Rezultate parÈ›iale: Harta voturilor, pe judeÈ›e! PSD a
pierdut Ã®n ArgeÈ™
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Update ora 22:20

Autoritatea ElectoralÄƒ PermanentÄƒ a prezentat rezultatele provizorii ale turului doi al alegerilor prezidenÈ›iale. AÈ
cum arÄƒtau È™i exit-pollurile, Klaus Iohannis se claseazÄƒ pe primul loc.
DupÄƒ procesarea rezultatelor din 10.131 de secÈ›ii, rezultatul aratÄƒ în felul urmÄƒtor:
Klaus Iohannis: - 61,46 %
Viorica DÄƒncilÄƒ - 38,54 %

De asemenea, Viorica DÄƒncilÄƒ a pierdut câteva judeÈ›e pe care în primul tur le câÈ™tigase. Printre acestea se num
ArgeÈ™ul. În judeÈ›ul nostru, prezenÈ›a la vot a fost de 54,2%, pe primul loc în alegerea argeÈ™enilor fiind Klaus I
de aceastÄƒ datÄƒ.
Potrivit numÄƒrÄƒtorii oficiale, candidata PSD a câÈ™tigat doar în cinci judeÈ›e din È›arÄƒ.
Vezi AICI harta voturilor înregistrate de cei doi, în timp real, pe judeÈ›e.
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Update ora 21:15

PrezenÈ›a în È›arÄƒ la votul pentru alegerile prezidenÈ›iale este de 49,87%, reprezentând un total de 9.086.448 votan
Aproximativ 5,3 milioane de voturi s-au obÈ›inut din mediul urban, iar 3,8 milioane din mediul rural. În diaspora sau obÈ›inut 928.294 de voturi.
În judeÈ›ul ArgeÈ™, 54,22% de cetÄƒÈ›eni È™i-au exprimat votul (285.875 de oameni).

Update ora 21:00

DiferenÈ›Äƒ covârÈ™itoare între voturile obÈ›inute de cei doi candidaÈ›i la alegerile prezidenÈ›iale din 2019! Confor
de tip Exit Poll realizate de Curs-Avangarde, dar È™i de reprezentanÈ›ii IRES, Klaus Iohannis rÄƒmâne preÈ™edin
ani.

Klaus Iohannis a obÈ›inut 66,50% din voturile alegÄƒtorilor, în timp ce adversara sa, Viorica DÄƒncila a obÈ›inut un
procent de 33,50%, potrivit sondajului IRES.
De asemenea, potrivit datelor transmise de Curs-Avangarde, Klaus Iohannis a ieÈ™it câÈ™tigÄƒtor, obÈ›inând 62%
voturi, iar Viorica DÄƒncilÄƒ 38%.

Cifrele vor prezenta câteva modificÄƒri minore o datÄƒ cu centralizarea tuturor voturilor de cÄƒtre Biroul Electoral
Central.

Update ora 20:00
Aproape 9 milioane de români au votat pânÄƒ la ora 20:00 în toatÄƒ È›ara, adicÄƒ 48,95% dintre alegÄƒtori.

53,45% dintre argeÈ™eni au ieÈ™it la vot, potrivit datelor transmise de BEC cu o orÄƒ înainte de închiderea urnelor

De asemenea, datele furnizate de Biroul Electoral Central aratÄƒ o prezenÈ›Äƒ la vot în strÄƒinÄƒtate de peste 860.00
români care È™i-au exprimat opÈ›iunile electorale.

Update ora 18:00

PrezenÈ›a la vot la nivelul întregii È›Äƒri este de 40, 02%. De asemenea, 48,83% dintre argeÈ™eni s-au prezentat la v
la aceastÄƒ orÄƒ.
Update ora 16:50

OrganizaÈ›ia PNL ArgeÈ™ a depus, duminicÄƒ, o plângere la Biroul Electoral JudeÈ›ean ArgeÈ™ împotriva unui bÄ
ar fi postat mai multe mesaje electorale negative referitoare la Klaus Iohannis pe un grup de pe reÈ›eaua de
socializare Facebook. Faptele s-ar fi petrecut în ziua alegerilor. De asemenea, PNL ArgeÈ™ a formulat o plângere È™
împotriva administratorilor grupului respectiv.

ReprezentanÈ›ii PNL ArgeÈ™ amintesc: ?Campania electoralÄƒ începe cu 30 de zile înainte de data alegerilor È™i se
în dimineaÈ›a zilei de sâmbÄƒtÄƒ de dinaintea datei alegerilor, la ora 07:00.?

Update ora 16:30

Un incident nefericit a avut loc lângÄƒ o secÈ›ie de votare din È˜tefÄƒneÈ™ti. O femeie a decedat în curtea liceului un
secÈ›ia de votare nr. 173. Tragedia s-a petrecut dupÄƒ ce a ieÈ™it de la vot.
Din primele informaÈ›ii, femeii i s-a fÄƒcut rÄƒu È™i a murit.

Nu a fost întrerupt procesul de votare.
Update ora 16:00

NumÄƒrul românilor care au votat a trecut pragul de 6 milioane. In ArgeÈ™, pânÄƒ la aceastÄƒ ora au votat 40% dintre cetÄ
Update ora 15:00
PrezenÈ›a la vot este de 31,32 % în aceste momente, peste 5 milioane de români exprimându-È™i votul.
În ArgeÈ™, au votat 35,52 % dintre alegÄƒtori (187.306 votanÈ›i).
Update 13:30
Peste 4 milioane de români au votat la nivelul întregii È›Äƒri, prezenÈ›a la urne fiind de 24,27%. În ArgeÈ™ au votat
dintre alegÄƒtori.
Update ora 12:30

PânÄƒ la aceastÄƒ orÄƒ, 22,93 % dintre argeÈ™eni s-au prezentat la vot. Mai exact, vorbim de un total de 120.917 de
La nivelul È›Äƒrii, prezenÈ›a la vot a trecut pragul de 19 %.
Update ora 11:30
PrezenÈ›a la vot la nivelul judeÈ›ului ArgeÈ™ este de 16,20 %. În È›arÄƒ au votat 13,74% dintre cetÄƒÈ›eni.
PrezenÈ›a la urne în diaspora este cu peste 100.000 mai mare în turul doi faÈ›Äƒ de primul tur.
Update ora 10:30

Au votat deja 1,6 milioane de români din Å£arÄƒ (8,98%). De asemenea, 54 258 de aregeÈ™eni È™i-au exprimat votu
aceastÄƒ orÄƒ, prezenÈ›a trecând de 10%.

Update ora 09:15

Klaus Iohannis a votat la Liceul Teoretic ?Jean Monnet? din BucureÈ™ti.
"Cu ceva emoÅ£ie aÅŸteptÄƒm disearÄƒ rezultatul", a spus Iohannis. El a adÄƒugat cÄƒ totul este foarte bine organi
"Cred cÄƒ lucrurile vor decurge normal. Important e sÄƒ se meargÄƒ la vot".
PrezenÈ›a la vot a trecut deja de 4%, 736.888 de alegÄƒtori prezentându-se la urne.
È˜i în ArgeÈ™ prezenÈ›a la urne a trecut de 4% (4,45%). JudeÈ›ele fruntaÈ™e sunt Teleorman È™i Ilfov.

Update ora 08:30

Viorica DÄƒncilÄƒ a votat la Colegiul NaÅ£ional "Sfântul Sava". A venit însoÅ£itÄƒ de soÅ£ul ei ÅŸi de OlguÅ£a Va

"Cine se scoalÄƒ de dimineaÅ£Äƒ ajunge departe, nu eu hotÄƒrÄƒsc, românii hotÄƒrÄƒsc", a spus Viorica DÄƒncilÄƒ
419.967 de români au votat pânÄƒ acum, prezenÈ›a la urne fiind de 2,30%. În judeÈ›ul nostru au votat 2,38% dintre
argeÈ™eni.

Update ora 08:00
Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, prezenÈ›a la urne este de 1,29% (235,458 votanÈ›i).

În ArgeÈ™ au votat 6937 de oameni, prezenÈ›a fiind de 1,31%. PânÄƒ la aceastÄƒ orÄƒ nu au fost înregistrate inciden
Update ora 07:40

Vot masiv în diaspora! PânÄƒ acum s-au prezentat la urne aproximativ 400.000 de cetÄƒÈ›eni români. Reamintim cÄƒ
din strÄƒinÄƒtate au început sÄƒ voteze de vineri È™i sâmbÄƒtÄƒ. Procesul electoral continuÄƒ È™i astÄƒzi.
Update ora 07:30
În primele 10 minute au votat peste 73.000 de persoane în Å£arÄƒ, iar la 30 de minute de la deschiderea secÈ›iilor de
votare È™i-au exprimat votul 137.734 de români, prezenÈ›a fiind de 0,75%.

De asemenea, în judeÈ›ul ArgeÈ™, în prima jumÄƒtate de orÄƒ È™i-au exprimat votul peste 4000 de persoane, preze
de 0,76% la aceastÄƒ orÄƒ.

DuminicÄƒ, 24 noiembrie, românii decid cine va fi preÈ™edintele È›Äƒrii pentru urmÄƒtorii 5 ani, având de ales între Klaus
Viorica DÄƒncilÄƒ. În urma alegerilor din primul tur, cei doi s-au clasat pe primele poziÈ›ii, Klaus Iohannis obÈ›inând 37,82
(3.485.292 voturi), iar Viorica DÄƒncilÄƒ 22,26% (2.051.275 voturi).

SecÈ›iile de votare s-au deschis la ora 07:00 È™i se vor închide la ora 21:00. În diaspora, votul se desfÄƒÈ™oarÄƒ pe durata
zile. A început vineri, la ora localÄƒ 12, a continuat sâmbÄƒtÄƒ È™i continuÄƒ È™i astÄƒzi, urnele fiind deschise la ora loc
localÄƒ 21.00. Programul poate însÄƒ prelungit, în cazul în care, la ora 21.00, se mai aflÄƒ alegÄƒtori în sediul secÈ›iei de v
precum È™i la coadÄƒ.
Au drept de vot cetÄƒÈ›enii care au împlinit 18 ani pânÄƒ pe 10 noiembrie. Nu au drept de vot debilii si alienatii mintal pusi
interdictie si persoanele care sunt condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.
Fiecare alegÄƒtor poate vota o singurÄƒ datÄƒ.
Unde votÄƒm

În cazul în care vÄƒ aflaÈ›i în localitatea de domiciliu puteÈ›i vota doar la secÈ›ia la care sunteÈ›i arondaÈ›i. În caz contrar, p
vota pe lista suplimentarÄƒ, la orice secÈ›ie din localitatea în care vÄƒ aflaÈ›i.
AflÄƒ AICI secÈ›ia la care eÈ™ti arondat.

Cetatenii cu domiciliul in Romania care se afla in strainatate pot vota la orice sectie din cele anuntate de Ministerul
Afacerilor Externe, pe listele electorale suplimentare, fara a fi necesar sa se inregistreze inainte.

Cei care voteazÄƒ pe teritoriul È›Äƒrii au nevoie de buletin sau carte de identitate valabile in ziua votului. Ca alternativa, aces
mai pot vota DOAR cu pasaport diplomatic, pasaport diplomatic electronic, pasaport de serviciu, pasaport de serviciu
electronic, carte de identitate provizorie sau carnet de serviciu militar in cazul elevilor din scolile militare.
Romanii aflati in strainatate sau domiciliati in strainatate pot vota cu pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic,
pasaportul simplu temporar, buletinul/cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, cartea electronica de identitate,
pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic.

