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Informare pe marginea modului de organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Preşedintele României în anul 2019 

 
 

I. BAZA LEGALĂ 
   

Considerăm oportună prezentarea în faţa membrilor Colegiului Prefectural şi a opiniei 
publice a paşilor parcurşi de Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare în colaborare cu 
instituţiile cu competenţe legale în organizarea şi desfăşurarea  alegerilor pentru 
Preşedintele României  din anul 2019. 
 Cadrul legal care a stat la baza organizării şi desfăşurării alegerilor pentru 
Preşedintele României din acest an o reprezintă următoarea legislaţie: 
 Legea nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, completată 

și modificată; 
 H.G. nr.485/2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din 

anul 2019; 
 H.G.  nr.630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2019; 
 H.G. nr.631/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019; 
 H.G. nr.632/2019 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din 
anul 2019. 

 
II. ACTIVITĂŢI DERULATE 
 
Autoritatea Electorale Permanentă  
 
La nivelul județului Satu Mare, numărul alegătorilor cu drept de vot cuprinși în 

registrul electoral pentru alegerea Președintelui României din anul 2019 a fost de 313.845 
de persoane.  

De asemenea, registrul secțiilor de votare cuprinde un număr de 337 de secții, din 
care unele au suferit diferite modificări/delimitări/redenumiri, la organizarea scrutinelor 
pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, după cum urmează: 

Modificarea unor sedii ale secțiilor de votare: 
 nr. 307 Gelu, comuna Terebești,  
 nr. 167 Rădulești, comuna Căuaș  
 nr. 254 Ambud, comuna Păulești. 

Modificarea delimitării următoarelor secții de votare: 
 nr. 234 Micula; 
 nr. 112 Tășnad; 
 nr. 100, 102, 103 și 107 Negrești-Oaș; 
 nr. 5, 27, 36, și 46 municipiul Satu Mare. 

Repartizarea manuală a unui număr de: 
 27 de alegători din orașul Ardud, jud. Satu Mare; 
 67 de alegători din Viile Satu Mare, pe baza criteriului apropierii de domiciliu. 

Modificarea denumirilor sediilor secțiilor de votare nr. 49, 63, 66, 67, 68 și 69 de 
pe raza municipiului Satu Mare. 
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Activităţi dedicate Corpului experților electorali: 
Transmiterea unui număr de 1192 de e-mailuri și tot atâtea SMS-uri către experții 

electorali cu status activ, în vederea  informării cu privire la alegerile care urmează și pentru 
a afla disponibilitatea acestora pentru acest scrutin. 

Înregistrarea unui număr de: 
 146 cereri de suspendare; 
 20 cereri de retragere; 
 181 de cereri de modificare a datelor personale ale unor experți electorali. 

Organizarea a 28 de sesiuni de examinare pentru persoanele care au depus cerere 
de admitere în Corpul Experților Electorali, la care au participat un număr de 57 persoane 
din care 1 sesiune de examinare on-line la care au participat 3 persoane.  

Transmiterea unui număr de 189 de SMS-uri în vederea clarificării situațiilor în care 
datele de identificare a experților electorali diferă de datele existente în Registrul Electoral. 

Efectuarea desemnării a 674 de președinți și locțiitori ai BESV. 
În baza cererilor de înlocuire formulate și a deciziei Biroului Electoral Județean nr. 32 

Satu Mare, au fost înlocuiți un număr de 88 de președinți/locțiitori ai BESV. 
 

Activităţi dedicate Corpului operatorilor: 
Transmiterea unui număr de 482 de e-mailuri și tot atâtea SMS-uri către operatorii 

de calculator activi, în vederea informării cu privire la alegerile care urmează și pentru a 
afla disponibilitatea acestora pentru acest scrutin; 

Organizarea împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale Satu Mare a 3 sesiuni 
de testare/instruire pentru 75 de persoane care au depus cereri de desemnare ca operator 
de calculator al secției de votare, la care au participat 73 de persoane, fiind admise un 
număr de 71 de persoane. 

Organizarea împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale Satu Mare a 14 
sesiuni de predare a terminalelor informatice și instruire a operatorilor și rezervelor 
desemnate, la care au participat un număr de 337 operatori și 94 de rezerve. 

Întocmirea unui număr de 55 procese-verbale de înlocuire a operatorilor de 
calculator desemnați, care au depus cereri de renunțare. 

Alocarea în secția de votare nr.60 a unui operator de calculator suplimentar, pentru a 
asigura desfășurarea optimă a activităților de votare, întrucât în raza secției de votare 
menționată anterior este situat Penitenciarul Satu Mare; 
 

Activităţi dedicate Informaticienilor: 
Contactarea și convocarea unui număr de 72 de informaticieni desemnați la nivelul 

județului Satu Mare în vederea participării la sesiunile de instruire organizate împreună cu 
Serviciul de Telecomunicații Speciale. 

 
Direcţia Judeţeană de Statistică  
 
Reprezentanţii DJS Satu Mare au participat la cele 7 instruiri cu preşedinţii, locţiitorii 

şi operatorii secţiilor de votare realizând instruirea privind completarea şi centralizarea 
proceselor verbale, respectiv a voturilor. 

În data de 10 şi 24 noiembrie personalul DJS a realizat activitatea de preluare şi 
verificare a proceselor verbale, centralizarea lor în sistemul SICPV şi redactarea procesului 
verbal pe judeţ. 

Conform datelor centralizate de DJS avem următoarele rezultate: 
TUR I – prezenţa la vot la nivel de judeţ – 37,69% , din care 40,73% în urban 
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(62.553 alegători) şi 34,78% în rural (55.630 alegători); 
TUR II – prezenţa la vot la nivel de judeţ – 37,84%, din care 41,12% în urban 

(63.051 alegători) şi 34,73% în rural (55.579 alegători) 
 
Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare 
 
Conform legislaţiei prezentare au fost emise următoarele Ordine de Prefect: 

 Ordinul Prefectului nr.197/03.09.2019 privind constituirea  Comisiei Tehnice 
Județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru 
Președintele României din anul 2019, 

 Ordinul Prefectului nr.198/03.09.2019 privind constituirea Grupului Tehnic de Lucru 
pe lângă Comisia Tehnică Județeană pentru coordonarea activităților de organizare a 
alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, 

 Ordinul Prefectului nr.199/03.09.2019 privind stabilirea dimensiunii ștampilelor 
utilizate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, 

 Ordinul Prefectului nr.202/05.09.2019 privind numirea personalului tehnic auxiliar în 
Biroul Electoral Județean Satu Mare, 

 Ordinul Prefectului nr.225/07.10.2019 privind desemnarea informaticienilor pentru 
asigirarea funcţionalităţii sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul 
electoral pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019. 

Pentru buna desfăşurare a procesului electoral au avut loc o serie de şedinţe ale 
Comisiei Tehnice Județene şi a Grupului Tehnic de Lucru pe lângă Comisia Tehnică 
Județeană, din aceste două comisii făcând parte reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, 
Autoritatea Electorală Permanentă, Direcţia Judeţeană de Statistică, structurile Ministerului 
Afacerilor Interne, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia de Sănătate Publică, S.C. 
Electrica. 

Începând cu luna octombrie s-au realizat achiziţiile pentru materialele necesare 
bunei desfăşurări a alegerilor, respectiv : ştampile de control a secţiilor de votare, tuşiere, 
tuşuri, saci rafie, dosare, pixuri, creioane, cutere, markere, plicuri burduf, hartie xerox, etc. 

La data de 31.10.2019 s-a realizat deplasarea la Bucureşti pentru ridicarea 
buletinelor de vot, a broşurilor cu instrucţiunile privind procesul electoral, a ştampilelor 
VOTAT, autocolantelor, ecusoanelor şi a proceselor verbale de constatatre a rezultatelor 
alegerilor necesare turului doi de scrutin. 

În perioada 28.10 – 08.11.2019 au fost repartizate pe secţii de votare materialele 
necesare procesului electoral, inclusiv şi materialele preluate de la Bucureşti. 

Începând cu data de 12.11.2019 au fost inventariate materialele predate de secţiile 
de votare şi s-a început redistribuire lor pe secţii de votare. 

La data de 19.11.2019 s-a realizat deplasarea la Bucureşti pentru ridicarea 
buletinelor de vot, a autocolantelor şi a proceselor verbale de constatatre a rezultatelor 
alegerilor necesare turului doi de scrutin.  

În perioada 20.11 – 22.11.2019 au fost repartizate pe secţii de votare materialele 
necesare procesului electoral, inclusiv şi materialele preluate de la Bucureşti. 

Premergător alegerilor reprezentanţii Instituţiei Prefectului s-au deplasat în teritoriu 
pentru verificarea modului de organizare a secţiilor de vot. 

Coordonarea activităţilor şi acţiunilor destinate pazei secţiilor de votare, precum şi 
pentru menţinerea climatului de siguranţă publică, atât premergător cât şi pe timpul 
alegerilor se realizează de către prefecţi, prin structurile MAI. 
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Împreună cu inspectorii şefi ai inspectoratelor judeţene de poliţie, jandarmerie, 
poliţie de frontieră, situaţii de urgenţă, de comun acord s-au repartizat locaţiile secţiilor de 
vot  pentru pază – situaţie care s-a centralizat la nivel de judeţ, prin grija Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean. Acest grafic s-a transmis la Direcţia Generală Management Operaţional, 
prin IGPR. 

Strucurile MAI au asigurat paza celor 337 secţii de votare repartizate în 290 locaţii cu 
un număr de 1602 persoane pentru ambele tururi de scrutin. 

În această perioadă s-au realizat săptămânal raportări la MAI cu privire la activităţile 
desfăşurate conform programului calendaristic pentru realizarea aţiunilor necesare pentru 
alegerea Preşedintelui României în anul 2019, respectiv o serie de adrese şi circulare către 
primăriile judeţului Satu Mare. 

În perioada premergătoare turului I şi II membrii Comisiei Tehnice Județene pentru 
coordonarea activităților de organizare a alegerilor pentru Președintele României din anul 
2019 au participat la videoconferinţele organizate de către conducerea MAI. 

 
Biroul Electoral Judeţean nr.32 Satu Mare  
 
La data de 05.09.2019 a fost constituit în judeţul nostru Biroul Electoral Judeţean 

nr.32 Satu Mare, având ca preşedinte pe domnul judecător Grigore Surd , locţiitor domnul 
judecător Remus Nemeş şi membru doamna judecător Simona Haiduc. 

Biroul Electoral Judeţean a fost completat cu reprezentanţii următoarelor partide: 
PNL, PSD, UDMR, alianţa USR PLUS , PMP, PNR, PPU. 

Începând cu data de 04.11.2019 au fost planificate şi realizate 6 instruiri cu 
preşedinţii, locţiitorii şi operatorii secţiilor de votare. În cadrul instruirilor reprezentanţii 
instituţiilor implicate în organizarea alegerilor au prezentat şi dialogat cu persoanele 
prezente la instruire pe marginea procesului electoral şi a atribuţiilor şi obligaţiilor care 
revin acestora. 

La aceste instruiri au intrat în posesia telefoanelor distribuite de către STS, a 
ghidurilor cu instrucţiuni. 

La constituirea BEJ Instituţia Prefectului a creat pe site pagină dedicată alegerilor 
Preşedintelui României în anul 2019 care a fost în permanenţă actualizată cu 
deciziile/hotărâri/instrucţiuni ale BEC, BEJ, AEP. 

La data de 21.11.2019 a fost realizată o ultimă instruire cu noii preşedinţi şi locţiitori 
ai secţiilor de votare desemnaţi pentru turul doi , urmare retragerii pentru motive obiective 
din activitate. 

La data de 09.11.2019 au fost distribuite primarilor UAT-urilor din judeţ  buletinele 
de vot şi celelalte materiale  necesare procesului electoral. 

La data de 09.11.2019 , orele 16:00 primarii au distribuit preşedinţilor secţiilor de 
votare din raza de competenţă buletinele de vot şi celelalte materiale  necesare procesului 
electoral. La orele 20:00 toate secţiile de votare din judeţ au fost preluate în pază de către 
reprezentanţii strucurilor MAI. 

La data de 10.11.2019 orele 7:00 a fost început procesul electoral, neînregistrându-
se incidente. 

La orele 21:00 au fost închise toate secţiile de votare, nu fost înregistrate solitări de 
extindere a timpului de vot. 

Începând cu orele 22:30 a început procesul de preluare a proceselor verbale de 
constatare a rezultatelor, a buletinelor de vot şi a celorlate materiale. Procesul a fost 
finalizat la orele 5:30 în dimineaţa zilei de 11.11.2019. De menţionat faptul că la preluarea  
proceselor verbale de constatare a rezultatelor au fost necesare emiterea a unui număr de 
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4 Decizii a BEJ. 
La data de 23.11.2019 au fost distribuite primarilor UAT-urilor din judeţ  buletinele 

de vot şi celelalte materiale  necesare procesului electoral. 
La data de 23.11.2019 , orele 16:00 primarii au distribuit preşedinţilor secţiilor de 

votare din raza de competenţă buletinele de vot şi celelalte materiale  necesare procesului 
electoral. La orele 20:00 toate secţiile de votare din judeţ au fost preluate în pază de către 
reprezentanţii strucurilor MAI. 

La data de 24.11.2019 orele 7:00 a fost început procesul electoral, neînregistrându-
se incidente. 

La orele 21:00 au fost închise toate secţiile de votare, nu fost înregistrate solitări de 
extindere a timpului de vot. 

Începând cu orele 21:30 a început procesul de preluare a proceselor verbale de 
constatare a rezultatelor, a buletinelor de vot şi a celorlate materiale. Procesul a fost 
finalizat la orele 1:30 în dimineaţa zilei de 25.11.2019. De menţionat faptul că la preluarea  
proceselor verbale de constatare a rezultatelor nu au fost emise Decizii a BEJ. 

La data de 27.11.2019 preşedintele BEJ nr.32 Satu Mare a predat la BEC rezultatul 
alegerilor din judeţul Satu Mare. 

Prin utilizarea sistemului SIMPV şi cu această dată s-a evitat votul multiplu, votul 
ilegal. 

Având în vedere problemele întâmpinate în turul I la preluarea proceselor verbale şi 
a materialelor s-a luat decizia ca în turul II pentru eficientizarea acestui proces să se creeze 
zone de acces diferite pentru preşedinţi / locţiitori – operatori şi mărirea numărului puncte 
de preluare a PV, lucru ce a dus la scăderea timpului de aşteptare pentru predarea PV şi 
finalizarea procesului în timp record. 

 
III. ALEGERILE ÎN CIFRE 
 
În cifre vorbind alegerile se prezintă astfel: 
 

 Bugetul alocat pentru alegeri : 5.043.000 lei   
 Număr ștampile de control: 337 secţii de votare  
 Număr Buletine Vot : 691.153 buc 
 Număr ștampile cu mențiunea ”VOTAT” primite de la MAI :1.685 buc 
 Număr timbre autocolante primite de la MAI: 489.561 buc 
 Broșuri cu reglementări legale privind alegerile: 1.311 buc 
 Număr membrii birouri electorale ale secțiilor de votare: 3.371 pers 
 


