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C U V Â NT ÎN A IN TE  

  

Vă mulțumim pentru implicarea în procesul electoral pentru alegerea Președintelui României din anul 

2019. Deținerea funcției de membru al biroului electoral pentru votul prin corespondență implică 

exercițiul autorității de stat. Atribuțiile cu care ați fost investit/ă sunt complexe; 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.  

Ghidul are la bază texte din Constituția României, revizuită, din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 

Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Legea nr. 288/2015 

privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente,cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 

673/2019 privind votul prin corespondență, precum și din hotărârile Autorității Electorale Permanente și 

deciziile birourilor electorale, acestea fiind indicate între paranteze la începutul sau pe parcursul fiecărei 

secțiuni.  

Este necesar să acordați atenție sporită textelor marcate cu IMPORTANT: sau ATENȚIE! care fac 

referire la acțiuni care trebuie duse la îndeplinire sau la diferite interdicții specifice operațiunilor 

electorale. 

 

IMPORTANT:  

Este posibil ca, după data publicării prezentului ghid, Biroul Electoral Central sau Biroul electoral pentru 

secțiile de votare din străinătate să adopte 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, fie prin intermediul tabletei electronice.  

În cazul în care aveți neclarități privind modul de aplicare a unor dispoziții legale, vă recomandăm să 

accesați site-ul Biroului Electoral Central http://prezidentiale2019.bec.ro/sau să apelați Biroul electoral 

pentru secțiile de votare din străinătate (veți găsi adresele de contact la finalul Ghidului). 

 Deciziile adoptate de Biroul Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritățile, instituțiile 

publice, birourile electorale, organismele cu atribuții în materie electorală, precum și pentru toți 

participanții la alegeri, se comunică părților interesate și se aduc la cunoștință publică prin afișarea pe 

pagina proprie de internet. 

 Deciziile Biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate sunt obligatorii pentru toate 

autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, 

precum şi pentru toţi participanţii la alegeri la care se referă, din raza teritorială de competenţă a 

biroului, şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate.  

 Deciziile biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate prin care se soluționează 

întâmpinări, contestații sau alte cereri devin executorii de la datele la care expiră termenele de 

contestare a acestora, respectiv, dacă este cazul, de la data aducerii la cunoștință publică a soluțiilor 

adoptate cu privire la contestații. 

 

 

  

http://prezidentiale2019.bec.ro/
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LISTA ABREVIERILOR: 

 

BEC  Biroul Electoral Central 

BESVS  Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate 

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

AEP Autoritatea Electorală Permanentă  

STS Serviciul de Telecomunicații Speciale 

MAE Ministerul Afacerilor Externe 

ADV Aplicația informatică de verificare a dreptului de vot 

CNP Cod numeric personal 
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1 .  FU NCȚ IO N AR EA  B I RO UL UI  ELEC TO R AL  AL  SE CȚ IEI  D E VOT A RE   

C A RE  Î N DE PLI NEȘ TE Ș I  AT RI BUȚ I I  PRI VI N D VOT UL  PRI N  

C O RES PO ND EN ȚĂ   

[art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) și (11) din Legea nr. 288/2015, art. 2 și 3 din Decizia BESVS nr. 5D/28.10.2019] 

 

În străinătate, în fiecare stat în care mai mult de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reședința în statul 

respectiv au optat pentru transmiterea sau depunerea voturilor la misiunea diplomatică sau la oficiul 

consular, după caz, se înființează, prin decizie a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, 

câte un birou electoral pentru votul prin corespondență. 

 

În situaţia în care într-un stat au optat să voteze prin corespondenţă mai puţin de 5.000 de alegători 
cu domiciliul sau reşedinţa în statul respectiv, nu se înfiinţează birou electoral pentru votul prin 

corespondenţă, atribuţiile pentru birourile electorale pentru votul prin corespondenţă fiind 

îndeplinite de biroul electoral al secţiei de votare din străinătate desemnat în acest sens prin decizie 

a Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate (BESVS). 

 

Lista birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care au atribuții pentru votul prin 

corespondență se regăsește în Decizia BESVS nr. 5D/28.10.2019. 

 

COMPONENȚĂ 
Birourile electorale ale secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții privind votul prin corespondență  

au în componență: 

 un preşedinte,  

 un locţiitor al acestuia,  

 7 membri.  

Birourile electorale ale secţiilor de votare care îndeplinesc și atribuții privind votul prin corespondență 

nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri. Acestea funcționează în subordinea BESVS.  

 

ATRIBUŢII PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ  
Biroul electoral al secției de votare din străinătate care a fost desemnat în acest sens, va îndeplini și 

următoarele atribuții privind votul prin corespondență: 

 asigură înregistrarea plicurilor exterioare transmise de către alegători;  

 asigură desigilarea plicurilor exterioare transmise sau depuse de către alegători şi verificarea 

existenței documentelor prevăzute de lege;  

 asigură introducerea în urna de vot a plicurilor interioare, până la data de 7 noiembrie 2019, 

ora 23:59; 

 asigură în ziua votării, duminică, 10 noiembrie, după închiderea urnelor, desigilarea plicurilor 

interioare, numărarea voturilor şi consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă în 

procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă;  

 înaintează procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votului prin corespondenţă 

biroului electoral ierarhic superior;  

 soluționează, prin decizie, întâmpinările referitoare la propria activitate;  

 îndeplineşte orice alte atribuții ce îi revin potrivit legii.   
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ATENȚIE!                                                                                          

 [art. 8 alin. (1) lit. e) din Hotărârea AEP nr. 33/2019] 

Birourile electorale ale secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții privind votul prin corespondență 

vor primi de la reprezentanții misiunii diplomatice, pe bază de proces-verbal, pe lângă materialele 

necesare desfășurării votului în secția de votare și materialele necesare pentru votul prin 

corespondență, respectiv: 

 

 

IMPORTANT: 

Având în vedere faptul că unele birouri electorale ale secțiilor de votare din străinătate ce îndeplinesc 

atribuții privind votul prin corespondență nu funcționează în cadrul misiunii diplomatice, acestea fiind 

organizate în alte spații, activitățile specifice votului prin corespondență din zilele de miercuri și joi, 

urmează a se desfășura la sediul misiunii diplomatice, într-un spațiu special amenajat de către șeful 

misiunii diplomatice, urmând ca toate documentele, materialele și urna ce conține plicurile de vot 

prin corespondență, să fie transferate de către membrii biroului electoral al secției de votare din 

străinătate, în ziua de vineri la sediul biroului electoral al secției de votare din străinătate. Acestea 

vor fi păstrate, sigilat, până în ziua de duminică, după închiderea votării. 

 

 

  

1.  formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării 

prin corespondenţă 
  

2.  listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă întocmite de Autoritatea 

Electorală Permanentă pentru statul respectiv, precum și formulare tipizate ale acestora 
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2 .  AT R IB UȚ I ILE ME MB RI LO R - O PE R ATO RI  DE C AL C UL A TO R 

[art.5 alin. (6), art. 6 lit. f), art. 15 alin. (3) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019] 

 

Membrii-operatori de calculator (inclusiv președintele și locțiitorul dacă este cazul) din birourile 

electorale ale secțiilor de votare desemnate potrivit legii să preia voturi prin corespondență asigură 

îndeplinirea următoarelor măsuri specifice:  

 

 începând cu 48 de ore înaintea datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare conținând voturile 

prin corespondență până cel mai târziu la ora locală 24,00 a datei-limită pentru livrarea plicurilor 

exterioare conținând voturile prin corespondență, scanează codurile de bare înscrise pe acestea 

prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații 

Speciale. 

SIMPV este configurat pentru a permite operațiunile de scanare a codurilor de bare pe o durată 

de 30 de minute de la ora locală 24,00 a datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare 

conținând voturile prin corespondență; 

 introduc și transmit electronic datele din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării prin corespondență;  

 asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii 

biroului electoral pentru numărarea voturilor prin corespondență;  

 fotografiază procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării prin corespondență 

semnate de către membrii biroului electoral al secției de votare și le transmit către Sistemul 

informatic central.  

 

IMPORTANT: 

SIMPV generează lista alegătorilor prin corespondență ale căror plicuri exterioare au fost scanate înaintea 

datei-limită, precum și lista alegătorilor prin corespondență ale căror plicuri exterioare nu au fost scanate 

înaintea datei-limită, în format .csv 

 

Terminalul informatic (tableta) - asigură și îndeplinirea următoarelor funcții:  

 citirea codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare utilizate la votul prin corespondență;  

 filmarea operațiunilor de numărare a voturilor și de consemnare a rezultatelor votării;  

 completarea şi fotografierea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării 

întocmite de birourile electorale pentru votul prin corespondență;  

 verificarea corelațiilor între datele înscrise în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării. 

 

IMPORTANT: 

Serviciul de Telecomunicații Speciale asigură, pentru fiecare birou electoral al secției de votare care 

îndeplinește atribuțiile ce revin birourilor electorale pentru votul prin corespondență, cel puțin câte două 

terminale informatice care îndeplinesc funcțiile mai sus menționate. 
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3 .  PRI MIRE A ,  ÎNR E GIST RA RE A  ȘI  VE RI FI CA RE A  D O CU M ENT ELOR  

T RI MISE DE  ALEGĂ T OR I  

-  6  ș i  7  no i emb ri e  2 0 19  -  

[art. 14 alin. (5)-(7), art. 15 din Legea nr. 288/2015, art. 10 alin. (3) din Hotărârea AEP nr. 33/2019, 

art. 3 lit. h), art. 15 alin. (3) lit. a), art. 32 din Anexa la Hotărârea AEP nr.36/2019 ] 

 

 

Pas 1.  Primirea plicurilor exterioare 

Plicurile exterioare sigilate trebuie expediate cu suficient timp înaintea datei votării, astfel încât să fie 

livrate la sediul misiunii diplomatice în care își desfășoară activitatea biroul electoral al secției de votare 

din străinătate care îndeplinește atribuții privind votul prin corespondență, până la data de 7 noiembrie 

2019, ora 24,00 (ora locală). 

 

IMPORTANT: 

Plicurile exterioare sigilate livrate după 7 noiembrie 2019 ora 24.00  (ora locală) SUNT ANULATE 

FĂRĂ A MAI FI DESIGILATE! 
 

Pas 2. Verificarea codului de bare imprimat pe plicurile exterioare, prin scanare 
Începând de miercuri, 6 noiembrie, și până cel mai târziu joi, 7 noiembrie, ora locală 24,00, membrii-

operator de calculator scanează codurile de bare1 înscrise pe plicurile exterioare conținând voturile prin 

corespondență, prin intermediul terminalelor informatice (tablete) puse la dispoziție de STS. 

SIMPV este configurat pentru a permite operațiunile de scanare a codurilor de bare pe o durată de 30 de 

minute de la ora locală 24,00 a datei-limită pentru livrarea plicurilor exterioare conținând voturile prin 

corespondență. 

 

ATENȚIE! 

Pentru a intra în interfața operațiunii de scanare a codurilor de bare membrii-operatori de calculator vor 

accesa butonul ”Scanare Plic” din ADV, pe tableta (tabletele) SAMSUNG (partea de stânga sus a 

ecranului). 

 

În cadrul operațiunii de scanare a codurilor de bare înscrise pe plicurile exterioare, în interfața ADV 

poate apărea unul dintre următoarele mesaje:  

 
 Situație  Mesaj care apare în 

interfața ADV 

Ce va face operatorul de calculator sau 

membrul-operator de calculator, după caz 

a) în cazul în care codul de bare este 

scanat cu succes 

mesajul va fi „Alegătorul... 

(Se înscriu numele și 

prenumele.), cu CNP ......, a 

fost înregistrat ca votant 

prin corespondență.” 

Operatorul de calculator sau membrul-operator 

de calculator, după caz, predă plicul exterior 

președintelui biroului electoral al secției de 

votare ce are atribuții privind votul prin 

corespondență și îi aduce la cunoștință 

mesajul apărut în interfața ADV. 

b) în cazul în care codul de bare nu 

poate fi scanat sau codul de bare 

nu corespunde niciunui cod 

numeric personal din cele înscrise 

mesajul va fi „Codul de 

bare nu poate fi scanat.” 

Operatorul de calculator sau membrul-operator 

de calculator, după caz, predă plicul exterior 

președintelui biroului electoral al secției de 

                                                             
1SIMPV asigură înregistrarea primirii documentelor de vot prin corespondență prin scanarea codurilor de bare înscrise 

pe plicurile exterioare.  
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în lista electorală permanentă 

pentru votul prin corespondență 

votare și îi aduce la cunoștință mesajul 

apărut în interfața ADV. 

În aceasta situație se contactează Centrul de 

preluarea a apelurilor, la numărul de telefon 

0212022499 

c În cazul în care codul de bare a mai 

fost scanat  

mesajul va fi „Codul de 

bare a fost deja scanat” 

Operatorul de calculator sau membrul-operator 

de calculator, după caz, predă plicul exterior 

președintelui biroului electoral al secției de 

votare și îi aduce la cunoștință mesajul 

apărut în interfața ADV. 

În aceasta situație se contactează Centrul de 

preluarea a apelurilor, la numărul de telefon 

0212022499 

 

 

Pas 3. Înregistrarea primirii plicului exterior. Completarea Listei electorale pentru votul prin 

corespondență sau a tipizatului listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin 

corespondență la rubricile privind ,,data înregistrării plicului exterior” și ,,data introducerii 

plicului interior în urna de vot”  

 

În vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege pentru votul prin corespondență, membrii biroului 

electoral al secției de votare vor completa 2 liste electorale: 
[art. 7din Legea nr. 288/2015, Anexa nr. 4 din Hotărârea AEP nr. 29/2019, Hotărârea AEP nr. 39/2019] 

 

1) Lista electorală permanentă din străinătate pentru votul prin corespondență pentru statul 

respectiv, întocmită de AEP - (Anexa nr. 1 la prezentul Ghid) 

Această listă este pretipărită de AEP cu numele și prenumele alegătorilor care au optat pentru a 

trimite plicurile la sediile misiunilor diplomatice din statul respectiv.  

Toate birourile electorale ale secțiilor de votare dintr-o țară care vor gestiona plicurile cu voturi 

prin corespondență vor primi aceeași listă electorală permanentă (alegătorii fiind grupați pe țară, 

nu pe secții de votare). În această listă se vor completa datele corespunzătoare plicurilor primite 

doar de la alegătorii care figurează în listă. 

 

2) Tipizatul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență 

(Anexa nr. 2 la prezentul Ghid) 

Această listă are același format ca și lista electorală permanentă din străinătate pentru votul 

prin corespondență, însă în ea NU figurează datele niciunui alegător.  

În această listă se vor completa datele corespunzătoare plicurilor primite de la alegătorii care nu 

figurează în lista pretipărită de AEP. 

 

ATENȚIE! 

Instrucțiuni de completare a tipizatului listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin 

corespondență se regăsesc în Anexa nr. 3 la prezentul Ghid. 
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Pas 4. Verificarea stării sigiliului plicului exterior 
După înregistrarea plicurilor exterioare, președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență, 

locțiitorul sau membrul desemnat de către președintele biroului electoral pentru votul prin corespondență 

verifică starea sigiliului plicului exterior. 

 

ATENȚIE! 

În cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să 

afecteze integritatea votului prin corespondenţă, biroul electoral al secției de votare ANULEAZĂ plicul 

exterior, prin decizie, acesta nemaifăcând obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de 

alegător şi extragere a plicului interior şi introducerea acestuia în urna de vot.   

În acest caz, la rubrica „data introducerii plicului interior” din Lista electorală permanentă pentru 

votul prin corespondență sau din Tipizatul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin 

corespondență , după caz,  se completează mențiunea ,,ANULAT”.  

 

Pas 5. Desigilarea plicurilor exterioare înregistrate, verificarea certificatelor de alegător și a 

integrității plicurilor interioare și a sigiliilor acestora 

Plicurile exterioare sigilate, înregistrate sunt desigilate de către biroul electoral al secției de votare care 

îndeplinește și atribuții privind votul prin corespondență, care va proceda la verificarea certificatelor de 

alegător şi la verificarea integrității plicurilor interioare şi a sigiliilor acestora. 

 

ATENȚIE! 

Plicurile exterioare care NU conțin certificatul de alegător sunt ANULATE prin decizie a biroului 

electoral al secției de votare. 

În acest caz, la rubrica „data introducerii plicului interior” din Lista electorală permanentă pentru 

votul prin corespondență sau din Tipizatul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin 

corespondență , după caz,  se completează mențiunea ,,ANULAT”.  

 

ATENȚIE! 

În cazul în care plicul interior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este de natură să 

afecteze integritatea votului prin corespondenţă, biroul electoral al secției de votare care îndeplinește și 

atribuții privind votul prin corespondență ANULEAZĂ plicul exterior, prin decizie, acesta nemaifăcând 

obiectul procedurii de desigilare, verificare a certificatului de alegător şi extragere a plicului interior şi 

introducerea acestuia în urna de vot.  

În acest caz, la rubrica „data introducerii plicului interior” din Lista electorală permanentă pentru 

votul prin corespondență sau din Tipizatul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin 

corespondență , după caz,  se completează mențiunea ,,ANULAT”. 

 

Pas 6. Gruparea certificatelor de alegător pe pachete 
Certificatele de alegător se grupează pe pachete, separat de celelalte materiale. 

 

Pas 7.  Introducerea plicurilor interioare sigilate în urnele de vot 

Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la sfârșitul fiecărei zile de 

activitate şi desigilate, dacă este cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.. 

Odată cu introducerea plicului interior în urnă, se completează corespunzător rubrica ,,data 

introducerii plicului interior” din Lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență sau din 
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Tipizatul listei electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență (Anexa nr. 1 sau 

Anexa nr. 2, după caz). 

 

ATENȚIE! 

După introducerea tuturor plicurilor interioare în urna de vot, aceasta se sigilează și se păstrează în 

siguranță până la momentul desigilării, care va fi DUMINICĂ, 10 noiembrie, după ora 21,00. 

 
 

4 .  N U MĂR A RE A V OT U RIL O R  ŞI  CO NSE MN AR EA  RE Z UL TAT ELO R 

V OT Ă RI I  PR IN  CO RES PO N DE NȚ Ă  

- 1 0  n o i emb ri e  2 019  -  

[art. 16, art.17 alin. (1) și (2), art. 18 și art. 19 din Legea nr. 288/2015, Anexa nr. 1D la Hotărârea AEP nr. 30/2019,  

art. 16 alin. (2) – (5) din Anexa la Hotărârea AEP nr. 36/2019 ] 

 

După completarea proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării la secția de votare, după 

confirmarea că acestea (atât în varianta pdf generată de tabletă, cât și în varianta fotografiată) sunt 

completate corespunzător și nu necesită modificări și după generarea listei suplimentare a 

alegătorilor care au votat în cadrul secției de votare și semnarea acesteia  de către președinte, membrii 

biroului electoral al secției de votare care îndeplinesc și atribuții privind votul prin corespondență 

vor începe procedura de numărare a voturilor prin corespondență : 

 

 Președintele, însoțit, după caz, de membrii biroului electoral al secției de votare, aduce urna cu 

plicurile conținând voturile prin corespondență în localul secției de vot; 

 membrul-operator, președintele sau locțiitorul acestuia poziționează terminalul informatic 

LENOVO într-un loc fix, care oferă perspectivă clară asupra locului în care sunt așezate și numărate 

buletinele de vot prin corespondență utilizate (poate fi aceeași tabletă folosită pentru numărarea 

voturilor exprimate în cadrul secției sau a doua tabletă Lenovo),  

 membrul-operator, președintele sau locțiitorul acestuia asigură înregistrarea audiovideo 

neîntreruptă a procedurilor de numărare a voturilor, de întocmire a proceselor-verbale și de 

transmitere a acestora.  

 

ATENȚIE! 

Se interzice membrului-operator de calculator să realizeze copii ale înregistrării audiovideo ori să permită 

accesul altor persoane neautorizate la înregistrare.  

Președintele biroului electoral al secției de votare cu atribuții privind votul prin corespondență ia măsuri 

pentru ca înregistrarea audiovideo să decurgă neîntrerupt, fără a fi obstrucționată de nicio persoană. 

 

Pas 9. Desigilarea urnelor de vot 
Duminică, după încheierea votării, președintele birului electoral al secției de votare din străinătate care 

are atribuții privind votul prin corespondență, desigilează urnele de vot, una câte una și plicurile 

interioare. 

 

ATENȚIE! 

Situațiile în care în plicul interior nu se găsește niciun buletin de vot sunt consemnate în procesul-verbal 

privind consemnarea rezultatelor votării. 
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În cazul în care în același plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de vot, acestea 

sunt declarate nule de către biroul electoral al secției de votare din străinătate care are atribuții privind 

votul prin corespondență, prin decizie. 

 

Pas 10.  Gruparea opțiunilor de vot pe candidați 

Opţiunile de vot sunt grupate pe candidaţi. 

 

IMPORTANT  

În timpul operaţiunilor de deschidere a plicurilor exterioare şi a plicurilor interioare, precum şi în ceea 

ce priveşte numărarea voturilor se pot face întâmpinări de către persoanele care asistă la aceste 

operaţiuni, partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele 

politice sau electorale dintre acestea, precum şi de către candidaţii independenţi.  

Întâmpinările se depun la preşedintele biroului electoral al secției de votare din străinătate care are 

atribuții privind votul prin corespondență. Acestea se formulează în scris în două exemplare, din care 

unul, semnat şi ştampilat de preşedinte, rămâne la contestator. 

Întâmpinările se soluţionează pe loc, prin decizie, de către biroul electoral al secției de votare din 

străinătate care are atribuții privind votul prin corespondență.  

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau 

electorale dintre acestea, precum şi candidaţii independenţi pot formula contestaţii privind deciziile 

menționate, precum şi alte operaţiuni efectuate de biroul electoral al secției de votare din străinătate care 

are atribuții privind votul prin corespondență.  

Contestaţiile se depun la BESVS şi se soluţionează de acesta, prin decizie definitivă, în termen de cel 

mult două zile de la data înregistrării. 

 

Pas 11. Completarea procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării 

La încheierea operaţiunilor mai sus menționate, membrii biroului electoral al secției de votare din 

străinătate care are atribuții privind votul prin corespondență consemnează rezultatul votului prin 

corespondenţă şi comunică datele membrului-operator pentru verificarea acestora în ADV; dacă 

nu sunt erori se generează .pdf,  se completează procesul-verbal privind consemnarea rezultatelor 

votării. 

(formularul se regăsește în pachetul cu materialele necesare votării primit de la misiunea 

diplomatică) cu datele din .pdf, încheiat în două exemplare originale. 

 

 procesul-verbal se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia, precum şi de membrii 

biroului electoral al secției 

 pe procesul-verbal se aplică  ştampila de control a biroului electoral al secției de votare;  

 se fotografiază în ADV fiecare pagină a procesului-verbal completat pe hârtie și semnat de 

membrii biroului electoral al secției de votare din străinătate care are atribuții privind votul prin 

corespondență; 

 se transmit în sistemul informatic central procesul-verbal în format electronic și fotografia 

procesului-verbal completat pe hârtie; 

 dacă există neconcordanțe între cele două procese-verbale sau în situația în care sunt necesare 

corecturi ale proceselor-verbale se aplică procedura de lucru valabilă pentru procesele-verbale 

întocmite pentru voturile exercitate în cadrul secției de voatre, descrisă în ,,Ghidul birourilor 

electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate”. 
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5 .  PRE DA RE A  D OC U MENT E LO R CĂ T RE BI RO UL ELE CT OR AL  PEN TR U  

SE CŢ IIL E DE VOT A RE D IN  ST R ĂIN Ă TA TE  

 

Procesele-verbale, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile 

electorale, precum și deciziile luate de biroul electoral al secției de votare din străinătate care 

îndeplinește și atribuții privind votul prin corespondență, în cadrul operațiunilor de înregistrare, verificare 

și numărare a voturilor prin corespondență se vor îndosaria (pe dosar se vor înscrie numărul secţiei de 

votare și mențiunea ,,VOT PRIN CORESPONDENȚĂ”) și se vor preda, pe bază de proces-verbal, 

șefului misiunii diplomatice sau reprezentantului desemnat de acesta, în vederea transmiterii către 

BESVS. 

 

Procesele-verbale, însoțite de toate întâmpinările și contestațiile privitoare la operațiunile 

electorale sunt transmise, prin mijloace electronice, la BESVS, prin grija reprezentanțelor 

diplomatice, în termen de 24 de ore de la primirea acestora. 

 

Deciziile luate de biroul electoral al secției de votare din străinătate care îndeplinește și atribuții privind 

votul prin corespondență, în cadrul operațiunilor de înregistrare, verificare și numărare a voturilor prin 

corespondență, se vor transmite, împreună cu cele două procese-verbale (pe suport hârtie) semnate 

de președinte, de locțiitorul acestuia, precum şi de membrii biroului electoral al secției de votare, purtând 

ştampila de control a biroului electoral al secției de votare, se vor înainta BESVS, în cel mult 24 de la 

primirea acestora, prin grija misiunilor diplomatice. 

 

La fiecare tur de scrutin, după încheierea votării, biroul electoral al secției de votare din străinătate care 

îndeplinește și atribuții privind votul prin corespondență  va constitui un dosar conținând: plicurile 

exterioare, certificatele de alegător, plicurile interioare şi buletinele de vot valabile, nule şi contestate. 

Dosarul se va sigila, se va semna de președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate care 

îndeplinește și atribuții privind votul prin corespondență, care va aplica și ștampila de control a biroului 

electoral și se va preda, pe bază de proces-verbal, șefului misiunii diplomatice sau reprezentantului 

desemnat de acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

13 

 

 

 

6 .  TU R UL  II  AL ALE GE RIL OR  

 [ art. 54 alin. (5) din Legea nr. 370/2004] 

 

Alegătorii care votează prin corespondență au primit toate documentele necesare pentru exprimarea 

votului în turul II (marcate distinct) odată cu plicul recepționat înainte de turul I, urmând să se asigure, 

înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conţine candidatul pentru care optează, că acesta 

participă la cel de-al doilea tur de scrutin. 

 

ATENȚIE!  

Buletinele de vot care au aplicat timbrul autocolant pe un candidat care nu participă în turul II 

sunt NULE. 

 

Operațiunile electorale se vor desfășura similar celor din primul tur de scrutin, astfel: 

 până cel târziu joi, 21 noiembrie 2019, ora locală 24,00 are loc livrarea plicurilor exterioare conținând 

documentele de vot prin corespondență. 

 în data de 24 noiembrie 2019, după ora locală 21,00 (23.59 după caz), are loc numărarea voturilor şi 

consemnarea rezultatelor votării prin corespondenţă.  

 

IMPORTANT 

Persoanele acreditate să asiste la efectuarea operațiunilor electorale la primul tur de scrutin sunt de drept 

acreditate să asiste la efectuarea acestor operaţiuni şi la al doilea tur de scrutin. 

Documentele de acreditare emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile la ambele tururi de 

scrutin pentru Președintele României din anul 2019. 
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7 .  C ONT R A VE NŢI I  Ş I  I N FR ACŢ I UN I  

 

Potrivit art. 55 din Legea nr. 370/2004, constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții 

încât să constituie potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte : 

 

Art.55 

lit. : 

Fapta care constituie contravenție Sancțiunea2 Cine constată contravenția și 

aplică amenda3 

a) înscrierea cu bună ştiinţă a unui 

alegător în mai multe liste electorale 

permanente, înscrierea în listele 

electorale a unor persoane fictive ori 

care nu au drept de vot; 

Amendă  

de la 4.500 lei 

la 10.000 lei 

împuterniciţii preşedintelui 

Autorităţii Electorale Permanente 

d)  efectuarea de operaţiuni în listele 

electorale permanente de către 

persoane neautorizate; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

împuterniciţii preşedintelui 

Autorităţii Electorale Permanente 

j) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, 

acoperirea prin scriere sau în orice 

mod a listelor electorale permanente, 

a listelor electorale suplimentare; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral 

pentru secţiile de votare din 

străinătate, 

k) nerespectarea dispoziţiilor art. 39 

alin. (4) care prevede: 

„Pot efectua sondaje de opinie la 

ieşirea de la urne institutele de 

sondare a opiniei publice sau 

societăţile comerciale ori 

organizaţiile neguvernamentale care 

au în obiectul de activitate realizarea 

de sondaje de opinie şi care sunt 

acreditate de Biroul Electoral 

Central, prin decizie, în acest sens. 

Operatorii de sondaj ai acestora au 

acces, în baza acreditării instituţiei 

pentru care lucrează, în zona de 

protecţie a secţiei de votare 

prevăzută la art. 43 alin. (6), fără a 

avea acces în interiorul localului 

secţiei de votare”; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi 

Jandarmeriei Române, precum şi 

poliţiştii locali 

l)  afişarea listelor electorale 

permanente, a copiilor de pe acestea 

sau a listelor electorale suplimentare 

sau a extraselor din listele electorale; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

                                                             
2Conform art. 56 alin. (1) din Legea nr. 370/2004. 
3Conform art. 56 alin. (2) din Legea nr. 370/2004. 
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distrugerea, deteriorarea, murdărirea, 

acoperirea prin scriere sau în orice 

mod a platformelorprogram afişate 

sau a oricăror altor afişe ori anunţuri 

de propagandă electorală tipărite; 

m) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor 

birourilor electorale; nerespectarea 

hotărârilor şi instrucţiunilor 

Autorităţii Electorale Permanente; 

nerespectarea hotărârilor Curţii 

Constituţionale; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral, în 

cazul în care fapta prevăzută la art. 

55 lit. m) este săvârşită de către 

membrii biroului electoral  

 

preşedintele biroului electoral 

ierarhic superior, în cazul săvârşirii 

faptei prevăzute la art. 55 lit. m) de 

către preşedinţii birourilor 

electorale ierarhic inferioare 

 

poliţişti, în cazul în care fapta 

prevăzută la art. 55 lit. m) este 

săvârşită de alte persoane fizice sau 

juridice 

n) tipărirea fără drept de buletine de vot, 

în vederea utilizării acestora în ziua 

alegerii; 

Amendă  

de la 4.500 lei 

la 10.000 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

 

preşedintele biroului electoral, în 

cazul săvârşirii contravenţiilor de 

către membrii acestuia, ori 

preşedintele biroului electoral 

ierarhic superior, în cazul săvârşirii 

contravenţiilor de către preşedinţii 

birourilor electorale ierarhic 

inferioare sau de către locţiitorii 

acestora 

o) refuzul de a permite accesul 

persoanelor acreditate în localul 

secţiei de votare, cu excepţia 

cazurilor în care preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare 

limitează accesul persoanelor 

acreditate în localul secţiei de votare 

datorită mărimii acestuia; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

p)  refuzul de a primi şi înregistra o 

întâmpinare, contestaţie sau orice 

altă cerere, formulată în scris; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral 

pentru secţiile de votare din 

străinătate 
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q) refuzul de a se conforma dispoziţiilor 

preşedintelui biroului electoral al 

secţiei de votare cu privire la 

asigurarea ordinii în localul de vot şi 

în împrejurimi; 

Amendă de la 

1.500 lei la 

4.500 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

r) înmânarea buletinului de vot unui 

alegător care nu prezintă actul de 

identitate ori care refuză să semneze 

în lista electorală sau tabelul 

electoral în care este înscris pentru 

primirea buletinului de vot şi a 

ştampilei cu menţiunea "VOTAT"; 

Amendă  

de la 4.500 lei 

la 10.000 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi 

Jandarmeriei Române, precum şi 

poliţiştii locali 

r1)  nerespectarea dispoziţiilor legale 

privind prezenţa altor persoane în 

cabina de vot; 

Amendă  

de la 4.500 lei 

la 10.000 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

s) neaplicarea pe actul de identitate a 

ştampilei cu menţiunea "VOTAT" 

sau a timbrului autocolant, după caz,  

reţinerea actului de identitate, fără 

motive întemeiate, de către membrii 

biroului electoral al secţiei de votare; 

Amendă  

de la 4.500 lei 

la 10.000 lei 

preşedintele biroului electoral, în 

cazul săvârşirii contravenţiilor de 

către membrii acestuia 

 

preşedintele biroului electoral 

ierarhic superior, în cazul săvârşirii 

contravenţiilor de către preşedinţii 

birourilor electorale ierarhic 

inferioare sau de către locţiitorii 

acestora 

ş)  nerespectarea dispoziţiilor art. 48 

alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce 

tare a opţiunii exprimate pe buletinul 

de vot;  

întocmirea de către birourile 

electorale ale secţiilor de votare a 

proceselor-verbale, cu încălcarea 

dispoziţiilor prezentei legi; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral 

pentru secţiile de votare din 

străinătate 

t) continuarea propagandei electorale 

după încheierea acesteia, precum şi 

sfătuirea în ziua votării a alegătorilor 

la sediul secţiilor de votare să voteze 

sau să nu voteze un anumit candidat; 

Amendă de la 

1.500 lei la 

4.500 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

ţ) purtarea pe durata votării de către 

membrii birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, persoanele 

însărcinate cu paza, persoanele 

acreditate sau de către operatorii de 

sondaj ai institutelor de sondare a 

opiniei publice sau ai societăţilor 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral, în 

cazul săvârşirii contravenţiilor de 

către membrii acestuia 

 

preşedintele biroului electoral 

ierarhic superior, în cazul săvârşirii 

contravenţiilor de către preşedinţii 
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comerciale ori ai organizaţiilor 

neguvernamentale de ecusoane, 

insigne ori alte însemne de 

propagandă electorală; 

birourilor electorale ierarhic 

inferioare sau de către locţiitorii 

acestora 

u) încălcarea de către membrii 

birourilor electorale a obligaţiei de a 

participa la activitatea acestor 

birouri; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral, în 

cazul săvârşirii contravenţiilor de 

către membrii acestuia 

 

preşedintele biroului electoral 

ierarhic superior, în cazul săvârşirii 

contravenţiilor de către preşedinţii 

birourilor electorale ierarhic 

inferioare sau de către locţiitorii 

acestora 

v) refuzul preşedintelui biroului 

electoral sau al locţiitorului acestuia 

de a elibera o copie certificată de pe 

procesul-verbal persoanelor 

îndreptăţite potrivit prevederilor 

legii; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral 

ierarhic superior, în cazul săvârşirii 

contravenţiilor de către preşedinţii 

birourilor electorale ierarhic 

inferioare sau de către locţiitorii 

acestora 

w) încălcarea condiţiilor de acreditare 

de către persoanele acreditate potrivit 

art. 47 şi operatorii de sondaj ai 

institutelor de sondare a opiniei 

publice, ai societăţilor comerciale ori 

ai organizaţiilor neguvernamentale 

care au fost acreditate de Biroul 

Electoral Central prin decizie; 

Amendă de la 

1.500 lei la 

4.500 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

z) nerespectarea dispozițiilor art. 41 

privind afișajul electoral; 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

aa) nerespectarea dispozițiilor art. 43 

alin. (12), care prevede: 

„în ziua votării, între orele 7,00 - 

21,00 sunt interzise comercializarea 

şi consumul băuturilor alcoolice în 

spațiul de protecție al secţiei de 

votare”; 

Amendă de la 

1.500 lei la 

4.500 lei 

ofiţerii, agenţii şi subofiţerii din 

cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontieră Română şi Jandarmeriei 

Române, precum şi poliţiştii locali 

ab) nerespectarea dispozițiilor art. 43 

alin. (4) care prevede: 

„La plecare, preşedintele biroului 

electoral al secţiei de votare sigilează 

intrarea în localul de vot prin 

aplicarea ștampilei de control pe o 

bandă de hârtie. Este interzisă 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral 

pentru secţiile de votare din 

străinătate 
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părăsirea localului de vot cu ştampila 

de control, ștampile cu mențiunea 

"VOTAT", buletine de vot sau liste 

electorale”; 

ac) nerespectarea dispozițiilor art. 48 

alin. (1) lit. c) care prevede: 

„După închiderea sălii unde se 

votează, preşedintele, în prezența 

membrilor biroului electoral, 

efectuează operațiunile de numărare 

a buletinelor de vot şi de consemnare 

a rezultatului votării, după cum 

urmează:  

… c) stabilește numărul alegătorilor 

înscrişi în lista electorală 

permanentă; este interzis, sub 

sancțiunea legii, ca pe aceste 

documente să existe ștersături, 

modificări sau completări; rezultatul 

numărării se va înscrie la pct. a) din 

procesul-verbal prevăzut la art. 49 

alin. (1)”. 

Amendă 

de la 1.000 lei 

la 2.500 lei 

preşedintele biroului electoral 

pentru secţiile de votare din 

străinătate 

 

Săvârşirea de către membrii birourilor electorale a contravenţiilor prevăzute la art. 55 atrage înlocuirea 

cu alte persoane, la solicitarea preşedintelui biroului electoral ierarhic superior 
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Constituie infracţiuni electorale 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. 

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. 393 -Sancționarea tentativei 

    Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 385 şi art. 387 - 391 se pedepsește. 
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Anexa nr. 1 

  
Biroul electoral (al secției de votare) 

pentru votul prin corespondență nr. 

........ 

Denumirea statului: Africa de Sud etc. 

Denumirea localității: ……………. 

Adresa: …………………………….. 

 

 

 Pag. …………………                                                                 

  

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

din străinătate pentru votul prin corespondență 

Alegerile pentru Președintele României din data de 10 noiembrie 2019 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

alegătorului**) 

Codul 

numeric 

personal 

Domiciliul sau 

reședința 

alegătorului din 

străinătate 

Seria și 

numărul 

actului de 

identitate 

Codul poștal 

al 

domiciliului 

sau al 

reședinței 

Data 

înregistrării 

plicului 

exterior***) 

Data 

introducerii 

plicului 

interior***) 

1. Andrei Ion 111111 Berlin... AA123.. 1111 Se 

completează 

de 

Se 

completeaza 

2. Barbu Ion 1111 Berlin... AA111 1111 Se 

completează 

Se 

completează 

3.         

4.        

5.        

6.        

*)Se înscrie data votării (zz/ll/aaaa). 

**) Alegătorii sunt ordonați, alfabetic, pe state, conform repartizării acestora la birourile electorale. 

***) Se completează olograf de biroul electoral pentru votul prin corespondență sau de către biroul electoral al 

secției de votare competent, după caz. 

 

 

Președintele biroului electoral al secției de votare, 

Nume și prenume:…………………………………………….... 

Semnătura………………………………………………………. 
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Anexa nr. 2 

TIPIZAT 

 
Biroul electoral (al secției de votare) 

pentru votul prin corespondență nr. 

........ 

Denumirea statului: Africa de Sud etc. 

Denumirea localității: ……………. 

Adresa: …………………………….. 

 

 

 Pag. …………………                                                                 

  

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

din străinătate pentru votul prin corespondență 

Alegerile pentru Președintele României din data de 10 noiembrie 2019 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

alegătorului**) 

Codul 

numeric 

personal 

Domiciliul sau 

reședința 

alegătorului 

din străinătate 

Seria și 

numărul 

actului de 

identitate 

Codul poștal 

al 

domiciliului 

sau al 

reședinței 

Data 

înregistrării 

plicului 

exterior***) 

Data 

introducerii 

plicului 

interior***) 

1.        

2.        

3.         

4.        

5.        

*)Se înscrie data votării (zz/ll/aaaa). 

**) Alegătorii sunt ordonați, alfabetic, pe state, conform repartizării acestora la birourile electorale. 

***) Se completează olograf de biroul electoral pentru votul prin corespondență sau de către biroul electoral al secției de 

votare competent, după caz. 

 

 

Președintele biroului electoral al secției de votare, 

Nume și prenume:…………………………………………….... 

Semnătura………………………………………………………. 
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Anexa nr. 3 

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE 

 

Biroul electoral (al secției de votare) pentru 

votul prin corespondență nr. ........ 

Denumirea statului: Africa de Sud etc. 

Denumirea localității: ……………. 

Adresa: …………………………….. 

 

 

 Pag. ………………                                                                

  

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ  

din străinătate pentru votul prin corespondență 

Alegerile pentru Președintele României din data de 10 noiembrie 2019 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

alegătorului*) 

Codul numeric 

personal 

Domiciliul sau 

reședința 

alegătorului din 

străinătate 

Seria și 

numărul 

actului de 

identitate 

Codul poștal al 

domiciliului 

sau al 

reședinței 

Data 

înregistrării 

plicului 

exterior**) 

Data 

introducerii 

plicului 

interior**) 

1. Se găsesc pe 

plicul exterior 

Se regăsește pe 

certificatul de 

alegător 

Se regăseste pe 

plicul exterior 

Se barează Dacă există pe 

plicul exterior 

Se completează 

data primirii de 

la 

reprezentantul 

misiunii 

(pentru cele 

sosite la sediul 

misiunii înainte 

de începerea 

activității 

membrilor 

secției) 

sau 

data sosirii la 

misiune 

(pentru 

plicurile sosite 

în zilele 6 și 7 

noiembrie, 

când își 

desfășoară 

activitatea 

membrii 

secției). 

Se 

completează 

2.        

3.         

4.        

 

Președintele biroului electoral al secției de votare, 

Nume și prenume:…………………………………………….... 

Semnătura………………………………………………………. 
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Anexa nr. 4 

 

 

Datele de contact ale Biroului Electoral pentru secțiile de votare din străinătate 

Municipiul București, sector 2, Strada Alecu Russo, nr. 13-19, ap. 1, parter 

Telefon: 021 4311974, 021 4311975 

Fax: 021 2520011 

Email: bestrainatate@bec.ro 

 

 

Datele de contact ale Biroului electoral Central  
 

Str. Eugeniu Carada nr. 1, Sector 3, București 

Tel: 021 3137479, 021 3136766, 021 3130210 

Fax: 021 3135196, email: secretariat@bec.ro 

 

 

 

 

 

mailto:bestrainatate@bec.ro

