
 

PRECIZĂRI 

PRIVIND UTILIZAREA TELEFONULUI DISTRIBUIT 

 PREȘEDINTELUI SECȚIEI DE VOTARE 

 

 Serviciul USSD, disponibil la numărul de apel *139#, reprezintă o 
componentă a Sistemului Informatic pentru Monitorizarea Prezenței la Vot (SIMPV). 
 Acest serviciu poate fi accesat pe durata disfuncționalității SIMPV (lipsa 
conexiunii cu serverele centrale, nefuncționarea tabletei).  

ATENȚIE! Utilizarea acestui serviciu nu exclude efectuarea operațiunilor 
pe tableta operatorului, serviciul USSD aducând informații suplimentare în 
luarea unei decizii de către președintele secției de votare, numai când SIMPV 
este nefuncțional. 

 Prin apelarea numărului scurt *139#, se poate verifica dacă o persoană este 
deja înscrisă în SIMPV, prin verificarea în sistem a CNP-ului. 

Notă: - Accesul la numărul scurt *139# al serviciului USSD se poate realiza numai de 
pe telefoanele STS distribuite președinților secțiilor de votare; 

- Modul de utilizare poate varia în funcție de terminalul mobil; 
- Prin serviciul USSD se poate verifica dacă alegătorii care se prezintă la vot 

au drept de vot și dacă aceștia figurează că au mai votat; 
- Prin sistemul USSD nu se poate înregistra prezența la vot. 

 
Important! Numărul de apel destinat utilizării serviciului USSD, precum și 

numărul de apel de la Centrul de preluare a apelurilor (021.2022.499) sunt 
confidențiale și nu vor fi comunicate terțelor persoane. 

 

 Procedura de utilizare a serviciului USSD 

 - Se apelează numărul *139#, asemănător apelării unui număr de telefon 
obișnuit; 

 - La apariția mesajului ”SIMPV Verificare alegător. Introduceți CNP:” se 
tastează CNP-ul persoanei verificate și se trimite mesajul; 

 -  Se primește răspunsul specific de la sistemul SIMPV.  
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