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GHIDUL PREŞEDINTELUI SECŢIEI DE VOTARE 

PRIVIND ATRIBUŢIILE STABILITE CONFORM HOTĂRÂRILOR 

AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE PRIVIND SIMPV 

 

 1. Confruntă în preziua votării, ora 18.00, la sediul secției de votare, lista electorală 

permanentă cu datele din aplicația ADV de pe terminalul informatic al operatorului de calculator. 

 2. Predă operatorului de calculator Extrasul de pe Listele electorale, în vederea preluării 

CNP-urilor în ADV pentru alegătorii care au formulat cereri de votare prin intermediul urnei 

speciale. 

 3. Înaintea plecării echipei care însoţeşte urna specială solicită operatorului de calculator 

să verifice în ADV dacă alegătorii care vor vota prin intermediul urnei speciale apar în sistem că 

au mai votat. 

 4. Predă operatorului de calculator, la întoarcerea în secţia de votare a echipei care a 

însoţit urna specială, Extrasul de pe Listele electorale cu datele personale ale alegătorilor care 

au votat, în vederea validării acestora în SIMPV pe baza semnăturilor existente. 

 5. Funcţie de mesajul returnat de SIMPV, comunicat de operatorul de calculator în urma 

verificării CNP-urilor în ADV a alegătorilor care s-au prezentat în secţia de votare, preşedintele 

secţiei de votare are următoarele atribuţii: 

 a) comunică operatorului de calculator acordul de a permite sau nu exercitarea dreptului 

de vot pentru alegătorii care nu au mai votat la acelaşi scrutin şi care: 

 nu sunt înscrişi în lista electorală permanentă a secției de votare; 

 sunt înscrişi în listele electorale permanente din străinătate; 

 sunt înscrişi în listele electorale permanente pentru votul prin corespondenţă. 

 b) comunică operatorului de calculator şi consemnează în formularul privind consemnarea 

cazurilor deosebite semnalate de SIMPV, decizia de a permite sau nu exercitarea dreptului de 

vot pentru alegătorii: 

  omişi din lista electorală permanentă şi care nu au mai votat la acelaşi tur de scrutin (tasta 

1 la apelarea Centrului de preluare a apelurilor, pentru contactare DEPABD/AEP); 

 cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de vot sau care au fost puşi sub interdicţie; 

 care figurează că au fost înscrişi deja în SIMPV la acelaşi scrutin; în această situaţie, utilizând 

terminalul telefonic pus la dispoziţie de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,preşedintele 

biroului electoral al secţiei de votare va apela, prin Centrul de preluare a apelurilor (tasta 4 la 

apelarea Centrului de preluare a apelurilor), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 

din ţară unde alegătorul figurează deja înscris în SIMPV, în vederea identificării eventualei 

semnături a acestuia în dreptul datelor sale de identificare din listele electorale. Convorbirea 

va fi înregistrată; 

 care figurează în SIMPV că a votat prin corespondenţă; 

 care au formulat cerere de votare prin intermediul urnei speciale şi care se prezintă la secţia 

de votare; 

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

MENŢIUNE: operatorul de calculator nu poate valida în ADV CNP-ul persoanei care nu 

are încă vârsta de 18 ani la data la care s-a prezentat la vot, dar notează în Anexa nr. 2. 

6. Disfuncţionalitatea SIMPV nu determină suspendarea sau întreruperea votării. În 

această situaţie preşedintele secţiei de votare are următoarele atribuţii: 

 a) anunță apariția și remedierea disfuncționalității SIMPV, prin intermediul terminalului 

telefonic primit de la STS: 
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 - la biroul electoral ierarhic superior(nr. tel. 0238430120); 

 - la Centrul de suport tehnic, apăsând tasta 1 la apelarea Centrului de preluare a 

apelurilor; 

 b) completează și semnează Procesul-verbal de constatare a disfuncţionalităţii SIMPV, 

conform Hotărârii AEP nr. 36/2019; 

 c) solicită legitimarea specialiştilor STS din centrul de intervenţie operativă sau 

informaticienilor desemnaţi în sprijin, care se vor prezenta la secţia de votare pentru remedierea 

disfuncţionalităţilor (intervenţia de remediere a problemelor la terminalul informatic se face numai 

în încăperea secţiei de votare, în prezenţa preşedintelui secţiei de votare); 

 d) pe durata disfuncționalității SIMPV, verifică prin intermediul serviciului USSD utilizând 

terminalului telefonic pus la dispoziţie de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale dacă 

alegătorii care se prezintă la vot au drept de vot şi dacă aceştia figurează că au mai 

votat,comunicând operatorului de calculator decizia luată privind validarea alegătorului. 

 7.După încheierea votării şi închiderea localului de vot, preşedintele secţiei de votare se 

va asigura că operatorul de calculator accesează secţiunea de închidere a votării din ADV. 

 IMPORTANT! Închiderea secției în aplicația ADV se face numai după ce au fost validate 

în sistem voturile de la urna specială şi după ce au fost preluate în sistem datele alegătorilor care 

au votat în perioada în care nu a funcţionat tableta, după caz. 

 8.Preşedintele secţiei de votare se asigură că operatorul de calculator înregistrează audio-

video procedurile desfăşurate pentru numărarea voturilor, fără a fi obstrucționată de nicio 

persoană prezentă în secția de votare. 

 9.După numărarea voturilor, președintele secției de votare comunică datele din ciorna 

procesului-verbal operatorului de calculator pentru verificarea în ADV a îndeplinirii corelațiilor 

legale, prin completarea procesului-verbal electronic. Dacă aplicaţia nu va semnala eventuale 

erori sau neconcordanțe care trebuie corectate/remediate preşedintele secţiei de votare înscrie 

datele în procesul-verbal pe hârtie. În cazul în care există atenționări sau erori semnalate de către 

aplicație, se fac reverificări și corecturi, după caz. 

 Dacă nu se pot finaliza operațiunile de completare a procesului-verbal întrucât, chiar și 

după reverificări, cheile de validare nu sunt respectate, președintele secţiei de votare apelează 

Centrul de preluare a apelurilor, unde va primi asistenţă de specialitate din partea reprezentanţilor 

Institutului Naţional de Statistică (tasta 3 la apelarea Centrului de preluare a apelurilor). 

 10.După completarea procesului-verbal pe hârtie și semnarea acestuia de către membrii 
biroului electoral al secției de votare, operatorul de calculator va fotografia în ADV fiecare pagină 
a procesului-verbal, prin apăsarea butonului corespunzător din aplicație. 
 IMPORTANT: Fotografierea se realizează prin încadrarea în imagine (crop) a întregii 

pagini, care implicit conține codul QR. 

 11.Preşedintele secţiei de votare se asigură că operatorul de calculator transmite procesul-

verbal completat pe tabletă și fotografiile procesului-verbal semnat de membrii biroului electoral 

către sistemul informatic, prin apăsarea butonului de finalizare.  

 12. Dacă pe parcursul desfășurării procesului electoral apar alte incidente decât cele 

legate de funcționarea SIMPV, președintele secției de votare poate solicita asistenţă din partea 

persoanelor special desemnate din cadrul biroului electoral ierarhic superior, la Centrul de 

preluare a apelurilor (tasta 2 la apelarea Centrului de preluare a apelurilor). 

 

Notă: Centrul de preluare a apelurilor – 021.20.22.499 

 


