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OBIECTIV:

Prevenirea și combaterea fraudării voturilor obținute 
de PSD la alegerile Parlamentare din 6 decembrie 2020

ÎN ATENȚIA: 
Șeilor de campanie la nivel județean
Responsabililor cu ziua votului la nivel județean
Responsabililor cu numărătoarea paralelă la nivel județeanst
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Sistemul electoral românesc se distinge prin complexitatea regulilor și 
procedurilor de vot operaționalizate de-a lungul timpului pentru pre-
venirea tentativelor de fraudă electorală.

Sistemul electoral actual, în poida numeroaselor deiciențe, oferă su-
iciente pârghii de veriicare și control pentru excluderea TOTALĂ a 
oricărei tentative de fraudare sau de alterare a rezultatelor obținute 
în urma votului cetățenilor. 
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Pentru aceasta sunt necesare următoarele trei elemente:

• Aplicarea strictă a legii în secțiile de votare

• Monitorizarea comparativă a prezenței și a rezultatelor pentru iden-
tiicarea anomaliilor

• Reacție rapidă și fermă la toate nivelurile
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Reprezentanții PSD din secțiile de votare trebuie să aibă pregătite în 
prealabil întâmpinări și sesizări pentru toate abaterile de la procedu-
rile legale ce pot reprezenta o breșă pentru fraudarea votului sau pen-
tru alterarea rezultatelor. 

Toți reprezentanții PSD trebuie să ie instruiți să depună întâmpinări, 
sesizări sau contestații pentru orice neregulă din secția de votare, in-
diferent cât de mică ar i aceasta. 

Aplicația națională pentru ziua votului și numărătoarea paralalelă va 
genera automat alerte ce vor i evidențiate în interfață și vor i trans-
mise prin SMS către reprezentanții PSD din birourile electorale în care 
trebuie să se intervină.
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ELEMENTUL ESENȚIAL ESTE COMPLETAREA CORECTĂ ȘI COLECTAREA TU-
TUROR COPIILOR PROCESELOR VERBALE DIN SECȚIILE DE VOTARE! 

DACĂ SE RESPECTĂ ACEASTĂ CONDIȚIE ESENȚIALĂ, POATE FI EXCLUSĂ 
ORICE TENTATIVĂ DE FRAUDARE A REZULTATELOR. 

DATELE ÎNREGISTRATATE ÎN PROCESELE VERBALE ȘI ÎN COPIILE ACESTORA 
PREVALEAZĂ FAȚĂ DE ORICE REZULTATE COMUNICATE PRIN APLICAȚIA STS. 

DECI DACĂ PSD VA REALIZA NUMĂRĂTOAREA PARALELĂ RAPIDĂ, PRECISĂ 
ȘI COMPLETĂ, REZULTATELE REALE NU VOR PUTEA FI AFECTATE DE 
DATELE TRANSMISE PRIN APLICAȚIA STS. 
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MONITORIZAREA PREZENȚEI DIN 
SECȚIILE DE VOTARE
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MONITORIZAREA PREZENȚEI DIN SECȚIILE DE VOTARE
Monitorizarea prezenței din secțiile de votare și analiza după un algoritm 
stabilit la nivelul iecărui județ a secțiilor de votare în care prezența la vot 
este neobișnuit de mare sau neobișnuit de mică, raportat la intervalul orar.

 

Algoritmul va analiza următorii parametrii:

1. Comparația prezenței din iecare secție în raport cu media 
prezenței la nivelul județului/Municipiului București. Abaterile 
semniicative vor genera alerte automate în aplicația pentru ziua 
votului și numărătoare paralelă. 

2. Comparația se va face din oră în oră, începând cu ora 8:00 până la 
închiderea votării. st
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3. Alertele vor avea culori distincte în funcție de proilul electoral al 
localității/zonei în care se ală secția de votare, stabilit în funcție 
de istoricul electoral al acelei secții. 

a. Alertă roșie pentru abaterile semniicative de prezență din 
secțiile de votare cu electorat PSD, 

b. Alertă galbenă pentru cele cu electorat preponderent PNL, 

c. Alertă albastră pentru cele cu electorat preponderent USD, 

d. Alertă verde pentru cele cu electorat UDMR și 

e. Alertă violet pentru secțiile cu electorat preponderent al altor 
partide.

MONITORIZAREA PREZENȚEI DIN SECȚIILE DE VOTARE
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4. Pentru iecare secție de votare cu abateri mari de prezență față de 
media județeană se va genera automat un mesaj tip SMS care va i 
transmis reprezentantului PSD din secția de votare respectivă, cu 
codul de alertă corespunzător. 

5. Aceeași alertă va i transmisă și către responsabilul cu ziua votului 
din zona secției de votare respective. 

6. După primirea mesajului de alertă, cei doi reprezentanți PSD vor 
analiza situația din interiorul și din afara secției și vor raporta către 
sediul de campanie.

MONITORIZAREA PREZENȚEI DIN SECȚIILE DE VOTARE
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PREVENIREA FRAUDELOR DIN 
EXTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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PREVENIREA FRAUDELOR DIN EXTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE

La nivelul iecărei secții de votare va i desemnat un responsabil pent-
ru ziua votului care va avea următoarele sarcini:

1. Supravegherea zonelor limitrofe secției de votare. Se va urmări 
dacă se formează zone aglomerate în proximitatea secției de 
votare, dacă există anumite luxuri de alegători din aceeași 
locație către sau dinspre secția de votare, orice alte incidente sau 
fenomene care pot afecta accesul alegătorilor la secția de votare. 
Pentru oricare dintre situațiile de mai sus va i alertat centrul 
de campanie sau responsabilul pentru ziua votului de la nivel 
județean/de sector.st
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2. Asigurarea legăturii cu reprezentantul PSD din secția de votare 
(pentru livrarea hranei sau a unor modele suplimentare de 
întâmpinări, contestații, cereri etc.). Trebuie deci să aibă contactul 
telefonic al acestuia. 

3. Supravegherea alegătorilor care se ală în afara secției de votare în 
momentul încheierii votării .  După ora 21:00 mai pot vota doar alegătoii 
care se ală în secția de votare sau așteaptă în acel moment la coadă 
în afara secției de votare. Dacă după ora 21 se alătură cozii formate 
alte persoane care nu se alau acolo la momentul închiderii votării 
va i alertat imediat reprezentantul PSD din secția de votare pentru a 
depune întâmpinarea corespunzătoare acestei situații. 

PREVENIREA FRAUDELOR DIN EXTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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PREVENIREA FRAUDELOR ÎN 
INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE

Reprezentanții din secția de votare vor i instruiți să urmărească și, 
după caz, să intervină ferm în următoarele situații ce pot constitui 
breșe pentru fraudarea rezultatelor:

1. Convocarea reprezentanților partidelor din secția de votare mai 
devreme decât ora 18:00 cum e precizat în lege. 

2. Desigilarea pachetelor cu buletine de vot primite la secția de 
votare în ajunul votării.

3. Refuzul președintelui secției de votare de a lăsa ștampila de 
control în interiorul secției după inalizarea operațiunilor din 
preziua-votului.

4. Sigilarea urnelor de vot înainte de venirea la secție a 
reprezentantului PSD. 
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5. Desigilarea mai multor pachete cu buletine de vot, în ziua votului, 
înainte de începerea votării.

6. Desemnarea altor membri ai secției de votare pentru realizarea 
atribuțiilor exclusive ale președintelui secției (ex. înmânarea 
alegătorilor a buletinelor de vot și a ștampilei de vot). 

7. Aglomerație în interiorul sau în afara secției de votare. 

8. Desemnarea arbitrară a reprezentantului PSD pentru însoțirea 
urnei mobile (fără tragere la sorți sau prin alte metode obiective). 

9. Folosirea aparatului foto de la telefonul mobil în interiorul 
cabinelor de vot. 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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10. Desprinderea de către alegători a paginilor interioare ale 
buletinului de vot. 

11. Încălcarea secretului votului de către anumiți alegători. 

12. Refuzul sigilării ștampilelor cu inscripția VOTAT după încheierea 
votării.

13. Refuzul numărării semnăturilor de pe listele electorale pentru 
stabilirea prezenței la vot înainte de deschiderea urnelor de vot. 

14. Alăturarea altor persoane la coada existentă la ora 21:00 în afara 
secției de votar 

15. 15. Implicarea altor membri ai biroului secției de votare, în afară 
de președinte, în sortarea buletinelor de vot după deschiderea 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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urnelor și înainte ca acestea să ie atribuite competitorilor de către 
președintele secției de votare. 

16. Refuzul de renumărare a voturilor în cazul în care se constată 
neconcordanțe între numărătoarea paralelă realizată în secția de 
votare și rezultatele stabilite de ceilalți membri ai biroului.

17. Nereguli în completarea proceselor verbale. 

Reacție rapidă: Pentru iecare situație de mai sus, reprezentantul PSD 
va avea în mapa sa câte un model de întâmpinare deja redactat pe 
care îl va completa (numele său, data și nr. secției de votare). Acest 
model va i completat și semnat imediat și va i înaintat președintelui 
secției de votare. Formularele (modelele) pre-redactate vor i 
numerotate pentru a ușura identiicarea lor.

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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ATENȚIE! Pentru iecare situație de mai sus, în cazul 
nesoluționării favorabile, conform legii, reprezentanții 
PSD vor i instruiți să nu semneze procesele verbale în 
care se consemnează rezultatele din secția de votare, cu 
obligarea președintelui de a menționa motivul refuzului. 

Imediat după depunerea întâmpinării, reprezentantul PSD va transmite 
prin SMS un mesaj cu textul: Depus X (unde X este numărul modelului/
formularului de întâmpinare).

Datele privind întâmpinările depuse în iecare secție de votare vor i 
introduse în aplicația națională pentru ziua votului și numărătoarea 
paralelă. 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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În cazul în care se constată că la nivelul unui județ sau la nivel național 
există un număr mare de situații similare pentru care reprezentanții 
PSD au depus întâmpinări în secția de votare se va transmite un SMS de 
alertă pentru toți ceilalți reprezentanți PSD din județul respectiv sau din 
toată țara, după caz, pentru a-i pune pe aceștia în temă că s-ar putea 
confrunta cu acea situație. 

NUMĂRĂTOAREA PARALELĂ DIN SECȚIA DE VOTARE

Fiecare reprezentant PSD din secția de votare va avea în mapă un tabel 
pe format A3, pentru realizarea numărătorii paralele din secția de votare. 
Acest tabel va conține câte o coloană pentru iecare competitor electoral. 

După începerea procesului de atribuire a voturilor de către președintele 
secției de votare, reprezentantul PSD va nota în coloana iecărui 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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competitor iecare vot ce i-a fost atribuit. Voturile iecărui competitor 
vor i notate cu cifre în ordine CONSECUTIVĂ astfel încât ultima cifră din 
coloană să reprezinte numărul total de voturi numărate/atribuite acelui 
competitor. 

ATENȚIE! Pentru a se putea realizarea numărătorii paralele este foarte 
important să se respecte procedura legală care spune că singur persoană 
care ia voturile din grămada vărsată din urnă este președintele secției 
de votare. Acesta deschide iecare buletin, îl arată celor prezenți și 
stabilește dacă e valid și cărui partid i-a fost atribuit. Ceilalți membri 
ai biroului îl pot ajuta pe președinte să ordoneze în teancuri buletinele 
de vot DOAR DUPĂ ce acestea au fost atribuite de către președinte. 
Membrii secției de votare nu au voie să atingă buletinele de vot până 
președintele stabilește dacă sunt valide și cui i-au fost atribuite. 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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Dacă la inalul procesului de atribuire a voturilor, numărul de voturi 
atribuite iecărui candidat diferă de ce rezultatul numărătorii paralele 
(ultimele cifre din iecare coloană), atunci se va solicita în mod obligatoriu 
renumărarea voturilor), iar în caz de refuz se va depune întâmpinarea 
pre-redactată pentru această situație. Daca se refuză în continuare 
renumărarea voturilor, reprezentantul PSD va refuza în mod obligatoriu 
semnarea proceselor verbale și va solicita președintelui secției de votare 
să menționeze motivul, respectiv numărarea incorectă a voturilor și 
refuzul renumărării lor.

ATENȚIE! Dacă rezultatele nu sunt contestate la nivelul secției de 
votare și dacă reprezentantul PSD semnează procesul verbal cu 
rezultatele incorecte, nu se mai poate face niciun demers ulterior 
pentru renumărarea voturilor!

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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Ca și în celelalte situații se va trimite un SMS la centrul de campanie cu 
numărul întâmpinării/contestației depuse. 

În cazul în care la sediul de campanie se vor primi SMS-uri privind 
întâmpinările depuse pentru renumărarea voturilor, va i contactat 
reprezentantul PSD din Biroul Electoral Județean sau din Oiciul de Sector 
pentru a se pregăti pentru contestarea rezultatelor din secția de votare 
respectivă. 

RAPORTAREA RAPIDĂ PRIN SMS

După inalizare numărătorii paralele din secția de votare, dacă nu 
sunt diferențe față de rezultatele stabilite de biroul secției de votare, 
reprezentantul PSD va transmite câte un SMS cu rezultatele pentru 
iecare cameră a Parlamentului din secția sa de votare. Mesajele SMS 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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vor respecta sintaxa prestabilită comunicată reprezentanților PSD în 
timpul instruirilor. 

În cazul în care există diferențe între rezultatele transmise prin SMS și 
cele raportate de către președinții secțiilor de votare pe tabletă, prin 
sistemul STS, aplicația pentru numărătoare paralelă va marca automat 
în roșu secția de votare respectivă și va i transmis automat un SMS cu 
un mesaj de alertă către reprezentantul PSD din BEJ sau din OES.

OBȚINEREA COPIILOR DUPĂ PROCESELE VERBAL

Reprezentantul PSD VA REFUZA SEMNAREA PROCESELOR VERBALE 
PENTRU ORICARE DINTRE SITUAȚIILE CARE REPREZINTĂ BREȘE PENTRU 
FRAUDAREA REZULTATELOR DIN SECȚIA DE VOTARE. 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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NU SE VOR SEMNA COPII ALE PROCESELOR VERBALE NECOMPLETATE (ÎN ALB).

NU SE VOR SEMNA PROCESE VERBALE SAU COPII ALE ACESTORA DACĂ 
REZULTATELE CONSEMNATE NU CORESPUND CU NUMĂRĂTORAEA 
PARALELĂ REALIZATĂ ÎN SECȚIA DE VOTARE. 

În cazul refuzării semnării procesului verbal de către reprezentantul 
PSD, acesta va solicita președintelui secției de votare să menționeze pe 
procesele verbale și pe toate copiile acestora motivul refuzului. 

Reprezentantul PSD va solicita o copie după procesul verbal care trebuie 
să ie identică cu originalul. Se va asigura că acea copie este semnată 
de către toți ceilalți membri ai biroului secției sau, în cazul în care unii 
refuză semnarea, care a fost motivul refuzului. 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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Misiunea reprezentantului PSD din secția de votare se încheie doar la 
predarea celor două copii ale proceselor verbale la sediul de campanie 
sau la persoanele desemnate în acest scop.

COLECTAREA PROCESELOR VERBALE DIN TERITORIU

La nivelul iecărui județ/sector se vor stabili mai multe rute pentru 
preluarea proceselor verbale din secția de votare. Aceste rute trebuie să 
se suprapună cu traseele rutiere existente în județ/sector și să cuprindă 
mai multe secții de votare apropiate. 

Pentru iecare rută va i desemnat un responsabil care va trebui să 
colecteze copiile proceselor verbale de la reprezentanții PSD din secțiile 
care se ală arondate rutei sale.  Acest responsabil va avea numerele de 
telefon ale tuturor reprezentanților PSD din secțiile de votare arondate 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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și se va alfa în contact cu aceștia până când îi vor preda toate copiile 
după procesele verbale. 

NUMĂRĂTOAREA PARALELĂ PE BAZA PROCESELOR VERBALE

La nivelul unui județ se pot organiza mai multe centre zonale pentru 
numărătoarea paralelă în care vor i aduse copiile proceselor verbale 
colectate de la secțiile de votare de la toate secțiile din zona respectivă. 

În iecare centru zonal pentru numărătoarea paralelă vor i organizate 
mai multe posturi, la care vor trebui introduse datele din cel mult 50 de 
secții de votare. 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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Fiecare post va cuprinde:

1. Un telefon (de preferat smart phone). 

2. Un computer conectat la Internet 

3. Un operator de calculator care va introduce datele 

4. Un asistent care va citi datele de pe procesele verbale și va urmări 
introducerea lor corectă de către operatorul de calculator. 

Fiecare post își încheie activitatea doar după introducerea datelor din 
copiile proceselor verbale de la toate secțiile de votare ce i-au fost 
arondate. 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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Aplicația pentru numărătoarea paralelă va alerta automat următoarele 
situații:

• Datele din copia procesului verbal nu corespund cu datele comuni-
cate de președintele secției de votare prin sistemul STS. 

• Cheile de veriicare ale datelor introduse nu se închid (dau erori)

Toate secțiile de votare în care au fost constatate erorile de mai sus 
vor i comunicate reprezentantului PSD din BEJ sau OES pentru a urmări 
modul în care vor i soluționate. ÎN NICIO SITUAȚIE NU SE VA ACCEPTA 
MODIFICAREA VOTURILOR ATRIBUITE PARTIDELOR POLITICE! 

PREVENIREA FRAUDELOR ÎN INTERIORUL SECȚIEI DE VOTARE
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PERMUTAREA REPREZENTANȚILOR PSD DIN SECȚIILE DE VOTARE

Pentru prevenirea situațiilor în care un adversar politic ar putea 
“cumpăra” toți membrii din secțiile de votare sau în localitățile în care 
autoritățile locale pot exercita o presiune asupra localnicilor ce ar 
putea i desemnați să reprezinte PSD în secția de votare se va recurge 
la permutarea reprezentanțiulor din secțiile de votare. 

Se pot muta reprezentanții PSD între secțiile de votare din același oraș 
sau municipiu (cei din zonele vulnerabile cu cei din zonele sigure) sau se 
pot muta reprezentanții PSD dintr-o localitate cu organizație puternică 
într-o localitate cu organizație mai slabă. st
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Raportarea rezultatelor
ALEGERI PARLAMENTARE 2020
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MESAJELE SE TRANSMIT LA 
NUM RUL DE TELEFON

Tarif normal
NU POATE FI FOLOSIT  EXTRAOP IUNEA

 cu SMS gratuite

Num r valabil în re elele
Orange, Vodafone, Telekom, Digi
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IMPORTANT !!!
REZULTATELE SE TRANSMIT

DUP  ORA 21:00

Nu sunt admise estim ri sau simul ri 
din partea reprezentan ilor

în sec iile de votare !!!    

1 SMS 
1 SMS 

cu rezultatele de la DEPUTA I
cu rezultatele de la SENAT
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Desf urarea procesului de
num rare a votului i momentul 
transmiterii rezultatelor
1. Încheierea vot rii
2. Num rarea semn turilor de pe
    listele electorale
3. Desigilarea urnelor 
4. Num rarea voturilor 
    (se va face num r toare paralel  )
    eventuale renum r ri

6. Completarea proceselor verbale
5. Raportare prin SMS a rezultatelor 
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Format SMS

Mesajul SMS trebuie s  înceap  
 cu indicativulOBLIGATORIU

D S
pentru DEPUTA I pentru SENAT

1. INDICATIV

D VVE 665 
USR 65 PMP 95 UDMR 9

PSD 256 PNL 125 PRO 80
Exemplu SMS corect:
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Mesajul SMS trebuie s  con in

num rul de voturi valabil exprimate
OBLIGATORIU 

VVE numarvoturi

D 665 
USR 65 PMP 95 UDMR 9

 VVE PSD 256 PNL 125 PRO 80
Exemplu SMS corect:

Format SMS
2. VOTURI VALABIL EXPRIMATE VVE
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Mesajul SMS trebuie s  con in
OBLIGATORIU 

PSD PNL 
PRO USR 

PMP UDMR 

numarvoturi numarvoturi 

numarvoturi numarvoturi 

numarvoturi numarvoturi  

Raportarea tuturor partidelor de mai sus este OBLIGATORIE.
Nu se raporteaz  celelalte partide.

Procentele pentru fiecare partid se stabilesc prin raportare la VVE.
Nu se completez  procente (Ex. PSD40% PNL18%) 

Format SMS
3. VOTURI OB INUTE DE PARTIDE
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Dac  un partid nu a ob inut niciun vot
se va completa cifra zero: OBLIGATORIU 

D VVE 665 
65 95 9

PSD PNL PRO
USR PMP UDMR 

256 125 80
Exemplu SMS corect:

S VVE 665 
USR 65 PMP 95 

PSD 256 PNL 125 PRO 80
UDMR 0

Exemplu SMS corect:

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



• Nu conteaz  ordinea în care sunt trecute
  partidele politice sau pozitia VVE în mesaj 

Flexibilitatea sintaxei

D VVE 665 
65 256 95 
UDMR PRO PNL 

USR PSD PMP 
9 80 125 

Exemplu SMS corect:

S 
PSD USR PRO VVE 

PMP UDMR PNL 95 9 125 
256 65 80 665 

Exemplu SMS corect:
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Nu conteaz  dac  mesajul se scrie cu
  majuscule sau nu 
• 

Flexibilitatea sintaxei

d vve 665 
65 95 9

psd pnL Pro 
USR pmp uDMr 

256 125 80
Exemplu SMS corect:
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Nu conteaz  spa iile sau alte semne
  între cifre sau litere
• 

Flexibilitatea sintaxei

S VVE 665 
USR 65 PMP 95 UDMR 9

: PSD 256 PNL 125 PRO 80. . .-  ; =
Exemplu SMS corect:
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• Num rul de voturi e trecut înainte de prefix

Erori ce nu pot fi corectate

• Mesaje cu diacritice

  mesajului
• Lipsa indicativului D sau S de la începutul
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WE  
Voturi PSD 665    

˧VVE
˧PSD665  

Erori corectate automat

Se elimin  orice alte caractere
cu excep ia literelor de la “a” la “z” i 
a cifrelor de la 0 la 9, inclusiv spa iile i punctele

În urma simul rilor vor fi înlocuite i alte cuvinte.
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Mesaje de suport
Eroare! Nu ave i acces de raportare!
Num rul de pe care a fost trimis mesajul 
nu e asociat unei sec ii de votare
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Mesaje de suport
Eroare! Mesajul transmis este gol. 
Retransmite i mesajul corect!
Transmiterea unui mesaj f r  con inut

Eroare! Nu a i men ionat prefixul VVE 
(voturi valabil exprimate)!
Retransmite i mesajul corect cu toate 
formatiunile monitorizate: PSD, PNL, PRO, 
PMP, UDMR, USR!
Pentru mesajele care au omis VVE. 
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Mesaje de suport
Eroare! Men iona i i num rul pentru VVE. 
Retransmite i mesajul corect cu toate 
formatiunile monitorizate: PSD, PNL, PRO, 
PMP, UDMR, USR!
Pentru mesajele în care a fost men ionat
prefixul VVE dar nu s-a trecut i num rul de voturi. 

Eroare! VVE este mai mare decât 
num rul de aleg tori. 
Retransmite i mesajul corect. 
Pentru mesaje în care totatul VVE e mai mare
decât num rul aleg torilor pe listele electorale. 
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Mesaje de suport
Eroare! Raporta i VVE o singur  dat .
Retransmite i mesajul corect cu toate 
formatiunile monitorizate: PSD, PNL, PRO, 
PMP, UDMR, USR!
Pentru mesaje în care se raporteaz  de dou
sau mai multe ori VVE

Acelea i mesaje referitoare la VVE se aplic
i la erorile privind partidele politice. 
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Mesaje de suport
Eroare! VVE este mai mic decât suma 
tuturor voturilor.
Retransmite i mesajul corect cu toate 
formatiunile monitorizate: PSD, PNL, PRO, 
PMP, UDMR, USR!
Pentru mesajele în care num rul de VVE 
este mai mic decât suma voturilor raportate 
pentru partidele politice. 
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Mesaje de suport
Confirmare: Datele pentru DEPUTATI 
au fost salvate cu succes! Asigura i-v  c
a i transmis şi datele pentru Senat!

Pentru mesajele care au fost transmise corect

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



Exemplu
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Fiecare reprezentant PSD din sec iile de votare
trebuie s  trimit  corect dou  mesaje:

SENATDEPUTA I

VVE                          452

PSD                          150
PNL                            52
PRO                           16
USR                           25
PMP                           15
UDMR                        10

VVE                          652

PSD                          210
PNL                            53
PRO                             5
USR                           15
PMP                           15
UDMR                          0
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Num r toare paralel
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Introducere numere de telefon
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Introducere proces verbal
st
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Introducere voturi formatiuni
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Situatie procese verbale
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Afisare rezultate
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1. Completa i cu pixul pe acest formular, în spa iul
prev zut, rezultatele înregistrate în sec ia de votare:

Total voturi valabil exprimate =

Voturi ob inute de  =PSD

Voturi ob inute de  =PNL

Voturi ob inute de  =PRO

Voturi ob inute de  =PMP

Voturi ob inute de  =USR

Voturi ob inute de  =UDMR

2. Scrie i SMS-ul dup  modelul de mai 
jos, cu datele completate în pasul 1.

Partidul Social Democrat

Partidul Na ional Liberal

Partidul PRO România

Partidul Mişcarea Popular

Uniunea Salva i România

Uniunea Democrat  Maghiar  din România

Raportarea rezultatelor prin SMS

3. Trimite i SMS-ul scris la num rul 

S  VVE         
PSD            PMP
PNL             USR
PRO           UDMR

ATEN IE! NU SE TRANSMIT REZULTATE ÎNAINTE DE ORA 21:00!

SENATORI
SMS-ul începe cu litera S (pt. Senatori)

1. Completa i cu pixul pe acest formular, în spa iul
prev zut, rezultatele înregistrate în sec ia de votare:

Total voturi valabil exprimate =

Voturi ob inute de  =PSD

Voturi ob inute de  =PNL

Voturi ob inute de  =PRO

Voturi ob inute de  =PMP

Voturi ob inute de  =USR

Voturi ob inute de  =UDMR

2. Scrie i SMS-ul dup  modelul de mai 
jos, cu datele completate în pasul 1.

Partidul Social Democrat

Partidul Na ional Liberal

Partidul PRO România

Partidul Mişcarea Popular

Uniunea Salva i România

Uniunea Democrat  Maghiar  din România

3. Trimite i SMS-ul scris la num rul 

D  VVE         
PSD            PMP
PNL             USR
PRO           UDMR

ATEN IE! NU SE TRANSMIT REZULTATE ÎNAINTE DE ORA 21:00!

DEPUTA I
SMS-ul începe cu litera D (pt. Deputa i)

Raportarea rezultatelor prin SMS

Dac  un partid nu a ob inut niciun vot, se va trece  cifra !OBLIGATORIU zero

Dac  un partid nu a ob inut niciun vot, se va trece  cifra !OBLIGATORIU zero
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