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ACTUALIZARE: In Maramures, prezenta la vot la ora 19 Până la ORA 19:00 în judeţul
Maramureş au votat 175.177 de persoane, reprezentând 40,89% din totalul celor înscrise pe
liste. Dintre aceştia, 161.981 au votat pe listele permanente, 11.982 pe listele suplimentare si
1.214 cu urna mobilă.
Până la
ORA 21:00, ora închiderii urnelor, în judeţul Maramureş au votat 185.329 de persoane,
reprezentând 43,39 % din totalul celor înscrise pe liste (428.395).Dintre aceştia, 171.103 au
votat pe listele permanente, 12.933 pe listele suplimentare si 1.293 cu urna mobilă.

ACTUALIZARE ORA 22:40
: Prezenta la vot la nivel national pana la ora 21.00 a fost de 52,31%, conform datelor
centralizate provizoriu de catre Biroul electoral Central (100% raportare). Comparativ, in turul I
al alegerilor prezidentiale din 2009 prezenta la ora 21:00 era de 53,52%. BEC va comunica
cifrele finale si oficiale inregistrate la ora 21:00 intr-o conferinta la ora 22:30.

Potrivit centralizatorului BEC, dupa rapoartarea a 100% din sectiile de votare, 9.563.769 de
persoane au votat pana la ora 21:00 din totalul de 18.284.326 a cetatenilor inscrisi pe listele
electorale.

ACTUALIZARE 20.12
. Date actualizate transmise de BEC: prezența la vot la nivel național a fost de 47,47% la nivel
național. La alegerile din 2009, până la ora 19:00 votaseră 49,97% dintre alegători.

În mai multe județe și în câteva sectoare ale Capitalei, mai multe de jumătate dintre alegători au
mers la vot. Cea mai mare prezență s-a înregistrat în județul Olt - 54,11%. Pe locul al doilea se
află Teleorman, cu 53,09% din voturi. Urmează dâmbovița, cu 52,60% din voturi, Sibiu - 52,64%
și Prahova - 52,04%.
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Cea mai mică prezență s-a înregistrat în Covasna (40,01%), Satu Mare (40,18%), Ilfov
(40,20%), Maramureș (40,64%), Harghita (41,24%).

ACTUALIZARE 16:40 . Prezența la vot la ora 16:00 a fost de 34,73% din numărul
alegătorilor.
În urmă cu patru ani, 36,19% dintre alegători se prezentaseră la urne în primele şase ore de
la deschiderea secţiilor de votare.
Cea mai mare prezență la vot s-a înregistrat în județele Ilfov (39,94%), Sibiu (38,96%), Olt
(38,83%), Constanța (38,53%) și Teleorman (38,53%).
La polul opus, judeţele cu cea mai mică rată de participare sunt Satu Mare (27,08%),
Covasna (27,40%), Maramureș (28,72%), Harghita (29,06%) și Mureș (29,28%).

ACTUALIZARE: 14:30 Potrivit datelor oficiale ale BEC, centralizate până la ora 13.00, la vot
s-au prezentat 20,78% dintre alegători.

Prezenţa la vot în mediul urban a fost de 21,14%, iar în mediul rural de 20,28%.
Prezenţă mai mare s-a înregistrat în judeţele Constanţa - 24,33%, Teleorman - 24,21%, Olt 24,05%, Olfov - 23,97% şi Mehedinţi - 23,26%.
La polul opus se află judeţele Satu Mare - 15,42%, Maramureş - 15,53%, Covasna - 15,59%,
Arad - 17,44% şi Harghita - 17,45%.

ACTUALIZARE ORA 10:40: Conform primelor date furnizate de Biroul Electoral Central,
pana la ora 10 au votat 6,53% dintre cei inscrisi pe listele de vot, mai mult decat in 2009, cand
pana la aceeasi ora votasera 6,17% dintre votanti.
Maramuresul este la coada listei, cu o prezenta de 4,69%, fiind urmat pe lista prezentei la vot
doar de judetul Covasna, cu 4,59% prezenta.
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Pe primele locuri sunt judetele Teleorman (8,9%), Olt (8,59%), Dambovita (8,21%) si
Constanta (8,18%).

ora 07.00. Start vot! Urnele vor fi deschise până la ora 21.00.

Maramureşenii cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne să aleagă viitorul preşedinte al ţării.
Conform ultimelor informaţii furnizate de Instituţia Prefectului Maramureş, pe liste au fost
înscrise 428.860 persoane cu drept de vot (însă numărul exact va fi cuoscut astăzi după
ultimele actulizări). În total, se deschid 433 secţii de votare, cele mai multe în Baia Mare, 85 la
număr. Unica noutate faţă de scrutinul anterior este faptul că în Maramureş se va amenaja o
nouă secţie de votare în Leordina. De asemenea, trebuie spus faptul că 471.800 de buletine de
vot au fost scoase de sub tipar şi distribuite în întreg judeţul pentru acest scrutin.
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