
 

 

 

 

 

 
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea metodologiei centralizării electronice a rezultatelor alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților 

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. g), j), l) și n), art. 11 alin. (10), 

art. 14 alin. (1) lit. h), alin. (2) lit. d), art. 18 lit. j),  art. 51 alin. (5) și (6), art. 93 - 96, 

art. 103 alin. (1) lit. g), q), r), u), art. 1031, art. 109 alin. (1) și art. 110 din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare, 

luând în considerare și prevederile art. 17 alin. (1) 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 

ulterioare, 

văzând prevederile art. 3 alin. (1) și (2), precum și ale art. 4 din Hotărârea 

Guvernului nr. 754/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și 

desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 

ținând cont de prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 

36/2016 privind consemnarea opțiunilor ce rezultă din citirea buletinelor de vot pentru 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și ale Hotărârii Autorității 

Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale 

privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera 

Deputaților, cu modificările și completările ulterioare, 

observând dispozițiile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic 

de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea 

și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, 

precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către 

membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, cu 

modificările și completările ulterioare, 



observând practicile utilizate de Biroul Electoral Central la alegerile 

anterioare, precum şi necesitatea creşterii transparenţei operaţiunilor de centralizare a 

rezultatelor alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, 

în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Art. 1. - Se aprobă metodologia centralizării electronice a rezultatelor 

alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 

I. 

  

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică 

 

 

              Contrasemnează: 

Vicepreşedinte, 

Marian Muhuleț 

 

 

 

 

Vicepreşedinte, 

Zsombor Vajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti,  

Nr.______/___________



 

 

 

 

 

Anexa 

 

Metodologia  

centralizării electronice a rezultatelor alegerilor pentru  

Senat și Camera Deputaților 

 

  

Art. 1. – (1) Președintele biroului electoral al secției de votare asigură 

încărcarea fotografiilor celor două procese-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării, precum și a informațiilor provenite din verificarea corelării datelor înscrise în 

acestea în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a 

votului ilegal, denumit în continuare SIMPV. 

(2) Prin încărcarea în SIMPV a fotografiilor prevăzute la alin. (1) și a 

informațiilor provenite din verificarea corelării datelor înscrise în cele două                

procese-verbale privind consemnarea rezultatelor votării, președintele biroului 

electoral al secției de votare asigură transmiterea automată a acestora către Sistemul 

informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea 

rezultatelor votării, denumit în continuare SICPV. 

(3) Informațiile provenite din verificarea corelării datelor înscrise în cele două 

procese-verbale privind consemnarea rezultatelor votării sunt afișate pe pagina de 

internet www.prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secție de votare în parte, respectiv 

pentru fiecare birou electoral pentru votul prin corespondență, sub titulatura de 

Informații provizorii, însoțite de fotografiile prevăzute la alin. (1). 

(4) Informațiile provizorii sunt afișate pe pagina de internet 

www.prezenta.roaep.ro, în format .csv.  

 

Art. 2. - Pentru prelucrarea, verificarea și validarea informațiilor provizorii ce 

au fost încărcate în SICPV, conform art. 1 alin. (2), pentru totalizarea rezultatelor 

alegerilor, pentru efectuarea calculelor necesare pentru repartizarea și atribuirea 

mandatelor de deputat și senator, precum şi pentru editarea proceselor-verbale privind 

rezultatele alegerilor se constituie stații de prelucrare și centralizare a rezultatelor 

alegerilor pe lângă oficiile electorale, birourile electorale de circumscripție și Biroul 

Electoral Central, în care își desfășoară activitatea statisticienii asigurați de Institutul 

Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică. 

 (2) Activitatea din stațiile de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor 

se desfășoară sub autoritatea oficiilor electorale, birourilor electorale de circumscripție 

și a Biroului Electoral Central.  

 

 

http://www.prezenta.roaep.ro/
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Art. 3. – (1) Informațiile provizorii sunt validate în SICPV pe baza 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile 

electorale ale secțiilor de votare, respectiv de birourile electorale pentru votul prin 

corespondență și/sau a deciziilor oficiului electoral sau a biroului electoral de 

circumscripție, după caz. 

(2) Procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi 

birourile electorale pentru votul prin corespondenţă, validate de oficiile electorale şi 

birourile electorale de circumscripţie, sunt scanate de către statisticienii din stațiile de 

prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor şi încărcate în SICPV. 

(3) După scanarea unui proces-verbal conform alin. (2), se generează un fişier 

în format .pdf care conţine versiunea procesului-verbal generat pe baza informaţiilor 

provizorii şi versiunea scanată a procesului-verbal validat de oficiile electorale şi 

birourile electorale de circumscripţie, ca martor al informațiilor existente în SICPV la 

momentul respectiv. 

(4) Fişierul prevăzut la alin. (3) este listat, iar documentul pe suport hârtie, 

denumit în continuare dublet, este verificat de statisticienii din stațiile de prelucrare și 

centralizare a rezultatelor alegerilor. Dacă datele din dublet corespund, iar corelaţiile 

prevăzute de lege sunt respectate, acesta este semnat de către statisticienii care l-au 

verificat. Totodată, în cazul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare se va asigura verificarea 

egalităţii datelor înscrise la pct. a) – d) din procesul-verbal pentru Senat cu cele 

înscrise la pct. a) – d) din procesul-verbal pentru Camera Deputaţilor. În cazul 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării prin corespondenţă se va 

asigura verificarea egalităţii datelor înscrise la pct. a) – c2) din procesul-verbal pentru 

Senat cu cele înscrise la pct. a) – d) din procesul-verbal pentru Camera Deputaţilor. 

(5) După efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (4), fişierul prevăzut la alin. 

(3) este semnat electronic de către preşedintele oficiului electoral sau al biroului 

electoral de circumscripţie, după caz, moment de la care informaţiile provizorii sunt 

validate în SICPV. 

(6) Informațiile provizorii validate în SICPV sunt afișate pe pagina de internet 

www.prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secție de votare în parte, respectiv pentru 

fiecare birou electoral pentru votul prin corespondență, în format .csv, sub titulatura 

Date parțiale, însoţite de copiile scanate ale proceselor-verbale primite, pe suport 

hârtie ori prin mijloace electronice, de la birourile electorale ale secțiilor de votare și 

de la birourile electorale pentru votul prin corespondență. 

 (7) O copie certificată a fiecărui proces-verbal privind consemnarea 

rezultatelor votării pentru Senat, respectiv pentru Camera Deputaților, întocmit de 

birourile electorale ale secțiilor de votare, validat de către birourile electorale de 

circumscripție, respectiv de către oficiile electorale, va rămâne în stația de prelucrare 

http://www.prezenta.roaep.ro/
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până la terminarea operațiunilor de verificare şi validare a rezultatului votării la  

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, iar ulterior va fi arhivată, în conformitate 

cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, de către direcția 

teritorială a Institutului Național de Statistică.  

 

Art. 4. - (1) În situaţiile în care informațiile provizorii conţin erori, procesele-

verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi birourile electorale 

pentru votul prin corespondenţă conţin erori şi/sau există neconcordanţe între datele 

înscrise în acestea şi în fotografiile încărcate în SICPV, informațiile provizorii pot fi 

corectate şi/sau validate în SICPV numai pe baza unei decizii a oficiului electoral sau 

a biroului electoral de circumscripție, scanată și introdusă în prealabil în SICPV. 

(2) Modificările în bazele de date se efectuează pe baza deciziilor prevăzute la 

alin. (1) şi a proceselor-verbale validate de oficiul electoral sau biroul electoral de 

circumscripţie, de către corectorii nominalizaţi în acest sens de către coordonatorii 

stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor alegerilor desemnaţi de către 

preşedintele Institutului Național de Statistică. 

 (3) Modelul deciziilor oficiilor electorale şi ale birourilor electorale de 

circumscripție privind efectuarea de corecţii în SICPV este prevăzut în anexa nr. 1. 

(4) În cazul în care, în urma efectuării de corecţii a informaţiilor provizorii, 

datele parţiale diferă de acestea, pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, sub 

titulatura Date parţiale vor fi afişate, în mod obligatoriu, toate versiunile proceselor-

verbale, dacă este cazul, precum şi deciziile oficiilor electorale şi ale birourilor 

electorale de circumscripţie. 

 

Art. 5. – (1) Datele parțiale sunt totalizate în primă etapă, prin intermediul 

SICPV, la nivelul birourilor electorale de circumscripție, conform anexelor nr. 7 și 8 la 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor 

proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și 

Camera Deputaților, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În cazul municipiului București, prin derogare de la prevederile alin. (1), 

datele parțiale sunt totalizate în primă etapă, prin intermediul SICPV, la nivelul 

oficiilor electorale, conform anexelor nr. 9 și 10 la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) În cazul circumscripției electorale pentru cetățenii români cu domiciliul 

sau reședința în afara țării, prin derogare de la prevederile alin. (1), datele parțiale sunt 

totalizate în primă etapă, prin intermediul SICPV, la nivelul biroului electoral de 

circumscripție, conform anexelor nr. 11 și 12 la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) Datele parțiale prevăzute la alin. (2) sunt totalizate în a doua etapă, prin 

intermediul SICPV la nivelul biroului electoral de circumscripție a municipiului 

http://www.prezenta.roaep.ro/
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București, conform anexelor nr. 7 și 8 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente 

nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Datele parțiale prevăzute la alin. (1) – (4) sunt totalizate, prin intermediul 

SICPV, la nivelul Biroului Electoral Central, conform anexelor nr. 2 şi 3. 

(6) Datele parțiale totalizate conform alin. (1) – (5) sunt afișate pe pagina de 

internet www.prezenta.roaep.ro, precum și pe pagina de internet a Biroului Electoral 

Central, în format .csv. 

 

Art. 6. - (1) La nivelul fiecărei staţii de prelucrare și centralizare a rezultatelor 

alegerilor, reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică vor organiza un sistem 

unitar de înregistrare al intrărilor, respectiv ieşirilor de documente în cadrul 

desfăşurării operațiunilor tehnice de centralizare a datelor, pe bază de condici ale căror 

modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5. 

(2) Accesul altor persoane în afara personalului tehnic auxiliar și a membrilor 

biroului electoral sau oficiului electoral, în incinta stațiilor de prelucrare și centralizare 

a rezultatelor alegerilor, este permis numai cu acordul biroului electoral sau al oficiului 

electoral, după caz. 

 

Art. 7. - (1) În cadrul stațiilor de prelucrare și centralizare a rezultatelor 

alegerilor, statisticienii îndeplinesc următoarele atribuții principale: 

a) procesează și verifică procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor 

votării primite pe suport hârtie sau prin mijloace electronice, după caz, de la birourile 

electorale ale secțiilor de votare și birourile electorale pentru votul prin corespondență; 

asigură scanarea proceselor-verbale validate; 

b) compară datele înscrise în procesele-verbale prevăzute la lit. a) cu cele 

informațiile provizorii și fotografiile din SICPV și semnalează oficiului electoral sau 

biroului electoral de circumscripție, după caz, eventualele neconcordanțe; 

c) prelucrează, verifică și validează, pe baza deciziilor adoptate de oficiul 

electoral sau biroul electoral de circumscripție, după caz, informațiile provizorii ce au 

fost încărcate în SICPV; 

d) prelucrează și verifică totalizarea datelor parțiale, generează și propun spre 

aprobare oficiului electoral sau biroului electoral, după caz, procesele-verbale ale căror 

modele sunt prevăzute de anexele nr. 7-12 la Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 39/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv procesele-

verbale privind totalizarea voturilor la nivel național, conform modelelor prevăzute în 

anexele nr. 2 și 3; 

e) asigură introducerea datelor parțiale totalizate conform art. 3 în aplicațiile 

privind repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator puse la dispoziție de 

Autoritatea Electorală Permanentă și verifică corectitudinea calculelor realizate; 

http://www.prezenta.roaep.ro/
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f)  generează și propun spre aprobare oficiului electoral sau biroului electoral, 

după caz, procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 13-22 la 

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

g) asigură testarea aplicațiilor informatice privind centralizarea rezultatelor 

votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator şi formulează 

propuneri de îmbunătăţire a acestora până cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei 

alegerilor. 

(2) Câte un exemplar validat al fiecărui proces-verbal va rămâne în stația de 

prelucrare și centralizare până la finalizarea operațiunilor de centralizare, fiind 

transmis Biroului Electoral Central conform art. 95 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 8. –  (1) Procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr. 

7-12 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, se generează din SICPV, se tipăresc în două exemplare 

originale, se verifică prin comparație cu datele din SICPV, se semnează şi se 

ștampilează, în condiţiile legii.  

 (2) Procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se 

generează din SICPV, se tipăresc în două exemplare originale, se verifică prin 

comparație cu datele din SICPV, se semnează şi se ștampilează, de către membrii 

Biroului Electoral Central.  

(3) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) şi (2) se scanează şi se încarcă în 

SICPV, din care se generează un fișier care conține atât datele cât și imaginea scanată, 

ca martor al informațiilor existente în SICPV la momentul respectiv. 

 (3) În cazul în care se constată erori sau neconcordanțe în datele înscrise în 

procesele-verbale prevăzute la alin. (1) şi (2), în cazul în care se dispune renumărarea 

voturilor într-o secție de votare sau refacerea centralizării voturilor și rezultatului 

alegerilor dintr-o circumscripție electorală, corecţiile necesare se realizează numai pe 

baza deciziilor oficiilor electorale, birourilor electorale de circumscripţie sau Biroului 

Electoral Central, după caz. 

(4) Deciziile prevăzute la alin. (3), precum și deciziile privind soluţionarea 

contestaţiilor primite se  încarcă în SICPV, în secţiunea destinată acestui scop. 

(5) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt afișate pe pagina de 

internet www.prezenta.roaep.ro, precum și pe pagina de internet a Biroului Electoral 

Central, în format .csv, la rubrica Date parţiale. 

 

Art. 9. – (1) Procesele-verbale ale căror modele sunt prevăzute de anexele nr.               

13-22 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 39/2016, cu modificările și 

completările ulterioare sunt generate din aplicațiile privind repartizarea și atribuirea 

http://www.prezenta.roaep.ro/
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mandatelor de deputat și senator puse la dispoziție de Autoritatea Electorală 

Permanentă, pe baza datelor introduse de către statisticienii din staţiile de prelucrare și 

centralizare a rezultatelor alegerilor. 

(2) După întocmirea şi semnarea în condiţiile legii a tuturor proceselor-verbale 

prevăzute la alin. (1), datele parţiale sunt afișate pe pagina de internet 

www.prezenta.roaep.ro, precum și pe pagina de internet a Biroului Electoral Central, 

în format .csv, la rubrica Rezultate finale. 

 

Art. 10. - Pe pagina de internet www.prezenta.roaep.ro, precum și pe pagina 

de internet a Biroului Electoral Central, în format .csv, vor fi furnizate zilnic rezultate 

parțiale, începând cu ora 1000 a zilei următoare datei votării, până la finalizarea 

centralizării, conform următorului grafic: 

 

ORA DE REFERINŢĂ A 

DATELOR 

800 1000 1500 1800 

Ora la care informațiile vor fi 

disponibile şi date publicității 

1000 1200 1700 2000 

 (2) Pe durata primirii, verificării și centralizării proceselor-verbale privind 

consemnarea rezultatelor votării întocmite de birourile electorale ale secțiilor de 

votare, oficiile electorale și birourile electorale de circumscripție pot da publicității 

informații parțiale rezultate din prelucrarea proceselor-verbale validate și centralizate 

până la ora de referință. 

 (3) Structura informațiilor parțiale date publicității va urmări întocmai 

formatul prevăzut în anexele nr. 6- 12 care fac parte din prezenta decizie. 

   

Art. 11. - Membrii Biroului Electoral Central și personalul tehnic auxiliar cu 

atribuții în materia centralizării electronice a rezultatelor votării, desemnat de Institutul 

Național de Statistică și Autoritatea Electorală Permanentă au acces, spre vizualizare 

în timp real, la duplicatele bazelor de date ale SIMPV și ale SICPV, precum și la 

jurnalele mașinilor de pe care funcționează acestea, pe stațiile de lucru care 

funcționează la sediul Biroului Electoral Central în cadrul infrastructurii informatice 

prevăzute la art. 1031 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art. 12. – (1) Formaţiunile politice care au reprezentanţi în Biroul Electoral 

Central pot desemna câte un expert în tehnologia informaţiei cu drept de vizualizare și 

de interogare a bazelor de date și a jurnalelor prevăzute la art. 11. 

(2) Accesul se realizează, în prezența personalului tehnic auxiliar prevăzut la 

art. 11, pe stații de lucru care funcționează la sediul Biroului Electoral Central, 

http://www.prezenta.roaep.ro/
http://www.prezenta.roaep.ro/


 9 

asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în baza datelor de autentificare 

furnizate în acest sens de Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

 (3) Experții desemnați conform alin. (1) vor utiliza aplicațiile standard puse la 

dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, respectiv aplicație pentru 

interogarea bazei de date și aplicație web de vizualizare a jurnalelor. 

 

Art. 13. – (1) Staţiile de lucru prevăzute de art. 12 alin. (2) vor fi configurate 

și securizate astfel încât să împiedice accesul la internet şi inserarea de date 

informatice. 

(2) Extragerea de date informatice este permisă numai în măsura în care 

aceasta nu afectează securitatea bazelor de date și nu contravine legislației privind 

protecția datelor cu caracter personal.   

(3) Pe staţiile de lucru prevăzute de art. 12 alin. (2) vor fi create conturi de 

utilizator cu drepturi limitate de operare, conform prezentei decizii. 

(4) Toate operațiunile de instalare și configurare a  aplicațiilor pe stațiile de 

lucru prevăzute de art. 12 alin. (2) vor fi realizate numai de către personal desemnat 

din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 

 

Art. 14. – Direcţia generală sistemul informaţional electoral naţional din 

cadrul Autorităţii Electorale Permanente va asigura condiţiile necesare auditării 

aplicaţiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și 

atribuirea mandatelor de deputat și senator. 

 

Art. 15. – Lista cu personalul de specialitate care va participa la centralizarea, 

prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor pentru Senat şi Camera 

Deputaţilor se aprobă prin decizie a Autorităţii Electorale Permanente, la propunerea 

Institutului Naţional de Statistică. 

 

Art. 16. – (1) Certificarea aplicaţiilor informatice privind centralizarea 

rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator se 

realizează prin grija Departamentului sistemul informaţional electoral naţional din 

cadrul Autorităţii Electorale Permanente. 

(2) La operaţiunile de certificare a aplicaţiilor informatice privind 

centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și 

senator participă reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică şi ai dezvoltatorilor 

aplicaţiilor. 
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Anexa nr. 1 la Metodologie 

 

Modelul deciziei privind efectuarea de corecţii ale datelor din SICPV 

 

DECIZIE 

privind efectuarea de corecţii ale datelor din SICPV pentru secția de votare nr. 

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

 

În urma verificării documentaţiei prezentate de preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare, dl/dna ............................................................................................., 

precum şi a explicaţiilor furnizate de echipa de verificare, s-au constatat 

neconcordanţe/erori ale datelor înscrise în SICPV pentru alegerea 

...................................1 , urmând a fi efectuate corecţii după cum urmează: 
 

 Rubricile procesului-verbal 
Constatări 

neconcordanţe2 

Solicitări de 

modificare3 

a 
Numărul   total   al   alegătorilor prevăzuţi  în  

listele electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. 

a3+ pct. a4), din care: 

 

 
 

a1 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor  

electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) 
  

a2  -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor 

electorale suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) 
  

a3 
-  Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a 

folosit urna specială  (pct. a3 ≥ pct. b3) 
 

 

a4 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor 

electorale pentru votul prin corespondență (pct. a4 

≥ pct. b4) 

 
 

b 

 Numărul total   al   alegătorilor care s-au prezentat 

la urne,  înscrişi  în  listele electorale (pct. b = pct. 

b1 + pct. b2 + pct. b3+ pct. b4), din care: 

 

 

b1 -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 

la urne, înscrişi în listele electorale permanente 
  

b2 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 

la urne, înscrişi în  listele electorale suplimentare 
  

b3 
- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat 

la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială   
 

 

b4 
- Numărul total al alegătorilor care au votat prin 

corespondență, înscriși în listele electorale pentru 

votul prin corespondență 
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c - Numărul total al voturilor valabil exprimate  
 

d Numărul total al voturilor nule  
 

e. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidați și candidat 

independent*):  

Nr. 

crt. 

Denumirea partidelor 

politice,  a organizaţiilor  

cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, a 

alianţelor politice, a 

alianţelor electorale sau  

prenumele şi numele 

candidaților independenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul 

voturilor 

valabil 

exprimate 

obținute 

Constatări 

neconcordanţe2 

Solicitări de 

modificare3 

1    
 

2    
 

3    
 

...    
 

...    
 

 

f 

Numărul buletinelor de vot primite de birourile 

electorale ale secțiilor de votare și al plicurilor 

exterioare expediate către alegători (pct. f ≥ pct. 

c+pct. d+ pct. g + pct. g1), din care:  

 

Constatări 

neconcordanţe2 

Solicitări de 

modificare3 

f1 Numărul buletinelor de vot primite de birourile 

electorale ale secțiilor de votare 
  

f2 
Numărul plicurilor exterioare expediate către 

alegători 
 

 

g 
Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și 

anulate, precum și al plicurilor exterioare și 

interioare anulate, din care: 

 
 

g1 
- Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și 

anulate 
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g2  
- Numărul plicurilor exterioare și interioare 

anulate 
 

 

g1 Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe 

care nu s-a aplicat ștampila „VOTAT”) 
 

 

 

 

..................................4 

NOTE: 
1 Se înscrie, după caz, „Senatului” sau „Camerei Deputaţilor”. 
2În cazul rubricilor unde se constată neconcordanţe se înscriu datele incorect 

menţionate în procesul-verbal. 
3 În cazul rubricilor unde se constată neconcordanţe se înscriu datele corecte care 

trebuie înscrise în procesul-verbal. 
4 Se semnează de către membrii oficiului electoral sau ai biroului electoral de 

circumscripție, în condiţiile legii. 
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Anexa nr. 2 la Metodologie 

ROMÂNIA 

BIROUL ELECTORAL 

CENTRAL 

 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de .................... 

Proces-verbal privind totalizarea voturilor la nivel naţional pentru alegerea 

SENATULUI 

 

a 
Numărul   total   al   alegătorilor prevăzuţi  în  listele electorale 

(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3+ pct. a4), din care: 

 

 

a1 -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor  electorale 

permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) 
 

a2  -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 

suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) 
 

a3 
-  Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna 

specială  (pct. a3 ≥ pct. b3) 
 

a4 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale pentru 

votul prin corespondență (pct. a4 ≥ pct. b4) 
 

b 

 Numărul total   al   alegătorilor care s-au prezentat la urne,  

înscrişi  în  listele electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. 

b3+ pct. b4), din care: 

 

b1 -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în listele electorale permanente 
 

b2 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în  listele electorale suplimentare 
 

b3 
- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în 

cazul cărora s-a folosit urna specială   
 

b4 
- Numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, 

înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență 
 

c - Numărul total al voturilor valabil exprimate  

d Numărul total al voturilor nule  
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e. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidați și candidat 

independent*):  

Nr. 

crt. 

Denumirea partidelor politice,  a 

organizaţiilor  cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, a 

alianţelor politice, a alianţelor 

electorale sau  prenumele şi numele 

candidaților independenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul voturilor 

valabil exprimate 

obținute 

Procent din total (%) 

1    

2    

3    

...    

...    

*) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate obținute 

 

f 

Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare și al plicurilor exterioare expediate către 

alegători (pct. f ≥ pct. c+pct. d+ pct. g + pct. g1), din care:  

 

 

f1 Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare 
 

f2 Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători  

g 
Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, precum și 

al plicurilor exterioare și interioare anulate, din care: 
 

g1 - Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate  

g2  - Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate  

g1 Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a 

aplicat ștampila „VOTAT”) 
 

 

................................................1 

1Se semnează de către membrii Biroului Electoral Central. 
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Anexa nr. 3 la Metodologie 

ROMÂNIA 

BIROUL ELECTORAL 

CENTRAL 

 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de ............................. 

Proces-verbal privind totalizarea voturilor la nivel naţional pentru alegerea 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

a 

Numărul   total   al   alegătorilor prevăzuţi  în  listele electorale 

(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care: 

 

 

a1 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor  electorale 

permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) 
 

a2 
 -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 

suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) 
 

a3 
-  Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna 

specială  (pct. a3 ≥ pct. b3) 
 

a4 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale pentru 

votul prin corespondență (pct. a4 ≥ pct. b4) 
 

b 

 Numărul total   al   alegătorilor care s-au prezentat la urne,  

înscrişi  în  listele electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. 

b3+ pct. b4), din care: 

 

b1 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în listele  electorale permanente 
 

b2 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în  listele electorale suplimentare 
 

b3 
- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în 

cazul cărora s-a folosit urna specială   
 

b4 

- Numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, 

înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență 

 

 

c - Numărul total al voturilor valabil exprimate  

d Numărul total al voturilor nule  
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e. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidați și candidat 

independent*):  

Nr. 

Crt. 

Denumirea partidelor politice,  a 

organizațiilor  cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, a 

alianţelor politice şi a alianţelor 

electorale sau prenumele şi numele  

candidaților independenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul voturilor 

valabil exprimate 

obținute 

Procent din total (%) 

1.    

2.    

3.    

...    

...    

*) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate obținute 

 

f 

Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare și al plicurilor exterioare expediate către 

alegători (pct. f ≥ pct. c+pct. d+ pct. g + pct. g1), din care:  

 

 

f1 
Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare 
 

f2 Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători  

g 
Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, precum și 

al plicurilor exterioare și interioare anulate, din care: 
 

g1 - Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate  

g2  - Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate  

g1 
Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a 

aplicat ștampila cu mențiunea „VOTAT”) 
 

 

 

................................................1 

 

1Se semnează de către membrii Biroului Electoral Central. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 la Metodologie 

 

Modelul condicii de înregistrare a proceselor-verbale în staţia de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor 

 

Condică de înregistrare a proceselor-verbale în staţia de prelucrare şi centralizare a rezultatelor alegerilor 

 

Localitatea 

 

Tipul 

scrutinului Nr. secţiei 

de votare  

PV - primit PV - predat la centralizare PV - restituit pentru corectare  PV - primit după corectare  PV- predat la centralizare 

Ziua Ora 
Semnătura şef 

tură recepţie 
Ziua Ora 

Semnătura şef tură 

centralizare 
Ziua Ora 

Semnatură 

preşedinte sv 
Ziua Ora 

Semnătura şef 

tură recepţie 
Ziua Ora 

Semnătura şef tură 

centralizare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexa nr. 5 la Metodologie 

 

Modelul condicii de înregistrare a proceselor-verbale transmise către echipa citire/validare 

 

Condică de înregistrare a proceselor-verbale transmise către echipa citire/validare 

 

Localitatea 

 

Tipul 

scrutinului 

Numărul 

secţiei de 

Votare  

Set PV + listare Corecte  Eronate Observaţii 

 Predate pentru citire 

Ziua Ora 

Semnătură 

şef tură 

control Ziua Ora 

Semnătură 

controlor Ziua Ora 

Semnătură 

preluare şef 

tură 

recepţie 

1 2 3 4 5 6 7 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6 la Metodologie 
 

Data: zz/ll/aaaa 

Ora: hh:mm:ss 

ROMÂNIA 

BIROUL ELECTORAL 

CENTRAL 

 

 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de .......................... 

Situația centralizării datelor din secțiile de votare 

 

 

 

Au fost centralizate XXXXX secții din XXXXX secții. 

Procent centralizare: XXX,XX % 

 

 

Număr 

circumscripție 

electorală 

Denumire circumscripție electorală 

Număr 

secții de 

votare 

Secții de votare 

centralizate 

Număr 

Procent 

din total 

(%) 

1 ALBA    

2 ARAD    

3 ARGEȘ    

4 BACĂU    

5 BIHOR    

6 BISTRIȚA-NĂSAUD    

7 BOTOȘANI    

8 BRAȘOV    

9 BRĂILA    

10 BUZĂU    

11 CARAȘ-SEVERIN    

12 CĂLĂRAȘI    

13 CLUJ    

14 CONSTANȚA    

15 COVASNA    
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Număr 

circumscripție 

electorală 

Denumire circumscripție electorală 

Număr 

secții de 

votare 

Secții de votare 

centralizate 

Număr 

Procent 

din total 

(%) 

16 DÂMBOVIȚA    

17 DOLJ    

18 GALAȚI    

19 GIURGIU    

20 GORJ    

21 HARGHITA    

22 HUNEDOARA    

23 IALOMIȚA    

24 IAȘI    

25 ILFOV    

26 MARAMUREȘ    

27 MEHEDINȚI    

28 MUREȘ    

29 NEAMȚ    

30 OLT    

31 PRAHOVA    

32 SATU MARE    

33 SĂLAJ    

34 SIBIU    

35 SUCEAVA    

36 TELEORMAN    

37 TIMIȘ    

38 TULCEA    

39 VASLUI    

40 VÂLCEA    

41 VRANCEA    

42 Municipiul BUCUREȘTI    

43 Străinătate    

Total X    
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Anexa nr. 7 la Metodologie 

 

Data: zz/ll/aaaa 

Ora: hh:mm:ss 

ROMÂNIA 

BIROUL ELECTORAL 

CENTRAL 

 

 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de .................................. 

Situația voturilor valabil exprimate pe competitori electorali 

 

 

 

Au fost centralizate XXXXX secții din XXXXX secții. 

Procent centralizare: XXX,XX % 

 

 
Denumirea partidului politic, a 

organizației cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, a alianței politice, 

a alianței electorale sau mențiunea 

„Candidat independent” 

Voturi pentru 

CAMERA 

DEPUTAȚILOR 

Voturi pentru 

SENAT 

Număr 

Procent 

din total 

(%) 

Număr 

Procent 

din total 

(%) 

...     

...     

...     

Total țară:     
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Anexa nr. 8 la Metodologie 

 

Data: zz/ll/aaaa 

Ora: hh:mm:ss 

ROMÂNIA 

BIROUL ELECTORAL 

CENTRAL 

 

 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de ............................... 

Situația centralizării voturilor pentru alegerea CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Au fost centralizate XXXXX secții din XXXXX secții. 

Procent centralizare: XXX,XX % 

 

a 

Numărul   total   al   alegătorilor prevăzuţi  în  listele electorale 

(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care: 

 

 

a1 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor  electorale 

permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) 
 

a2 
 -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 

suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) 
 

a3 
-  Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna 

specială  (pct. a3 ≥ pct. b3) 
 

a4 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale pentru 

votul prin corespondență (pct. a4 ≥ pct. b4) 
 

b 

 Numărul total   al   alegătorilor care s-au prezentat la urne,  

înscrişi  în  listele electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. 

b3+ pct. b4), din care: 

 

b1 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în listele  electorale permanente 
 

b2 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în  listele electorale suplimentare 
 

b3 
- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în 

cazul cărora s-a folosit urna specială   
 

b4 

- Numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, 

înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență 
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c - Numărul total al voturilor valabil exprimate  

d Numărul total al voturilor nule  

 
 

e. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidați și candidat 

independent*):  

Nr. 

Crt. 

Denumirea partidelor politice,  a 

organizațiilor  cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, a 

alianţelor politice şi a alianţelor 

electorale sau prenumele şi numele  

candidaților independenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul voturilor 

valabil exprimate 

obținute 

Procent din total (%) 

1.    

2.    

3.    

...    

...    

*) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate obținute 

 

 

 

f 

Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare și al plicurilor exterioare expediate către 

alegători (pct. f ≥ pct. c+pct. d+ pct. g + pct. g1), din care:  

 

 

f1 
Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare 
 

f2 Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători  
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g 
Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, precum și 

al plicurilor exterioare și interioare anulate, din care: 
 

g1 - Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate  

g2  - Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate  

g1 
Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a 

aplicat ștampila cu mențiunea „VOTAT”) 
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Anexa nr. 9 la Metodologie 

 

Data: zz/ll/aaaa 

Ora: hh:mm:ss 

ROMÂNIA 

BIROUL ELECTORAL 

CENTRAL 

 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de ................................. 

Situația centralizării voturilor pentru alegerea SENATULUI 

 

Au fost centralizate XXXXX secții din XXXXX secții. 

Procent centralizare: XXX,XX % 

 

a 
Numărul   total   al   alegătorilor prevăzuţi  în  listele electorale 

(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3+ pct. a4), din care: 

 

 

a1 -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor  electorale 

permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) 
 

a2 
 -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 

suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) 
 

a3 
-  Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna 

specială  (pct. a3 ≥ pct. b3) 
 

a4 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale pentru 

votul prin corespondență (pct. a4 ≥ pct. b4) 
 

b 

 Numărul total   al   alegătorilor care s-au prezentat la urne,  

înscrişi  în  listele electorale (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. 

b3+ pct. b4), din care: 

 

b1 -  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în listele electorale permanente 
 

b2 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în  listele electorale suplimentare 
 

b3 
- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în 

cazul cărora s-a folosit urna specială   
 

b4 
- Numărul total al alegătorilor care au votat prin corespondență, 

înscriși în listele electorale pentru votul prin corespondență 
 

c - Numărul total al voturilor valabil exprimate  

d Numărul total al voturilor nule  
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e. Numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidați și candidat 

independent*):  

Nr. 

crt. 

Denumirea partidelor politice,  a 

organizaţiilor  cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, a 

alianţelor politice, a alianţelor 

electorale sau  prenumele şi numele 

candidaților independenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul voturilor 

valabil exprimate 

obținute 

Procent din total (%) 

1    

2    

3    

...    

...    

*) În ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate obținute 

 

f 

Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare și al plicurilor exterioare expediate către 

alegători (pct. f ≥ pct. c+pct. d+ pct. g + pct. g1), din care:  

 

 

f1 Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare 
 

f2 Numărul plicurilor exterioare expediate către alegători  

g 
Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate, precum și 

al plicurilor exterioare și interioare anulate, din care: 
 

g1 - Numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate  

g2  - Numărul plicurilor exterioare și interioare anulate  

g1 Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a 

aplicat ștampila „VOTAT”) 
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Anexa nr. 10 la Metodologie 

 

Data: zz/ll/aaaa 

Ora: hh:mm:ss 

ROMÂNIA 

Biroul Electoral de 

Circumscripție 

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

 

 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de ................................ 

Situația centralizării voturilor pentru alegerea CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Au fost centralizate XXXXX secții din XXXXX secții. 

Procent centralizare: XXX,XX % 

 

a 

Numărul   total   al   alegătorilor prevăzuţi  în  listele electorale 

ale circumscripției electorale (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. 

a3), din care: 

 

 

a1 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor  electorale 

permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) 
 

a2 
 -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 

suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) 
 

a3 
-  Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna 

specială  (pct. a3 ≥ pct. b3) 
 

b 

 Numărul total   al   alegătorilor care s-au prezentat la urne,  

înscrişi  în  listele electorale ale circumscripției electorale (pct. b 

= pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: 

 

b1 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în listele  electorale permanente 
 

b2 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în  listele electorale suplimentare  
 

b3 
- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în 

cazul cărora s-a folosit urna specială   
 

c 
Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. f+pct. g)  

d Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate  

e 

Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ [pct. b – 

(pct. f + pct. g)];  pct. e = Suma voturilor valabil exprimate la 

pct. h) 

 



 28 

f Numărul total al voturilor nule   

g 
Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a 

aplicat ştampila cu menţiunea „VOTAT”) 
 

 
 
h. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților obţinute de fiecare 

competitor electoral, în circumscripția electorală*):  

Nr. 

Crt. 

Denumirea partidului,  a 

organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, a alianţei 

politice, a alianţei electorale  sau 

prenumele şi numele candidaților 

independenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr voturi valabil 

exprimate obținute 
Procent din total (%) 

1    

2    

3    

...    

...    

*) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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Anexa nr. 11 la Metodologie 

 

Data: zz/ll/aaaa 

Ora: hh:mm:ss 

ROMÂNIA 

Biroul Electoral de 

Circumscripție 

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

 

 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de ............................................. 

Situația centralizării voturilor pentru alegerea SENATULUI 

 

 

Au fost centralizate XXXXX secții din XXXXX secții. 

Procent centralizare: XXX,XX % 

 

a 

Numărul   total   al   alegătorilor prevăzuţi  în  listele electorale 

ale circumscripției electorale(pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. 

a3), din care: 

 

 

a1 
-  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor  electorale 

permanente (pct. a1 ≥ pct. b1) 
 

a2 
 -  Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 

suplimentare (pct. a2 ≥ pct. b2) 
 

a3 
-  Numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna 

specială  (pct. a3 ≥ pct. b3) 
 

b 

 Numărul total   al   alegătorilor care s-au prezentat la urne,  

înscrişi  în  listele electorale ale circumscripției electorale (pct. b 

= pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care: 

 

b1 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în listele electorale permanente 
 

b2 
-  Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 

înscrişi în  listele electorale suplimentare  
 

b3 
- Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în 

cazul cărora s-a folosit urna specială   
 

c 
Numărul buletinelor de vot primite de birourile electorale ale 

secțiilor de votare (pct. c ≥ pct. d+pct. e+pct. f+pct. g)  

d Numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate  

e 

Numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. e ≤ [pct. b – 

(pct. f + pct. g)];  pct. e = Suma voturilor valabil exprimate la 

pct. h) 
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f Numărul total al voturilor nule   

g 
Numărul total al voturilor albe (buletine de vot pe care nu s-a 

aplicat ştampila cu menţiunea „VOTAT”) 
 

 
 

h. Numărul total al voturilor valabil exprimate pentru Senat, obţinute de fiecare competitor  

electoral în circumscripția electorală*):  

Nr. 

Crt. 

Denumirea partidului,  organizaţiei 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, alianţei politice, alianţei 

electorale  sau numele şi prenumele 

candidaților independenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr voturi valabil 

exprimate obținute 
Procent din total (%) 

1    

2    

3    

...    

...    

*) În ordinea stabilită conform art. 61 alin. (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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Anexa nr. 12 la Metodologie  

 

Data: zz/ll/aaaa 

Ora: hh:mm:ss 

ROMÂNIA 

BIROUL ELECTORAL 

CENTRAL 

 
 

ALEGERILE PARLAMENTARE din data de ......................................... 

- REZULTATE PARȚIALE - 
 

 

 CAMERA DEPUTAȚILOR 

Numărul secțiilor de votare - Total xxxxx 

din care:  

- Centralizate 

- Procent din total (%) 

xxxxx 

xx,xx (%) 

Prezența la vot (%) xx,xx (%) 

Numărul voturilor valabil exprimate - 

Total 

xxxxxxxx 

din care:  

P1 xxxxxx xx,xx % 

P2 xxxxxx xx,xx % 

P3 xxxxxx xx,xx % 

P4 xxxxxx xx,xx % 

P5 xxxxxx xx,xx % 
 

 

 SENAT 

Numărul secțiilor de votare - Total xxxxx 

din care:  

- Centralizate 

- Procent din total (%) 

xxxxx 

xx,xx (%) 

Prezența la vot (%) xx,xx (%) 

Numărul voturilor valabil exprimate - Total xxxxxxxx 

din care:  

P1 xxxxxx xx,xx % 

P2 xxxxxx xx,xx % 

P3 xxxxxx xx,xx % 

P4 xxxxxx xx,xx % 

P5 xxxxxx xx,xx % 
 

 

 

 


