ALEGERI
pentru Senat şi Camera Deputaţilor
- 6 DECEMBRIE 2020 - secţie de votare -
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Pentru consemnarea rezultatului votării la alegerile parlamentare din 6 decembrie
2020, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va încheia, pe machete cu
cod QR primite de la DRS ALBA, două tipuri de procese verbale (câte 2 exemplare
pentru fiecare tip):
1. S/SV - privind consemnarea rezultatului votării pentru Senat
2. CD/SV - privind consemnarea rezultatului votării pentru Camera Deputaţilor

Se completează datele de identificare ale secţiei de votare atât în antet, cât şi în
subsolul fiecărei pagini (numărul circumscripţiei electorale şi denumirea judeţului sunt
pretipărite).

După completare, procesele verbale vor fi semnate olograf de către membrii secţiei
de votare, pe fiecare pagină, în partea stângă a paginilor, iar președintele secției de
votare va aplica ștampila sub semnături, pe primele 3 pagini, iar pe ultima pagină la
locul specificat.

După numărarea voturilor găsite în urnă, evidenţierea separată a voturilor valabil
exprimate, a voturilor nule şi a voturilor albe pentru Senat, respectiv pentru Camera
Deputaţilor şi stabilirea rezultatului votării pentru fiecare competitor electoral în parte
(obligatoriu, se vor utiliza formularele tipizate pentru calculul rezultatului fiecărui
competitor, a voturilor nule şi a voturilor albe), se trece la întocmirea proceselor
verbale.
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a - Numărul total al alegătorilor prevăzuţI în listele electorale existente în secţia de
votare
Trebuie să rezulte din însumarea persoanelor înscrise în cele trei tipuri de liste.
Cheia de control: pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3

a1 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente
Se completează numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală permanentă.
Atenţie: nu se vor lua în calcul poziţiile radiate din această listă, în urma notificărilor
primite prin sistemul informatic şi a înscrierii în extrasul de pe listă, utilizat pentru
urna specială.
Cheia de control: pct. a1 ≥ pct. b1
Cheie suplimentară: pct. a1 ≤ numărul alegatorilor din lista electorală permanentă
tipărită

a2 - Numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale suplimentare
Se completează numărul alegătorilor înscrişi în lista electorală suplimentară .
Atenţie: nu se vor lua în calcul poziţiile radiate din această listă, în urma înscrierii în
extrasul de pe listă, utilizat pentru urna specială.
Cheia de control: pct. a2 ≥ pct. b2; de regulă este egalitate, inegalitatea este excepţie
şi se va menţiona motivul apariţiei acesteia, la pct. j

a3 - Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială
Se completează numărul alegătorilor înscrişi în extrasul de pe lista electorală
permanentă sau suplimentară existentă la secţia de votare întocmit de preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare, respectiv alegători care nu se pot deplasa şi care
au solicitat exercitarea dreptului la vot prin intermediul urnei speciale:
-motive de boală, invaliditate, internaţi în unităţi sanitare sau cămine pentru
persoane vârstnice, care au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Alba
-deţinuţi, persoane în arest la domiciliu, arest preventiv, care au drept de vot şi sunt
înscrise în listele permanente ale circumscripţiei electorale (judeţul Alba)
Atenţie: în momentul înscrierii alegătorilor în extras, aceştia vor fi radiaţi din
celelalte liste existente la secţie.
IMPORTANT: O persoană poate să apară pe o singură listă.
Cheia de control: pct. a3 ≥ pct. b3; dacă este inegalitate, se va menţiona motivul
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apariţiei acesteia, la pct. j

b - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele
electorale existente în secţia de votare
Trebuie să rezulte din însumarea semnăturilor persoanelor care s-au prezentat
la urne, înscrise în cele trei tipuri de liste electorale.
Cheia de control: pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3

b1– Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista
electorală permanentă
Se completează rezultatul numărării semnăturilor din lista electorală
permanentă.

b2 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista
electorală suplimentară
Se completează rezultatul numărării semnăturilor din lista electorală
suplimentară.

b3 - Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora sa folosit urna specială
Se completează rezultatul numărării semnăturilor din extrasul întocmit de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

IMPORTANT:
Punctele a, a1, a2, a3, b, b1, b2, b3 trebuie să fie identice în toate cele
două tipuri de procese verbale întocmite la secţia de votare (S/SV,
CD/SV).
Dacă nu se respectă această corelaţie, procesele verbale nu vor putea
fi încărcate în aplicaţia informatică.
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c – Numărul buletinelor de vot primite
Se înscrie numărul buletinelor de vot care au fost primite de secţia de votare
(nu se iau în calcul buletinele de vot anulate care au fost primite pentru afişare;
se scade sau se adaugă numărul buletinelor de vot distribuite la sau de la altă
secţie de votare, după caz).
Cheia de control: pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g (Inegalitatea poate să
apară doar dacă alegătorul nu a introdus buletinul de vot în urnă).
Atenţie: pct. c > pct. d + pct. e + pct. f + pct. g; Corecţie (dacă diferenţa este
mare şi e o greşeală) sau explicaţie la pct. j
Cheia suplimentară: pct c = pct. b + pct. d
Atenţie: pct. c > pct. b + pct. d; Corecţie sau explicaţie la pct. j

d - Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate
Se înscrie numărul buletinelor de vot care au rămas nefolosite şi au fost
anulate la finalul scrutinului, respectiv buletinele de vot care nu au ajuns în
urnă (buletinele afişate la avizierul secţiei ca model, nu se iau în calcul).
ATENŢIE: aici veţi include şi acele buletine de vot care au fost anulate ca
urmare a solicitării alegătorului de a primi un alt buletin de vot, deoarece
înainte de a introduce buletinul de vot în urnă, acesta s-a deschis şi nu s-a mai
asigurat secretul votului (operaţiunea se poate face o singură dată pentru un
alegător). Această situaţie se va menţiona la pct. j.
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e – Numărul total al voturilor valabil exprimate
Se înscrie numărul buletinelor de vot scoase din urnă şi care au fost declarate
valabile de către membrii biroului electoral al secţiei de votare.
Cheile de control: pct. e ≤ [pct. b – (pct. f + pct. g)]
pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h
Atenţie: pct. e < [pct. b – (pct. f + pct. g)] ; Corecţie (dacă diferenţa este mare şi
e o greşeală) sau explicaţie la pct. j. Inegalitatea poate să apară doar dacă
alegătorul nu a introdus buletinul de vot în urnă.
IMPORTANT: În cazul în care la pct. e este inegalitate, obligatoriu trebuie să
existe inegalitate şi la pct. c, cu aceeaşi diferenţă.

f – Numărul voturilor nule
Se înscrie numărul buletinelor de vot scoase din urnă şi care au fost declarate
nule de către membrii biroului electoral al secţiei de votare (trebuie să fie identic
cu numărul înscris la rubrica V.N. - coloana TOTAL, din Formularul tipizat pentru
consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru
Senat/Camera Deputaţilor).

g – Numărul voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a aplicat ştampila
„VOTAT”)
Se înscrie numărul buletinelor de vot scoase din urnă şi care nu au aplicată
ştampila „VOTAT” (trebuie să fie identic cu numărul înscris la rubrica V.A. - coloana
TOTAL, din Formularul tipizat pentru consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea
buletinelor de vot pentru Senat/Camera Deputaţilor).
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h - Numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de
fiecare competitor electoral pentru Senat/Camera
Deputaţilor
Se înscrie numărul voturilor valabil exprimate
obţinute de fiecare competitor electoral care este
înscris în procesul verbal (trebuie să fie identic cu
numărul înscris la rubrica fiecărui competitor
electoral - coloana TOTAL, din formularul tipizat
pentru consemnarea opţiunilor ce rezultă din citirea
buletinelor de vot pentru Senat/Camera Deputaţilor).
În cazul în care unul sau mai mulţi competitori nu au
obţinut niciun vot, se va înscrie cifra zero.
Nu se admit corecturi sau adăugiri la lista
competitorilor.
ATENŢIE: să nu existe inversări ale voturilor între
competitori!
Nu înscrieţi totalul voturilor valabil exprimate pe
rândurile libere de la pct. h, acest total este deja
înscris la pct. e.
Este interzis să se efectueze corecturi ale cifrelor ce
atestă voturile valabil exprimate obţinute de fiecare
competitor electoral.
Orice modificare a datelor înscrise în procesele
verbale se va putea efectua doar după emiterea unei
hotărâri a Biroului electoral de circumscripţie
judeţeană.
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i - Numărul voturilor contestate
Se înscrie numărul voturilor care au fost contestate.

j - Expunerea pe scurt a întâmpinărilor, a contestaţiilor şi a
modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor
înaintate biroului electoral de circumscripţie
Se completează informaţiile solicitate, dacă este cazul.
În plus, se va înscrie dacă este cazul:
- Cauzele apariţiei inegalităţilor la punctele c şi e, acolo unde
tableta semnalează atenţionari pe care Dvs. le acceptaţi.
- Motivele pentru care numărul buletinelor de vot primite diferă
de cel rezultat din adunarea dintre numărul total al alegătorilor
care s-au prezentat la urne şi numărul buletinelor de vot
neîntrebuinţate şi anulate (pct. c # pct. b + pct. d).
- Menţiune privind anularea buletinelor de vot înmânate
alegătorilor, dar care nu au fost introduse în urnă, aceştia
solicitând primirea unui alt buletin de vot, deoarece buletinul de
vot s-a deschis şi nu s-a mai asigurat secretul votului.
- Motivele pentru care unii membrii ai biroului electoral al secţiei
de votare nu au semnat procesul verbal.
- Menţiune privind lipsurile constatate la numărarea buletinelor
de vot primite şi transferul de buletine de vot la/de la alte secţii
de votare.
- Motivele pentru care nu se verifică cheile de control şi nu este
posibilă încărcarea datelor din procesul verbal în aplicaţia
informatică (SIMPV).

k – Starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării
Se consemnează dacă sigiliile de pe urne au fost intacte sau
distruse.
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l - Numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” – se înscrie în
căsuţă numărul ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”, primite.
- Dispariţia uneia sau mai multor ştampile se consemnează –
dacă este cazul, se menţionează dispariţia uneia sau mai multor
ştampile.

Se completează citeţ numele şi prenumele preşedintelui, a
locţiitorului şi ale membrilor biroului electoral al secţiei de
votare, se semnează şi se ştampilează cu ştampila de control a
secţiei de votare.
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•

După numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor în formularele tipizate, se completează în ciornă
câte un proces verbal, separat pentru Senat şi pentru Camera Deputaţilor şi cu ajutorul operatorului de
calculator se introduc datele în aplicaţia informatică instalată pe tabletă şi se verifică, prin intermediul
corelaţiilor din aplicaţie, dacă cifrele înscrise sunt corecte.
Atenţie: în plus faţă de erorile care pot să apară la introducerea datelor în procesul verbal (eroare = nu se
respectă cheile de control înscrise pe procesul verbal), sistemul poate semnala şi atenţionări care se
afişează pe o bandă roşie, în partea de sus a ecranului tabletei. Este obligatoriu să verificaţi corelaţiile
semnalate de atenţionări. Dacă este o greşeală se vor corecta cifrele, iar dacă se acceptă atenţionarea se
va menţiona la pct. j motivul pentru care se acceptă.

•

•

•

•

În cazul în care tableta nu semnalează erori sau atenţionări, se reverifică corectitudinea înscrierii voturilor
valabil exprimate pentru fiecare competitor (pct. h) şi se întocmesc două exemplare identice pentru
fiecare dintre cele 2 tipuri de procese verbale (se vor copia cifrele care apar în fişierul pdf pe care îl
generează sistemul pe tabletă, în PV pe suport de hârtie pe care l-aţi primit).
Se completează citeţ pe ultima pagină numele şi prenumele preşedintelui, a locţiitorului şi ale membrilor
biroului electoral al secţiei de votare, se ştampilează cu ştampila de control a secţiei de votare şi se
semnează pe fiecare pagină a procesului verbal (pe primele pagini în partea stângă şi pe ultima pagină în
locurile destinate semnăturilor).
Se verifică să fie completate datele de identificare ale secţiei de votare atât în antet, cât şi în subsolul
fiecărei pagini, cifrele înscrise să fie identice cu cele introduse anterior în aplicaţie şi se fotografiază
fiecare pagină a procesului verbal (operaţiunea se repetă pentru fiecare tip de proces verbal), apoi
operatorul de calculator asigură transmiterea datelor şi a fotografiilor celor două procese verbale (Senat
şi Camera Deputaţilor) în SIMPV.
În situaţia în care, dacă şi după reverificări, cheile de control nu sunt respectate şi nu este posibilă
încărcarea datelor şi a fotografiilor proceselor verbale în aplicaţia informatică (SIMPV), preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare va apela de pe telefonul STS centrul de suport tehnic şi va solicita
asistenţă din partea statisticienilor din cadrul biroului electoral de circumscripţie judeţeană. Dacă nici în
urma acestui demers cheile de control nu sunt respectate, operatorul de calculator va asigura încărcarea
fotografiilor proceselor verbale în SIMPV şi va însoţi preşedintele şi ceilalţi membri ai biroului electoral al
secţiei de votare la sediul biroului electoral de circumscripţie judeţeană, unde se va realiza corectarea
proceselor verbale în baza deciziei BEJ şi încărcarea în SIMPV, de către operatorul de calculator.
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•

După transmiterea în SIMPV a datelor şi a fotografiilor proceselor verbale, orice corecţie a datelor
înscrise în procesele verbale se va putea efectua doar la sediul biroului electoral de circumscripţie
judeţeană, după emiterea unei decizii a acestuia.

•

Corecţiile în PV hârtie vor fi efectuate de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi vor
fi certificate prin semnătura acestora şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare (cu excepţia
corecţiilor efectuate la pct. e şi pct. h, în urma soluţionării unor contestaţii referitoare la valabilitatea unor
voturi exprimate). Corecţiile se realizează prin tăierea cu o linie a cifrelor greşite şi înscrierea cifrelor
corecte în partea dreaptă a căsuţelor. Atenţie: corecţiile trebuie efectuate pe ambele exemplare ale PV
hârtie.

•

Procesele verbale care se aduc la biroul electoral de circumscripţie judeţeană NU vor avea ştersături.

•

Nu se vor primi procese verbale corectate, nici măcar cu îngroşări ale cifrelor!

•

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea asupra sa, obligatoriu, în momentul predării
dosarului la BEJ, ştampila de control a secţiei de votare.
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Conform precizărilor Deciziei BEC nr. 61/6.11.2020, biroul electoral al secţiei de votare va preda biroului
electoral de circumscripţie judeţeană următoarele:
1. Un dosar sigilat şi ştampilat cuprinzând cele două exemplare originale ale procesului verbal privind
consemnarea rezultatului votării pentru Senat (S/SV), întâmpinările şi contestaţiile privitoare la
operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule, buletinele de vot
albe şi buletinele de vot contestate, exprimate pentru Senat, formularele tipizate care au fost folosite
pentru calculul rezultatelor la Senat.
2. Un dosar sigilat şi ştampilat cuprinzând cele două exemplare originale ale procesului verbal privind
consemnarea rezultatului votării pentru Camera Deputaţilor (CD/SV), întâmpinările şi contestaţiile
privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule,
buletinele de vot albe şi buletinele de vot contestate, exprimate pentru Camera Deputaţilor, formularele
tipizate care au fost folosite pentru calculul rezultatelor la Camera Deputaţilor.
3. Un dosar sigilat şi ştampilat cuprinzând listele electorale utilizate, îndosariate pe tipuri de liste.
4. Câte un sac sigilat şi ştampilat (pentru Senat şi separat pentru Camera Deputaţilor), conţinând buletinele
de vot întrebuinţate şi necontestate.
5. Un sac sigilat şi ştampilat conţinând buletinele de vot neîntrebuinţate şi anulate pentru alegerea Senatului
şi a Camerei Deputaţilor, ştampilele „VOTAT” şi celelalte materiale folosite în procesul electoral.
• Prin sigilarea şi ştampilarea dosarului se înţelege lipirea cu o bandă de hârtie a acestuia, pe care
semnează preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi ceilalţi membri şi se aplică ştampila de
control a secţiei de votare.
• Pe fiecare dosar va fi înscris: tipul, data scrutinului, municipiul/oraşul/comuna, judeţul şi numărul secţiei
de votare.
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