2015,art. 3 și art. 4 din HAEP nr. /2021]

Dosar 1
Pentru consiliul local sau pentru primar, după caz, președintele BESV va asigura, cu sprijinul celorlalți
membri ai BESV, constituirea dosarului ce cuprinde:
•
•
•
•

cele două exemplare ale procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării;
contestațiile formulate la voturile exprimate;
voturile nule;
voturile contestate exprimate.
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IMPORTANT
În cazul secțiilor de votare din circumscripțiile electorale unde se organizează alegeri locale parțiale
pentru primar, dosarul va fi etichetat corespunzător, prin înscrierea numărului secției de votare, a
denumirii localității și a mențiunii „Rezultate alegeri locale parţiale pentru primar - 27 iunie 2021”.
În cazul secțiilor de votare din circumscripția electorală unde se organizează alegeri locale parțiale
pentru consiliul local, dosarul va fi etichetat corespunzător, prin înscrierea numărului secției de votare,
a denumirii localității și a mențiunii „Rezultate alegeri locale parţiale pentru consiliul local - 27 iunie
2021”.
Dosar 2
După constituirea, după caz, a dosarului menționat mai sus, președintele biroului electoral al secției de
votare va asigura constituirea unui dosar separat cuprinzând listele electorale utilizate în secția de
votare, cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum și orice alte formulare și/sau proceseverbale utilizate în procesul electoral.
Dosarul va fi etichetat corespunzător, prin înscrierea numărului secției de votare, a denumirii localității
și a menţiunii „Liste electorale şi formulare utilizate la alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021”.
IMPORTANT
Dosarele se sigilează de către președintele biroului electoral al secției de votare prin aplicarea unei benzi
de hârtie, după cum urmează:
a) semnează o bandă de hârtie împreună cu ceilalţi membri şi aplică ştampila de control pe aceasta;
b) aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe banda de hârtie prevăzută la lit. a) pe care apoi o lipeşte
de dosar sau sac, după caz, astfel încât semnăturile şi ştampila de control să rămână vizibile, iar banda
de hârtie să nu se deterioreze pe parcursul transportului.
Organizarea celorlalte materiale utilizate în secția de votare
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului electoral al
secţiei de votare, asigură introducerea într-un sac a buletinelor de vot întrebuinţate şi necontestate, pe
care îl va eticheta în mod corespunzător ca sac ce conţine „Buletine de vot folosite la alegerile locale
parţiale din 27 iunie 2021” şi pe care îl va lega cu sfoară sau cu colier de plastic.
Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu sprijinul celorlalţi membri ai biroului electoral al
secţiei de votare, asigură introducerea într-un sac a buletinelor de vot neîntrebuinţate şi/sau anulate,
pe care îl va eticheta în mod corespunzător ca sac ce conţine „Buletine de vot anulate la alegerile locale
parţiale din 27 iunie 2021” şi pe care îl va lega cu sfoară sau cu colier de plastic.
După legarea sacilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi va sigila cu o bandă de
hârtie, după cum urmează:
a) semnează o bandă de hârtie împreună cu ceilalţi membri şi aplică ştampila de control pe aceasta;
b) aplică bandă adezivă transparentă sau lipici pe banda de hârtie prevăzută la lit. a) pe care apoi o lipeşte
de sac, astfel încât semnăturile şi ştampila de control să rămână vizibile, iar banda de hârtie să nu se
deterioreze pe parcursul transportului.
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6. PREDAREA DOCUMENTELOR CĂTRE BIROUL ELECTORAL
IERARHIC SUPERIOR
[art. 31 lit. g) și art. 96 din Legea nr. 115/2015, art. 12 alin.(4) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019, art. 5 și art. 7 din
Hotărârea AEP nr. 3/2021 ]

După efectuarea operațiunilor descrise anterior, președintele BESV şi locţiitorul acestuia, având
asupra lor ștampila biroului electoral al secției de votare, însoţiți de paza personalului structurilor
MAI și de cel puțin doi membri, selectaţi prin tragere la sorţi, precum și de operatorul de calculator,
se vor deplasa la sediul biroului electoral de circumscripție comunală sau orăşenească, după caz, unde
vor preda, pe bază de proces-verbal, materialele menționate în secțiunea 5.5. a Ghidului.
Birourile electorale de circumscripție verifică procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării
întocmite la nivelul unei secții de votare în vederea asigurării respectării cheilor de control.
IMPORTANT
Verificarea proceselor-verbale se realizează în prezenţa preşedinţilor BESV, precum şi a celorlalţi
membri ai acestora şi a operatorilor de calculator care îi însoţesc.
Eventualele neconcordanţe între datele înscrise în procesele-verbale se vor rezolva de către preşedinţii
BESV pe baza materialelor utilizate în procesul electoral care nu vor fi predate - preluate înainte de
finalizarea procesului de verificare.
Eventualele corecţii ale datelor înscrise în procesele-verbale se vor certifica prin semnătura preşedintelui
BESV şi prin aplicarea ştampilei de control a biroului electoral al secţiei de votare.
Președinții birourilor electorale de circumscripție vor verifica dacă eventualele corecții au fost realizate
pe ambele exemplare ale procesului-verbal pe suport hârtie și vor semna în dreapta sus a fiecărui procesverbal unde vor aplica și ștampila biroului electoral de circumscripție, confirmând că acesta a fost
verificat și că sunt respectate cheile de control.
În procesele-verbale pe suport hârtie pot fi făcute corecții ale cifrelor ce atestă voturile valabil exprimate
obținute de partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale și candidații independenți numai ca urmare a hotărârilor biroului electoral de
circumscripție pentru soluționarea unor contestații referitoare la valabilitatea unor voturi exprimate, care
au fost stabilite, la nivelul secției de votare, ca fiind voturi nule.
ATENȚIE!
Orice neconcordanță între datele înscrise pe procesele – verbale pe suport de hârtie și datele încărcate în
SIMPV se soluționează prin hotărârea biroului electoral de circumscripție. Hotărârile birourilor
electorale de circumscripție se încarcă în SIMPV, în secțiunea destinată acestui scop.
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7. TURUL DOI AL ALEGERILOR
[art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101, art. 1011 din Legea nr. 115/2015]

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
iulie 2021.
Operațiunile electorale se vor desfășura similar celor din primul tur de scrutin.
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8. CONTRAVENŢII ŞI INFRACŢIUNI
[art. 108 - 110 din Legea nr. 115/2015, Titlul IX din Lege nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare]

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie potrivit legii penale
infracţiuni, următoarele fapte :
Contravenție

Sancțiunea
Cine constată
(amenda)
şi aplică sancțiunea
înscrierea, cu bună știință, a unui alegător în mai amendă de la ofițerii și agenții de poliție din
multe liste electorale; înscrierea în listele electorale 2.200 lei la cadrul Poliției Române și
a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot
3.000 lei
ofițerii și subofițerii din cadrul
– art. 108 lit. a)
Jandarmeriei Române
împuterniciții
președintelui
Autorității
Electorale
Permanente
nerespectarea prevederilor art. 81 alin. (3) privind amendă de la ofițerii și agenții de poliție din
îndepărtarea materialelor de propagandă electorală 1.400 lei la cadrul Poliției Române și
din și de pe clădirea sediului secției de votare
2.000 lei
ofițerii și subofițerii din cadrul
– art. 108 lit. i)
Jandarmeriei Române
Art. 81 alin. (3) prevede:
,,Președintele biroului electoral al secției de votare,
împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezent
la sediul secției de votare, în ajunul zilei alegerilor,
la ora 18,00, președintele fiind obligat să dispună
măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și
corectitudinii operațiunilor de votare. Președintele
biroului electoral al secției de votare dispune
îndepărtarea materialelor de propagandă electorală
de orice tip din și de pe clădirea sediului secției de
votare. Îndepărtarea acestor materiale se solicită de
președintele biroului electoral al secției de votare și
se duce la îndeplinire de persoanele desemnate de
primari în cel mult 2 ore de la comunicare. ”
distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin amendă de la
scriere sau în orice alt mod a listelor electorale
600 lei la
– art. 108 lit. j)
1.000 lei
refuzul de a permite accesul persoanelor prevăzute la amendă de la
art. 83 alin. (5) în localul de vot
600 lei la
– art. 108 lit. n)
1.000 lei

președintele biroului electoral
de circumscripție
ofițerii și agenții de poliție din
cadrul Poliției Române și
ofițerii și subofițerii din cadrul
Jandarmeriei Române

Art. 83 alin. (5) prevede:
,,În afara membrilor biroului electoral al secției de
votare, operatorilor de calculator ai biroului
electoral al secției de votare, candidaților,
persoanelor acreditate potrivit legii, precum și
reprezentanților mass-mediei români și străini, nicio
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altă persoană nu poate staționa în locurile publice
din zona de votare sau în localul de vot mai mult
decât timpul necesar pentru votare.”
nerespectarea dispozițiilor art. 90 privind prezența amendă de la ofițerii și agenții de poliție din
altor persoane în cabina de vot, precum și 600 lei la cadrul Poliției Române și
fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a 1.000 lei
ofițerii și subofițerii din cadrul
buletinului de vot de către alegători în timpul
Jandarmeriei Române
exercitării dreptului de vot
– art. 108 lit. o)
Art. 90 prevede:
,,(1) Prezența oricărei persoane în cabinele de vot,
în afara celei care votează, este interzisă.
(2) Alegătorul care, din motive temeinice,
constatate de președintele biroului electoral al
secției de votare, nu poate să voteze singur are
dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de al ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi din
rândul persoanelor acreditate, al membrilor
biroului electoral al secției de votare sau al
candidaților. ”
refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui amendă de la ofițerii și agenții de poliție din
biroului electoral al secției de votare cu privire la 2.200 lei la cadrul Poliției Române și
asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi, 3.000 lei
ofițerii și subofițerii din cadrul
potrivit dispozițiilor art. 83 alin. (1)
Jandarmeriei Române
– art. 108 lit. p)
Art. 83 alin. (1) prevede:
,,Președintele biroului electoral al secției de votare
este obligat să ia măsurile necesare pentru ca
alegerile să decurgă în bune condiții. În acest scop,
puterile lui se întind și în afara localului secției de
votare, până la o distanță de 500 metri.”
înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu amendă de laprezintă actul de identitate
2.200 lei la
– art. 108 lit. q)
3.000 lei
încălcarea de către președintele biroului electoral al amendă de la
secției de votare a prevederilor art. 93 și întocmirea 1.400 lei la
proceselor-verbale cu încălcarea dispozițiilor art. 94 2.000 lei
– art. 108 lit. r)

ofițerii și agenții de poliție din
cadrul Poliției Române și
ofițerii și subofițerii din cadrul
Jandarmeriei Române
președintele biroului electoral
de circumscripție

Art. 93 prevede:
,,(1) După închiderea secției de vot, președintele, în
prezența membrilor biroului electoral, declanșează
operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de
consemnare a rezultatului votării, după cum
urmează:
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a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare,
sigilează fanta urnelor de votare, introduce
ștampilele cu mențiunea "VOTAT" într-un plic care
se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a
secției de votare. Dispariția uneia sau a mai multor
ștampile se consemnează la pct. i) al procesuluiverbal prevăzut la art. 94 alin. (3);
b) anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin
înscrierea pe diagonala primei pagini a mențiunii
"ANULAT" și aplicarea ștampilei de control a secției
de votare; în cazul în care există pachete intacte cu
buletine de vot, mențiunea "ANULAT" se înscrie o
singură dată pe pachetul respectiv și se aplică o
singură dată ștampila de control a secției de votare;
numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al
procesului-verbal prevăzut la art. 94 alin. (3);
c) stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista
electorală permanentă și în copia de pe lista
electorală complementară primite din partea
primarului unității administrativ-teritoriale pe a
cărei rază își are sediul secția de votare. Este
interzis ca pe aceste liste să existe ștersături,
modificări sau completări, altele decât cele rezultate
din aplicarea art. 85 alin. (4) lit. d), art. 87 și,
respectiv, art. 91 alin. (2). Rezultatul numărării se
înscrie la pct. a1), respectiv a2) din modelul
procesului-verbal prevăzut la art. 94 alin. (3);
d) stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne,
prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele
electorale existente în secția de votare. Rezultatele
sunt consemnate în procesul- verbal la pct. b1), b2),
respectiv b3) și b4) din modelul prevăzut la art. 94
alin. (3);
e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite
în urnă, evidențiindu-se separat voturile valabil
exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul
local, consiliul județean sau, după caz, Consiliul
General al Municipiului București, respectiv pentru
primar, președintele consiliului județean sau, după
caz, primarul general al municipiului București;
f) citește cu voce tare, la deschiderea fiecărui
buletin de vot, lista de candidați care a fost votată
sau, după caz, numele și prenumele candidatului
independent ori numele și prenumele candidatului
pentru funcția de primar sau numele și prenumele
candidatului pentru funcția de președinte al
consiliului județean care a fost votat și arată
buletinul de vot celor prezenți; buletinele de vot
deschise sunt selectate în funcție de consiliul local,
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consiliul județean sau, după caz, în funcție de
Consiliul General al Municipiului București și în
funcție de primar, președinte al consiliului județean
ori, după caz, de primar general al municipiului
București, sunt așezate în funcție de partide politice,
alianțe politice, alianțe electorale sau organizații ale
cetățenilor aparținând minorităților naționale și de
candidați independenți și sunt numărate și legate
separat;
g) se consemnează rezultatul votului în tabele
separate pentru consiliul local, pentru consiliul
județean, pentru primar, respectiv pentru
președintele consiliului județean, de către un
membru al biroului electoral al secției de votare,
desemnat de președinte; dacă la consemnarea
rezultatelor sunt prezenți și candidați, aceștia au
dreptul să întocmească și ei un tabel; în cazul
municipiului București, se întocmește și un tabel
distinct pentru Consiliul General al Municipiului
București, precum și unul pentru primarul general al
municipiului București;
h) în tabelele prevăzute la lit. g) se înscriu și
numărul total al votanților, numărul total al
voturilor nule, listele de candidați sau, după caz,
numele și prenumele candidaților independenți și
numele și prenumele candidaților pentru funcția de
primar și ale candidaților pentru funcția de
președinte al consiliului județean, precum și
numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare;
tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru
pentru completarea proceselor-verbale;
i) 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
"VOTAT" sau la care ștampila este aplicată pe mai
multe patrulatere sau în afara patrulaterelor; votul
este valabil în cazul în care, deși ștampila aplicată a
depășit
limitele
patrulaterului,
opțiunea
alegătorului este evidentă; buletinele de vot nule nu
intră în calculul voturilor valabil exprimate.
(2) Deschiderea urnelor se face numai în prezența
membrilor biroului și, după caz, a persoanelor care
au dreptul să asiste la votare. La numărarea
voturilor pot participa, ca delegați, reprezentanții
tuturor partidelor politice, alianțelor politice și
alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților naționale care au
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participat la alegeri și nu au reprezentanți în biroul
electoral al secției de votare. (…)”
Art. 94 prevede:
,,(1) După numărarea voturilor, președintele
biroului electoral al secției de votare încheie,
separat pentru consiliul local, pentru consiliul
județean, pentru primar, precum și pentru
președintele consiliului județean, câte un procesverbal, în două exemplare.
(2) În municipiul București, președintele biroului
electoral al secției de votare încheie, după același
model, și câte un proces- verbal pentru Consiliul
General al Municipiului București și câte unul
pentru primarul general al municipiului București.
(3) Procesul-verbal cuprinde:
a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele
electorale existente în secția de votare (pct. a = pct.
a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),
din care:
a1) numărul total al alegătorilor potrivit listei
electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1);
a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de
pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2);
a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor
electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3);
a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora sa folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4);
b) numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscriși în listele electorale
existente la secție (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3
+ pct. b4),
din care:
b1) numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscriși în lista electorală
permanentă;
b2) numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista
electorală complementară;
b3) numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, înscriși în listele electorale
suplimentare;
b4) numărul total al alegătorilor care s-au
prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna
specială;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate
(pct. c ≤ pct. b - pct. d) (pct. c = suma voturilor
valabil exprimate la pct. g);
d) numărul voturilor nule;
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e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct.
c + pct. d + pct. f);
f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și
anulate;
g) numărul voturilor valabil exprimate, obținute de
fiecare listă de candidați sau de fiecare candidat
independent pentru funcția de consilier, ori, după
caz, numărul voturilor valabil exprimate, obținute de
fiecare candidat pentru funcția de primar, respectiv
pentru funcția de președinte al consiliului județean;
h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate
și a modului de soluționare a acestora, precum și a
contestațiilor înaintate biroului electoral de
circumscripție;
i) numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se
menționează dispariția uneia sau mai multor
ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor
de pe urne la încheierea votării.
(4) Procesele-verbale se semnează de președinte și
de membrii biroului electoral al secției de votare și
poartă ștampila de control. Semnăturile se pun în
dreptul numelui și prenumelui și, după caz, al
apartenenței politice, respectiv după indicarea
denumirii abreviate a partidului politic pe care îl
reprezintă.
(5) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului
electoral nu are nicio influență asupra valabilității
procesului-verbal și a alegerilor. Președintele
menționează motivele care au împiedicat semnarea.
(6) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de
votare li se eliberează, la cerere, de către
președintele biroului electoral o copie de pe fiecare
proces-verbal. Cererea trebuie formulată în scris
înainte de întocmirea procesului-verbal. ”
părăsirea de către membrii biroului electoral a
localului secției de votare înainte de stabilirea
rezultatului alegerilor și de semnarea procesuluiverbal
– art. 108 lit. s)
continuarea propagandei electorale după încheierea
campaniei electorale potrivit dispozițiilor art. 64,
prin lansarea, afișarea sau distribuirea materialelor
electorale de orice tip, precum și sfătuirea
alegătorilor, în ziua votării, la sediul secțiilor de
votare sau în perimetrul prevăzut la art. 83 alin. (1),
să voteze sau să nu voteze anumite partide politice,
alianțe politice, alianțe electorale ori candidați
independenți
– art. 108 lit. ș)

amendă de la1.400 lei la
2.000 lei

președintele biroului electoral
de circumscripție

amendă de la
- ofițerii și agenții de poliție din
1.400 lei la cadrul Poliției Române și
2.000 lei
ofițerii și subofițerii din cadrul
Jandarmeriei Române
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purtarea, pe durata votării, de către membrii biroului
electoral al secției de votare sau de către persoanele
acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de
propagandă electorală
– art. 108 lit. t)
absența nejustificată a președintelui, a locțiitorului
acestuia sau a membrilor birourilor electorale,
stabiliți potrivit prevederilor legii, de la activitatea
acestora
– art. 108 lit. ț)

amendă de la
1.400 lei la
2.000 lei

președintele biroului electoral
de circumscripție

amendă de la1.400 lei la
2.000 lei

președintele biroului electoral,
în
cazul
săvârșirii
contravențiilor
de
către
membrii biroului electoral

-

refuzul președintelui biroului electoral sau al amendă de lalocțiitorului acestuia de a elibera o copie certificată 1.400 lei la
de pe procesul-verbal persoanelor îndreptățite 2.000 lei
potrivit prevederilor prezentei legi
– art. 108 lit. u)
-

încălcarea prevederilor art. 81 alin. (5)
– art. 108 lit. x)

amendă de la2.200 lei la
3.000 lei

Art. 81 alin. (5) prevede:
,,Comercializarea sau consumul de băuturi
alcoolice pe o distanță de 500 de metri în jurul
localului secției de votare este interzisă.”
nerespectarea hotărârilor birourilor electorale; amendă de lanerespectarea hotărârilor Autorității Electorale 2.200 lei la
Permanente
3.000 lei
– art. 108 lit. y)

președintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul
săvârșirii contravențiilor de
către președinții birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locțiitorii acestora
președintele biroului electoral,
în
cazul
săvârșirii
contravențiilor
de
către
membrii biroului electoral
președintele biroului electoral
ierarhic superior, în cazul
săvârșirii contravențiilor de
către președinții birourilor
electorale ierarhic inferioare
sau de către locțiitorii acestora
ofițerii și agenții de poliție din
cadrul Poliției Române și
ofițerii și subofițerii din cadrul
Jandarmeriei Române

împuterniciții
Autorității
Permanente

președintelui
Electorale

Contravențiilor mai sus menționate le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002,
cu modificările și completările ulterioare.
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Constituie infracţiuni electorale, potrivit Codului penal, următoarele fapte:
INFRACŢIUNI
ART. 385 - Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se
pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la
7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 386 - Coruperea alegătorilor
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze
sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6
luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu
însemnele unei formaţiuni politice.
ART. 387 - Frauda la vot
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul
ori fals sau a unui buletin de vot fals.
ART. 389 - Violarea confidențialității votului
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 390 - Nerespectarea regimului urnei de vot
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de
la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori
transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.
ART. 391- Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale
(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea
de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de
pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori
însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara
prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la
alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.
ART. 392 – Fapte săvârșite în legătură cu un referendum
Dispozițiile art. 385 – 391 se aplică în mod corespunzător și în cazul faptelor săvârșite cu
prilejul unui referendum.
ART. 393 - Sancționarea tentativei
Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 - 391 se pedepsește.
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Anexa nr. 1
Date de contact ale birourilor electorale
I. Circumscripția electorală în care se organizează alegeri locale parțiale pentru primari:

Judeţul Alba
Adresă BEJ Alba: Instituția Prefectului-Județul Alba,
Municipiul Alba Iulia, Strada Piața I.I.C. Brătianu nr. 1,
etaj. 1, camera 113, județul Alba
Tel: 0258 811806, Fax: 0258 811998, Email:
bj.alba@bec.ro
Website: https://alba.partiale2021.roaep.ro

Judeţul Arad

Județul Argeș
Adresa: Palatul Administrativ-Consilul Judetean Arges,
municipiul Pitesti, Piața Vasile Milea, nr. 1, mezanin,
cam. 38, județul Argeș
Tel: 0248 210998, Fax: 0248 210997, Email:
bj.arges@bec.ro
Website: https://arges.partiale2021.roaep.ro
Judeţul Bacău
Judeţul Braşov

Județul Brăila
Judeţul Caraş-Severin

Județul Călărași
Adresa: Instituția Prefectului Județului Călărași
Strada Sloboziei nr. 9-11, camera nr. 20, parter, județul
Călărași
Tel: 0242 313315, Fax: 0242 313317, Email:
bj.calarasi@bec.ro
Website: https://calarasi.partiale2021.roaep.ro
Județul Covasna

Comuna Ciuruleasa
Adresa: Cămin Cultural, Comuna Ciuruleasa, Sat Ciuruleasa Nr. 1,
jud. Alba
Tel: 0258 780 605 Interior 19, Email: ab.ciuruleasa@bec.ro
Comuna Meteş
Adresa: Primăria Comunei Meteș, Strada Principală Nr.43, Parter –
Birou Arhivă, jud. Alba
Tel: 0258 849 003 Interior 105, Fax: 0258 849071, Email:
ab.metes@bec.ro
Comuna Zăbrani
Adresa: Primăria comunei Zăbrani, comuna Zăbrani, sat Zăbrani,
nr. 95, jud. Arad
Tel: 0257 457033, Fax: 0257 457001, Email: ar.zabrani@bec.ro
Comuna Aninoasa
Adresa: Primăria comunei Aninoasa, comuna Aninoasa, sat
Aninoasa, nr. 52, judeţ Argeş
Tel: 0248 577 180, Fax: 0248 577101, Email: ag.aninoasa@bec.ro
Comuna Rociu
Adresa: Primăria comunei Rociu, comuna Rociu, sat Rociu, strada
Principală, nr. 1B, județ Argeș
Tel: 0248 688115, Fax: 0248 688115, Email: ag.rociu@bec.ro
Comuna Tamaşi
Adresa: Primăria Comunei Tamași, str. Principală, jud. Bacău
Tel: 0234 225025, Fax: 0234 225025, Email: bc.tamasi@bec.ro
Comuna Şinca Nouă
Adresa: Primăria comunei Șinca Nouă, sat Șinca Nouă, nr. 358,
comuna Șinca Nouă, jud. Brașov
Tel: 0268 228721, Fax: 0268 228721, Email: bv.sincanoua@bec.ro
Comuna Viziru
Adresa: Primăria Viziru, str. Brăilei nr. 129, jud. Brăila
Tel: 0239 666400, Fax: 0239 666490, Email: br.viziru@bec.ro
Oraşul Bocşa
Adresa: Sala de ședințe din cadrul Primăriei orașului Bocșa, Strada
1 Decembrie 1918, nr. 22, Bocșa, jud. Caraş-Severin
Tel: 0355 566608, Fax: 0355 566608, Email: cs.bocsa@bec.ro
Comuna Cuza Vodă
Adresa: Primăria comunei Cuza Vodă, sat Ceacu, str. Calea Călărași
nr. 20, comuna Cuza Vodă, judeţul Călărași
Tel: 0242 339397, Fax: 0242 339426, Email: cl.cuzavoda@bec.ro
Comuna Frumuşani
Adresa: Primăria comunei Frumuşani, sat Frumuşani, str. Principală
nr. 81, comuna Frumuşani, judeţul Călărași
Tel: 0242 516012, Fax: 0242 516007, Email: cl.frumusani@bec.ro
Comuna Ozun
Adresa: str. Gábor Aron, nr. 75, Comuna Ozun, jud. Covasna
Tel: 0783 008817, Fax: 0267 331546, Email: cv.ozun@bec.ro
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Județul Dâmbovița
Adresa: Incinta Instituției Prefectului, Piața Tricolorului,
Etajul 2, camera 28, municipiul Târgoviște, județul
Dâmboviţa
Tel: 0245 222777, Fax: 0245 220714, Email:
bj.dambovita@bec.ro
Website: https://dambovita.partiale2021.roaep.ro
Judeţul Dolj
Adresa: Instituția Prefectului Județului Dolj , Craiova
Strada Unirii, nr.19, camera nr. 75 (Sala Orașelor)
parter, judetul Dolj
Tel: 0251 412480, Fax: 0251 412471, Email:
bj.dolj@bec.ro
Website: https://dolj.partiale2021.roaep.ro

Judeţul Galaţi

Judeţul Gorj

Județul Hunedoara
Adresa: Instituția Prefectului – Județul Hunedoara, Mun.
Deva, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 1bis,
parter, județul Hunedoara
Tel: 0254 711122, Fax: 0254 711124, Email:
bj.hunedoara@bec.ro
Website: https://hunedoara.partiale2021.roaep.ro

Comuna Braniştea
Adresa: Centrul Cultural Braniștea, Comuna Braniștea, Sat
Braniștea, nr.1151A, jud. Dâmbovița
Tel: 0245 715196, Fax: 0245 715031, Email: db.branistea@bec.ro

Orașul Filiași
Adresa: sediul Primăriei – sala de ședințe, b-dul Racoțeanu, nr. 160,
Filiași, jud. Dolj
Tel: 0371 517288 ,0372 783363, 0739 865403, Fax: 0371 517289,
Email: dj.filiasi@bec.ro
Comuna Catane
Adresa: sediul Primăriei, str. Principală, nr. 208, Catane, jud. Dolj
Tel: 0251 319662, Fax: 0251 319662, Email: dj.catane@bec.ro
Comuna Ostroveni
Adresa: sediul Primăriei, sala de ședinte, str. Libertății, nr. 253,
Ostroveni, jud. Dolj
Tel: 0251 337366, Fax: 0251 337866, Email: dj.ostroveni@bec.ro
Comuna Sadova
Adresa: Sediul biroului de informare și consiliere profesională
(CEPIR)- str. Craiovei, nr.144, Sadova, jud. Dolj
Tel: 0251 376622; 0351 430149, Fax: 0351 418644; 0351 430149,
Email: dj.sadova@bec.ro
Comuna Terpeziţa
Adresa: sediul Căminului Cultural, str. Principală, nr.338,
Terpezița, jud. Dolj
Tel: 0749 091727, Fax: 0251 362168, Email: dj.terpezita@bec.ro
Oraşul Târgu Bujor
BECL:
Președinte: Oancea Diana Mihaela
Locțiitor: Luchian Sorina Mihaela
Adresa: strada General Eremia Grigorescu nr.28, Corp A parterSala principala, Orasul Targu Bujor, jud. Galați
Tel: 0236 708852, Fax: 0236 708852, Email: gl.targubujor@bec.ro
Comuna Bumbești-Pițic
Adresa: Primăria Comunei Bumbeşti-Piţic, Comuna Bumbești-Pițic,
str. Principală nr. 104, jud. Gorj
Tel: 0253 232200, Fax: 0253 232200, Email:
gj.bumbestipitic@bec.ro
Comuna Burjuc
Adresa: Primăria comunei Burjuc, Com. Burjuc, Sat. Burjuc, Nr.
59, jud. Hunedoara
Tel: 0254 268220, Fax: 0254 092399, Email: hd.burjuc@bec.ro
Comuna Romos
Adresa: Primăria comunei Romos, Com. Romos, Sat. Romos, Nr.
114, jud. Hunedoara
Tel: 0254 245620, Fax: 0254 245603, Email: hd.romos@bec.ro
Comuna Sarmizegetusa
Adresa: Primăria comunei Sarmizegetusa, Com. Sarmizegetusa, Sat.
Sarmizegetusa, Nr. 4, jud. Hunedoara
Tel: 0254 776510, Fax: 0254 776552, Email:
hd.sarmizegetusa@bec.ro
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Județul Ialomița
Adresa: Instituția Prefectului-județul Ialomița –
Municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr. 1, parter, Corp
C cam. 23-24, județul Ialomița
Tel: 0243 232688, Fax: 0243 236845, Email:
bj.ialomita@bec.ro
Website: https://ialomita.partiale2021.roaep.ro
Judeţul Ilfov
Adresa: Instituția Prefectului județul Ilfov, str. Smârdan
nr. 3, sector 3, București
Tel: 021 313 3822, Fax: 021 313 8215; Email:
bj.ilfov@bec.ro
Website: https://ilfov.partiale2021.roaep.ro
Județul Mehedinți

Județul Olt

Judeţul Prahova

Judeţul Sălaj

Judeţul Suceava

Judeţul Timiş

Judeţul Vâlcea
Adresa: Instituția Prefectului – Județul Vâlcea, Mun.
Rm. Vâlcea, Bld. Tudor Vladimirescu nr. 1, parter,
județul Vâlcea.
Tel: 0250 733110, Fax: 0250 733120, Email:
bj.valcea@bec.ro
Website: https://valcea.partiale2021.roaep.ro

Comuna Gura Ialomiţei
Adresa: Primăria comunei Gura lalomiţei, Comuna Gura lalomiţei,
str. 1 Decembrei nr. 165, judeţul lalomiţa.
Tel: -, Fax: -, Email: il.guraialomitei@bec.ro
Comuna Ion Roată
Adresa: Primăria comunei lon Roată, Comuna lon Roată, str.
Bucureşti-Constanţa nr. 50, judeţul lalomiţa.
Tel: 0243 269300, Fax: 0243 269300, Email: il.ionroata@bec.ro
Oraşul Bragadiru
Adresa: Sala de oficieri, șos. Alexandriei nr. 249, oraș Bragadiru,
jud. Ilfov
Tel: 0790 239 096, Fax: 021 4480795, Email: if.bragadiru@bec.ro
Comuna Găneasa
Adresa: Sala de consiliu a Primăriei Găneasa, str. Ștefan cel Mare
nr.34, jud. Ilfov
Tel: 021 351 3060, Fax: 021 351 3060, Email: if.ganeasa@bec.ro
Comuna Obârşia de Câmp
Adresa: Primăria Obârșia de Câmp, Comuna Obârșia de Câmp, Sala
de ședințe, jud. Mehedinți
Tel: 0374 690577, Fax: 0374 690577, Email:
mh.obarsiadecamp@bec.ro
Comuna Deveselu
Adresa: Căminul Cultural Deveselu, sat Deveselu, str. Maria
Coloni, nr. 96, județul Olt
Tel: 0249 510560, Fax: 0249 510580, Email: ot.deveselu@bec.ro
Comuna Șotrile
Adresa: Sediul primăriei comunei Șotrile, Comuna Șotrile, sat
Șotrile nr. 42, județul Prahova
Tel: 0244 359234, Fax: 0244 359234, Email: ph.sotrile@bec.ro
Oraşul Şimleu Silvaniei
Adresa: str. Libertății, nr. 3, Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj
Tel: 0260 678622/674908, Fax: 0260 67922, Email:
sj.simleusilvaniei@bec.ro
Oraşul Vicovu de Sus
Adresa: str. Primăriei, nr. 4-6, oraș Vicovu de Sus, jud. Suceava
Tel: 0230 413343, Fax: 0230 413006, Email:
sv.vicovudesus@bec.ro
Comuna Voiteg
Adresa: Primăria comunei Voiteg (sala birou primar), comuna
Voiteg, sat Voiteg, nr. 114, jud. Timiș
Tel: 0256 392401, Fax: 0256 392434, Email: tm.voiteg@bec.ro
Comuna Scundu
Adresa: Sediul Primăriei comunei Scundu – parter, sat Scundu, str.
Principală nr. 1, județ Vâlcea
Tel: 0350 524455, Fax: 0350 524462, Email: vl.scundu@bec.ro
Comuna Slătioara
Adresa: Sediul Primăriei comunei Slătioara – parter, sat Mogești,
județ Vâlcea
Tel: 0250 866339, Fax: 0250 866318, Email: vl.slatioara@bec.ro
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II. Circumscripția electorală în care se organizează alegeri locale parțiale pentru consiliul local:
Județul Dâmbovița
Adresa: Incinta Instituției Prefectului, Piața
Tricolorului
Etajul 2, camera 28, municipiul Târgoviște, județul
Dâmbovița
Tel: 0245 222777, Fax: 0245 220714, Email:
bj.dambovita@bec.ro
Website: https://dambovita.partiale2021.roaep.ro

Comuna Cojasca
Adresa: Primăria Comunei Cojasca (sala de
ședințe), Strada Principală, nr.277, jud.
Dâmbovița
Tel: 0245 671565, Fax: 0245 671565, Email:
db.cojasca@bec.ro

Datele de contact ale Birourilor electorale de circumscripţie
pot fi accesate la
https://partiale2021.roaep.ro/5373-2/
Contact – STS – Centrul de preluare a apelurilor
Tel. 021.202.24.99
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Anexa nr. 2
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Anexa nr. 3
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Anexa nr. 4

54

