Material de informare
pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator în birourile electorale ale sec ţiilor de votare

ADV

SIMPV are un rol instrumental în asigurarea integrit ăţii
procesului e/ectoral si are urm ătoarelefuncţiona/ităţi:
a) facilitează verificarea îndep/inirii condi ţii/or prevăzute de
/ege pentru exercitarea dreptului de vot;
b) semna/ează tentative/e de vot ilegal;
c) faci/itează exercitarea dreptului de vot;
d) asigură unicitatea înscrierii în liste/e electorale;
e) agregă date statistice privind prezen ţa alegătorilor la vot.

ADV reprezintă un program informatic, realizat de c ătre
Serviciul de Telecomunica ţii Specia/e, care asigură
prelucrarea datelor de identificare ale a/eg ătorilor
culese de către operatorii de ca/culator şi compararea
acestora cu datele deja înregistrate.

Poate avea caiitatea de operator de calculator al sec ţiei de votare orice persoan ă care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia român ă şi domiciliul în România;
b) cunoaşte /imba român ă, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împlini ţi;
d) are capacitate deplin ă de exerciţiu;
e) a abso/vit învăţământu/ genera/ obligatoriu;
f) are cunotin ţe de bază în tehnologia informa ţiei.

Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sec ţiHor de votare se realizeaz ă pe baza examin ăriipractice
a urm ătoarelor competen ţe:
a) uti/izarea no ţiuni/or de bază ale tehno/ogiei informaţiei;
b) introducerea si validarea datelor;
c) prelucrarea date/or;
d) uti/izarea internetului si a potei electronice;
e) utilizarea echipamentelor periferice;
f) asigurarea confiden ţialităţii şi securităţii date/or.
Serviciui de Telecomunica ţii Speciale, cu sprijinu/ Autorit ăţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistică,
organizează sesiuni de examinare practică, în centre de evaluare şi în sistem online. Persoanele care particip ă la sesiuni/e de
examinare practic ă, organizate în centre de evaluare vorfi notificate telefonic sau prin email de către Autoritatea Electora/ ă
Permanentă cu privire la locul si data sesiunii de examinare.
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Sunt desemnate ca operatori de calculator ai sec ţiilor de votare numai persoanele care sunt dec!arate admise ca urmare a
examin ării practice a competen ţelor men ţionate mai sus. Acestea semneaz ă un acord privind desemnarea ca operatori ai
secţiNor de votare si un angajament privind confiden ţialitatea datelor si sunt remunera ţi, pe perioada desfă urării activităţii

în secţiile de votare, cu o indemnizaţie stabilită prin Hotărâre a Guvernului.

• Pot participa persoanele care au depus sau au transmis o cerere scrisă, datată şi semnată, conform modeluiui de cerere
pentru desemnarea ca operator de calculator al birou/ui electoral al sec ţiei de votare anexat.

daIitnte de denunere a eerer:k,r nentru decemnarea eri nnerritnr de calculator ol sertiei de votar

•

Cererile trebuie depuse direct sau transmise prin po ştă, în original, /a sediul Biroului jude ţean al Autorităţii Electorale

Permanente (coordonatele de contact ale Birouluijude ţean al Autorităţii Electorale Permanente din jude ţul dumneavoastră
se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/jiliala/) sau la sediul Prim ăriei din /ocalitatea dumneavoastră.
• Primaria va redirec ţiona cererile depuse către Birouijudeţean al Autorităţii E/ectorale Permanente.

Operatorii de calculator exercit ă următoarele atribu ţii:
a)
preiau si predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din sec ţiile de votare si echipamenteie
conexe, de la reprezentan ţii Serviciului de Telecomunica ţii Speciale;
b)
sunt prezen ţi în sectia de votare de la ora 06.00 a zilei vot ării pân ă la momentul incheierii procesului verbal
de consemnare a rezultatelor votării,
c)
înscriu, în S!MPV, coduriie numerice personale ale aleg ătorilor care se prezintă lâ vot, prin preivarea
automată a acestora, prin intermediul mecanismului integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor
corespunzătoare în secţiunea destinată acestui scop în interfa ţa SIMPV;
d)
controlează corectitudinea preluării codurilor numerice personale ale aleg ătorilor;
e)
validează preluarea codurilor numerice personale a/e aleg ătorilor în SIMPV;
comunică, de îndată, preşedinteiui biroului e/ectoral al secţiei de votare mesajele şi semnalările returnate
f)
deSIMPV;
g)
asigură introducerea şi transmiterea electronica a datelor din procesele-verbale privind consemnarea si
centralizarea rezultatelor vot ării, conform procedurii stabi/ite de c ătre Biroul Electoral Central;
h)
asigură îndeplinirea dispoziţiilor preşedintelui birou/ui electoral al sec ţiei de votare, în cazurile men ţionate
de normeie metodologice;

.

Normele metodologice privindfunc ţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezen ţei la vot şi de
prevenire a votului ilegal, selecţia si desemnarea operatoriior de calculator ai birourilor electorale ale sec ţiilor de votare au
fost adoptate prin Hot ărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 9 din 28.10.2015, publicată în Monitorul Oficiai. al
României, Partea l, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015.

CERERE DE ADMITERE
în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de aviz favorabil
Autoritatea Electoral ă Permanentă,
Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
e-mail: expert(roaep.ro
Subsemnatul. .......................................................

CNP

(numc, iniţiata tatilui, picnumc)

domiciliatîn .......................................................................................................................................
(conform men ţiunilor din actul de idcninate)

cureşedinţ a în ......................................................................................................................................
(daca ette cazul, conform men ţiunilor din dovada de re şedinţă)

telefon .........................e-mail ...............................având ocupa ţia de .................................................de
profesie .................................................................., solicit, potrivit art. 16 alin. (4) teza I din Legea nr. 208/20 1 5
privind alegerea Senatului si a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea si funcţionarea Autorit ăţii Electorale
Permanente, admiterea în Corpul exper ţilor electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autontatea Electoral ă Permanentă
în vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al sec ţiei de votare sau loc ţiitor al acestuia.
Precizez c ă am mai îndeplinit func ţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau loc ţiitor al acestuia în
municipiut/oraşuL/comuna ................................................................judeţul (sectorul)...............................la
alegerile/referendurnul .......................................(se înscrie tipul alegerilor/referendumului) din anul ...................
Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific ările şi completările
ulterioare, cu privire la falsul în declara ţii, că sunt cetătean român cu drept de vot, cunosc limba român ă, scris şi vorbit, sunt
apt fizic şi psihic pentru exercitarea func ţiei de preşedinte al biroului electora1 al sec ţiei de votare sau de loc ţiitor al acestuia,
nu sunt membru al unui partid politic si nu sunt urmărit penal, trimis înjudecat ă penală sau condamnat pena1 şi sunt absolvent
de:
• studii universitare de licen ţă în domeniul stiintelorjuridice
• studii universitare de licen ţă în alte domenii
• învăţământ genera1 obligatoriu
Menţionez că doresc să particip la tragerea la sor ţi in vederea desemnării ca preedinte al biroului electoral al sec ţiei de
votare din ţară sau locţiitor al acestuia cu:
• adresa de domiciliu
• adresa de reedin ţă
Anexez o copie a actului de identitate şi o copie a actului de studii.
Menţionez că am Iuat cunotin ţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorit ăţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administra ţiei publice locale nr. 2 1 5/200 1, precum şi pentru modificarea
i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale şilor locali şi Legii nr. 208/201 5 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia
de preedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de loc ţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.
Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate şi actului de studii si cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de
către Autoritatea Electoral ă Permanent ă, Ministerul Afacerilor lnterne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.
Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electoral ă Perrnanent ă de îndată ce datele si
informaţiile menţionate se moditică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilit ăţi.

Data

Semnătura .......................................

Notă de informare privind protecţia datelor personale:
Autoritatea Electoral ă Permanentă prelucreaz ă datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastr ă prin acest
document în scopul organiz ării procedurilor de înfîinţare, gestionare si actaalizare a Corpului exper ţilor electorali, precum i
a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, institu ţiilor
prefectului si birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele si prenumele, domiciliul, codul nurneric personal, telefonul,
e-mailul, ocupaţia si profesia, precum si copia actului de identitate ne permit s ă vă ţinem la curent cu activitatea noastr ă.
Conform Legii nr. 677/200 1 pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulaţie a acestor date, cu modific ările si eompletările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de interven ţie asupra datelor,
dreptul de a nu fl supus unei decizii individuale. Ave ţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc si să
solicitaţi stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, v ă puteţi adresa cu o cerere scris ă, datată si semnată Ia
Autoritatea Electoral ă Permanentă. De asemenea, vă este recurloscut dreptul de a v ă adresajustiţiei.

CERERE DE ADMITERE
în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen
Autoritatea Electoral ă Permanentă,
Str. Stavropoleos nr. 6, Bucure şti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
e-inail: expert()roaep.ro
Subsemnatul. ..... .......... ...... ........ ........................., CNP
(nume, ini ţiala taLălui. prenu ute )
domiciliatîn ........................................................................................................................................
(conform men ţiunilor din actul de identitate)

cureşedinţa în ...................................................................................................................................... •.
(daca ette cazul, conform men ţiunilor din dovada de re şcdinţă)

telefon ........................, e-mail .............................., având ocupa ţia de .................................................de
profesie ..........................................................solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza 11 din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului si a Camerei Deputaţilor, precum si pentru organizarea si funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
admiterea în Corpul exper ţilor electorali pe baz ă de examen.
Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modifîc ările si completările
ulterioare, cu privire la falsul în declara ţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba român ă, scris şi vorbit, sunt
apt fizic şi psihic pentru exercitarea func ţiei de preşedinte al biroului electoral al sec ţiei de votare sau de loc ţiitor al acestuia,
nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis înjudecată penală sau condamnat penal şi sunt absolvent
de:
• studii universitare de licenţă în domeniul stiintelorjuridice
• studii universitare de licenţă în alte domenii
• învăţământ general obligatoriu
Menţionez că, în cazul în care promovez examenul de admitere în Corpul exper ţilor electorali, doresc să particip la tragerea
la sorţi in vederea desemnării ca preedinte al biroului electoral al sec ţiei de votare din ţară sau locţiitor aI acestuia cu:
• adresa de domiciliu
• adresa de reedinţă
Anexez o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii.
Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorit ăţilor
administraţiei publice locale, pentru modifîcarea Legii administra ţiei publice Iocale nr. 2 1 5/200 1, precum şi pentru modifîcarea
şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale şilor locali si Legii nr. 208/2015 şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia
de preedinte aI biroului electoral al sec ţiei de votare sau de loc ţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.
Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate si actului de studii si cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de
către Autoritatea Electoral ă Permanentă, Ministerul Afacerilor Inteme, instituţiile prefectului şi birourile electorale.
Mă angajez s ă notifîc în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electoral ă Permanentă de îndată ce datele şi
informaţiile menţionate se modifîcă sau în situaţia apariţiei unei incompatibilit ăţi.
[]

Data

Semnătura................................

Notă de informare privind protecţia datelor personale:
Autoritatea Electoral ă Permanentă prelucreaz ă datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastr ă prin acest
document în scopul organiz ării procedurilor de înfîin ţare, gestionare si actualizare a Corpului exper ţilor electorali, precum si
a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fî dezv ăluite Ministerului Afacerilor Interne, institu ţiilor,
prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul,
e-mailul, ocupaţia si profesia, precum şi copia actului de identitate ne permit s ă vă ţinem la curent cu activitatea noastr ă.
Conform Legii nr. 677/200 1 pentru protec ţia persoanelor cu privire Ia prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modifîc ările si completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Ave ţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care v ă privesc si să
solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, v ă puteţi adresa cu o cerere scris ă, datată si semnată la
Autoritatea Electoral ă Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a v ă adresa justiţiei.

.

GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI
.. Judeţul GALAŢI
Serviciul Juridic

Nesecret
Nr. 7000/30.08.2017
Exeinplar - din 2

Către,
Toate UAT-urile
Judeţul Galaţi

Vă transmitem alăturat adresa Autorit ăţii Electorale Perinanente- Filiala Sud-Est
nr. 2045/25.08.2017, cu privire la continuarea campaniei de recrutare a persoanelor interesate s ă
facă parte din Corpul Exper ţilor Electorali sau să participe la alegeri în calitate de operatori de
calculator ai secţiilor de votare.
De asemenea, vă transmitem şi materialele de informare şi modelele cererilor de
admitere în Corpul Exper ţilor Electorali precum şi pentru operatorii de calculator ai sec ţiilor de
votare.

Cu stimă,

PREFECT,
Panaitescu Gabriel Aurelian

Şef serviciu,
Butunoiu Nicoleta
Întocmit,
Consilier,
Sarchizian Carmen

Adresa: Str. Domnească, Nr. 56, 800.008, Gala ţi
Tel: 0236/312.100; 0236/460.330; 0236/462.739; Fax: 0236/417.218
E-mail: prefect3prefecturaga1ati.ro; Web: www.prefecturaalati.ro
Pag.ldinl

.

Autoritatea Eiectora/ă Permcinentă

Material de informare
CORPUL EXPER ŢILOR ELECTORALI
Ce reprezintă Corpul experţilor electorali?
Prin Corpul experţilor electorali se în ţelege evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni
preedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară si străinătate sau locţiitori ai acestora1
înfiin ţată, gestionată si actualizată de către Autoritatea Electorală Permanent&

ane poatefi expert electoraP
Poate face parte din Corpul exper ţilor electorali, prin decizie a Autorit ăţii Electorale Permanente,
persoana care îndeplinete urm ătoarele condiţii:
a) are cetăţenia român ă;
b) cunoate limba român ă, scris si vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndepliniriifunc ţiei;
e) nuface parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel putin învătământul general obligatoriu,
g) nu este urm ărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum putetiface parte din Corpul expertilor electorali
Admiterea în Corpul exper ţilor electorali seface:

pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electoral ă Permanentă pentru
•
activitatea anterioară ca preedinte al birbului electoral al secţiei de votare sau loc ţiitor al
acestuia;
•
pe bază de examen.
;
Ce conditi; trebuie să îndepliniţi pentru puteafi admis în Corpui expertilor electorali pe baza avizului
favorabil acordat de Autontatea Electorală Permanentă
Autoritatea Electorală Permanentă emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul exper ţilor
electorali în cazul persoanei care îndeplinete cumulativ urm ătoarele condiţii:
a) are cetăţenia român ă;
b) cunoaşte limba român ă, scris si vorbit;
c)aredreptde vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii functiei,
e) nuface parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimis ă în judecată penală sau condamnată penal,
.

1

Autoritatea Electorală Permanentă

h) a exercitat func ţia de preşedinte a/ birou/ui electoral al secţiei de votare sau de loc ţiitor al
acestuia la cel pu ţin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 20812015 privind
alegerea Senatului si a Camerei Deputa ţi/or, precum si pentru organizarea si funcţionarea Autorităţii
Electorale Permanente;
i) nu a săvârşit contraven ţii în /eg ătură cu a/egerile sau cu un referendum pe durata îndep/inirii

functiei de preşedinte a/ birou/ui electoral al sectiei de votare sau de loctiitor al acestuia,
j) nu a săvârit erori grave în opera ţiuni/e de consemnare a rezultate/or votării în procesele-verbale
prevăzute de /egis/aţia în vigoare;
k) nu afost exclusă din Corpul experţilor e/ectora/i;
l) nu s-a retras din Corpul exper ţilor e/ectora/i.

Cum vă puteţi înscrie pentru afi admis în Corpul experţilor electorali pe baza avizuluifavorabil acordat
de Autoritatea Electorală Permanentă
Persoanele interesate pot depune în scris, la primari sau prefec ţi, ori la Autoritatea Electora/ ă
Permanentă, în scris sau în format electronic, pân ă ce/ mai târziu cu 45 de zi/e înaintea datei alegerilor, o

cerere scrisă privind admiterea în Corpul exper ţilor electorali din ţară pe bază de avizfavorabil, datată si
semnată, continând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, resedinta, ocupatia, profesia,
telefonul si adresa de e-mail, înso ţită de o declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor menţionate, mai sus,

la lit. a) - g), o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii.
Documentele potfi depuse direct sau transmise prin po ştă, în original, la sediul Filialei sau Biroului

judetean a/ Autoritătii Electora/e (coordonate/e de contact ale Filialei sau Biroului judetean al Autorit ătii
Electorale Permanente din jude ţul dumneavoastră se regăsesc aici:
http://vvvt.roaep. ro/prezentare/iIiaIa/) sau /a sediu/ Prim ăriei sau /nstitu ţiei Prefectului.
Primarii si prefecţii vor redirecţiona cererile de admitere în Corpul exper ţilor electorali din ţară
însoţite de documentele solicitate c ătre Filia/a sau Birouliude ţean al Autorităţii Electorale Permanente din
judeţul dumneavoastră.

Cum veţi afla că aţifost admis în Corpul exper ţilor electorali pe baza avizuluifavorabil acordat de
Autoritatea Electorală Permanentă ?
Verificarea îndeplinirii condi ţii/or men ţionate mai sus se rea/izeaz ă prin analiza dec/ara ţiei, a copiei
actului de identitate si a copiei actului de studii.
În urma analizei, Autoritatea Electoral ă Permanentă aduce la cunotin ţă publică, prin afiare pe
site-ul propriu, urm ătoarele date de identificare ale persoanelor admise în Corpul exper ţi/or electora/i:
•
numele;
•
prenume/e;
•
iniţiala tatălui;
•
domiciliul.
De asemenea, pute ţi solicita ca răspunsul să vă fie comunicat prin poştă sau e-mail.
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Ce conditii trebuie să îndepliniţi pentru afi admis în Corpul experţilor electorali pe baza de examen?
La examenul pentru admiterea în Corpul experţilor electorali poate participa persoana care
îndeplinete cumulativ urm ătoarele condiţii:
a) are cetăţenia român ă;
b) cunoaşte limba română, scris si vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunz ătoare îndepliniriifunc ţiei;
e) nuface parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;
g) nu este urm ărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) nu a mai exercitatfunc ţia de preşedinte al biroului electoral al sec ţiei de votare sau de locţiitor
alacestuia;
i) persoanele care au fost excluse din Corpul exper ţilor electorali sub condi ţia ca excluderea s ă fi
avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
j) persoanele care s-au retras din Corpul exper ţilor electorali, sub conditia ca retragerea să fi avut
loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.

Cum vă puteţi înscrie pentru afi admis în Corpuf experţilor electorali pe haza de examen?
Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali poate avea una din următoarele forme:
a) examen scris, organîzat într-un centru de examinare pus la dispozi ţie de către primar sau
prefect, în condiţiile legii, precum si la sediile Autorităţii Electorale Permanente, ale filialelor si birourilor
acesteia;

b) examen în sistem online.
fnscrierea la examenul de admitere în Corpul exper ţflor electorali organizat într-un centru de
examinare pus la dispoziţie de către primar sau prefect se poate realiza în orkare din urm ă toareleforme:
a) programare online la examenul scris organizat într-un centru de examinare pus la dispozi ţie de
către primar sau
prefect, în condiţiile legii, precum si la sediile Autorităţii Electorale Permanente, ale filialelor şi birourilor
acesteia în secţiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorităţii Electorale Permanente;
b) cerere scrisă privind admiterea în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de examen
(anexa nr. 2), datată şi semnată olograf, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă
(coordonatele de contact ale Filialei sau Birouluijude ţean al Autorităţii Electorale Permanente din jude ţul
dumneavoastră se regăsesc aici: lttp://wviwroaep.ro/prezentare/filiola/) sau la sediul Prim ăriei sau.
lnstituţiei Prefectului;
c) cerere scrisă, datată si semnată olograf privind admiterea în Corpul experţilor electorali din
ţară pe bază de examen (anexa nr. 2) transmisă prin poştă Autorităţii Electorale Permanente, primarului
sau prefectului.
Persoanele interesate pot depune în scris, la primari sau prefec ţi, ori la Autoritatea Electoral ă
Permanentă, în scris sau în format electronic, pân ă cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o
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cerere scrisă, datată şi semnată, con ţinând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul,
resedinta, ocupatia, profesia, telefonul si adresa de e-mail, însotit ă de o declaratie privind îndephnirea
condiţiHor menţionate mai sus la lit. aj - g,J, o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii.
În cazul în care ati depus personal sau ati transmis pnn post ă cererea scnsă, programarea la
examenul scris organizat se realizeaz ă prin contactarea dumneavoastr ă de către evaluatorii Autoritătii
Electorale Permanente.
Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai prin următoarele forme;
a) cerere scrisă, datată si semnată olograf, privind admiterea în Corpul experţilor electorali din
ţară pe bază de examen (anexa nr. 2), depusă personal /a Autoritatea Electorală Permanentă
(coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului judetean al Autorit ătii Electorale Permanente din judetul
dumneavoastră se regăsesc aici: http://wwwroaep.ro/prezentare/filiala/) sau la sediul Primăriei sau
lnstituţiei Prefectului. Cererea trebuie înso ţită de copia actu/ui de identitate si a actelor de studii ale
solicitantului.
b) cerere scrisă, datată si semnată olograf, privind admiterea în Corpul experţflor electorali din
tară pe bază de examen (anexa nr 2), transmisă prin postă Autoritătii Electorale Permanente, primarului
sau prefectului. Cererea trebuie înso ţită de copia actului de identitate si a actelor de studii ale
solicitantului.
Primarii si prefecţii vor redirecţiona cererile de admitere în Corpul experţilor electorali din ţară
însoţite de documentele solicitate către Filiala sau Biroul Judeţean al Autorităţii Electorale Permanente
din jude ţul dumneavoastră, în termen de 48 de ore de la data înregistr ării.
În ce constă examenul de admitere în Corpul expertilor electorali
Examenul de admitere în Corpul exper ţilor electorali const ă în soluţionarea unui test-grflă de
verificare a competenţelor format din 15 întreb ări cu câte 3 variante de r ăspuns. Numai o variantă de
răspuns este corectă
Examenul de admitere în Corpul exper ţilor e/ectora/i are ca obiect evaluarea următoarelor
competenţe specifice:
a) cunoasterea legislaţiei în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a
acesteia;
b) planificarea opera ţiunilor electorale din sec ţia de votare;
c) consemnarea rezultatelor vot ării.

Cum veţi afla că atifost admis în Corpul experţilor electorah pe baza de examenil
Examenul de admitere în Corpul experţilor electorali se consider ă promovat în cazul în care
candidatul rezolvă corect cel puţin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
Rezultatul probei scrise se comunic ă verbal candida ţilor si se afiează pe pagina de internet a
Autorităţii Electorale Permanente.
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Candidaţii la examenul de admitere în Corpul exper ţilor electora!i care se desfăşoară în sistem
online se identifică în aplicatia gestionată de Autoritatea E/ectoraiă Permanentă în baza adresei de
internet, a numelui de utilizator si a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere.
Rezultatul probei online se comunică automat candidatu/ui i se afieaz ă pe pagina de internet d
Autorităţii E/ectorale Permanente.

IMPORTANT
Candidaţii care nu promovează examenul de admitere în Corpul exper ţilor electorali pot susţine
un nou examen de admitere scris sau în sistem online, dup ă caz, pe baza unei program ări telefonice sau
online, fără a mai îndeplini alte formalităţi.

L1

CERERE DE ADMITERE
în Corpul experţilor electorali din ţară pe bază de exainen
Autoritatea Electoral ă Permanentă,
Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureti, sectorul 3, 030084, www.roaei.ro
e-mail: expert(roaep.ro
Subsemnatul. ....................................................... CNP
(nume, iniţiala tatălui, prenume)

domiciliatîn .......................................................................................................................................
(conform men ţiunilor din actul de iduntitate)

cureedinţa în .....................................................................................................................................
(daca este cazul, confona men ţiunilor din dovada de re şedinţă)

telefon ........................, e-mail .............................., având ocupa ţia de ................................................, de
profesie ........................................................, solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza 11 din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului si a Camerei Deputa ţilor, precum si pentni organizarea si funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,
admiterea în Corpul exper ţilor electorali pe baz ă de examen.
Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modific ările si completările
ulterioare, cu privire la falsul în declara ţii, că sunt cetăţean român cu drept de vot, cunosc limba român ă, scris si vorbit, sunt
apt tic şi psihic pentru exercitarea func ţiei de preşedinte al biroului electoral al sec ţiei de votare sau de loc ţiitor al acestuia,
nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis înjudecat ă penală sau condamnat penal şi sunt absolvent
de:
• studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelorjuridice VI
• studii universitare de licenţă în alte domenii
• învăţământ general obligatoriu
Menţionez că , în cazul în care promovez examenul de admitere în Corpul exper ţilor electorali, doresc s ă particip la tragerea
la sorţi in vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al sec ţiei de votare din ţară sau Iocţiitor aI acestuia cu:
• adresa de domiciliu
• adresa de reedin ţă
Anexez o copie a actului de identitate si o copie a actului de studii.
Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care îmi revin, potrivit Legii rir. 115/2015 pentru alegerea autorit ăţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administra ţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modifîcarea
i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul a1ei1or locali si Legii nr. 208/201 5 s i de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia
de preşedinte al biroului electoral al sec ţiei de votare sau de loc ţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.
Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate si actului de studii si cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de
către Autoritatea Electoral ă Permanentă, Ministenil Afacerilor Interne, instituţiile prefectului şi birourile electorale.
Mă angajez să notifîc în scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electoral ă Permanentă de îndat ă ce datele şi
informaţiile menţ ionate se modific ă sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi.

Data

Semnătura .................................

Notă de informare privind protecţia datelor personale:
Autoritatea Electoral ă Permanentă prelucreaz ă datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastr ă prin acest
document în scopul organiz ării procedurilor de înfîinţare, gestionare si actualizare a Corpului exper ţilor electorali, precuni şi
a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezv ăluite Ministerului Afacerilor Interne, institu ţiilor
prefectului si birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul,
e-mailul, ocupaţia si profesia, precum si copia actului de identitate ne permit s ă vă ţinem la curent cu activitatea noastr ă.
Conform Legii nr. 677/200 1 pentru protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulaţie a acestor date, cu modifîc ările si completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de interven ţie asupra datelor,
dreptul de a nu fî supus unei decizii individuale. Ave ţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care v ă privesc şi să
solicitaţi stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, v ă puteţi adresa cu o cerere scris ă, datată si semnată la
Autoritatea Electoral ă Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a v ă adresa justiţiei.
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Fiiiaia SuI-si. icnia ui ţek: Eriila, i3uit, ctan ţa, (iaIa ţ . Vîancca. nilcca
SeIii: (iaia ţi, Sirada [sriiei, w.i., eiaj 1, jn(l. (iala ţi
Tel 0236 i6l I l 2, Fax 0236 461 112, email liliaigaiaiimaepso

Ni 2045 diii 25.08.2017
DOMNULUI IIEFECT GABRIEL A URELIAN PAN Ă4flESCU
1NSTTU Ţ A [REFECTULUI - JUDE ŢUL GALAŢI

STIfATE DOfV1NULE PIEFECT,
Aa criin se cunoa şte, impleiricntarea !a alegerilc din anul 2016 a noilor dispozi ţii legale
privind in foririatizarea sec ţ iilor de votare şi cleseinnarea pre şcdin ţ iior birotirilor electoraie a sec ţiilor
cle votare şi a locţiitorilor acestora, prin tragcre Ia soi ţi coiriputerizată, dintre ineinbrii Corpului
Experţilor Elcctoral, a reprezentat tin test Ia nivel na ţ ional pentiu to ţi facţoi•ii irnplica ţ i în
oiganizaiea si clesurarea alegerilor.
1)csi Autoritatea Electoral ă Perinancntă a c!esfă urat o activitate iritens ă de iecrutare de
persoitai atât pentrti Corpul Expei ţilor Electoiali cât ş i pentru operatorii cle calculator, în procesti[ dc
repartizale a acestora la sec ţiilc (le votare ati fost întâlripinate o serie de dificuit ăţ i îri acoI)ciiIea
necesarului cle oficia[i clectoiali în unele unit ăţ i adininistiativ teriioriale, clatoiit ă nuinărului
insuticient cle persoane însciise în Corpul Experfflor Electoiali cu doiriiciliul/reedin ţa în
respectivele loealit ăţi sau ca urmare a iiicoiripatibilit ăţilor apă rutc 1a peisoanele înscrise.
Ţinând cont c[e intercstil 13tiblic repiczentat de neccsitatea organiz ăiii în coridiţii de
transpaieri ţă a alegei•iloi•, pcntttl a l)ieîntâflpina apari ţia unoi sittia ţii siinilare la uriri ătoarele proccse
electoiale, Autoritatea Electoial ă Peimanentă cozi1işiuă cmnpani, de ecruuiie a persoaneloi
iriteresate s ă fic ă parte din Corpul Ex1)ei• ţiloi Electoiali sati s ă participle la alcgeri în calitatc de
ol)eiatoii cic caiculator ai sec ţiiloi dc votare.
adrcsăiii lIlgăiiilifllL(l Să ne sjj,ijiniti î1l disciiii,uirea iiiesajiilui 1(1 iiiielu
miitătii iulniişiistiatiţ e teritoria!e je care () iepezcntaIi, ţipriiire !(i CflIitilIIiUie(I cin,g)tmieî de
reciIitiire (l (tCCStOr pcisoaize (ICSfăSiiiată (le Aii/oritafeo Elecloiyil ă Peiinaiieiilă câf si a
,irn,ătoaieloi i,,foi,natii:
ln acest sens,

Vă

1). Coipiil Experţilot Electoinli repreziiit ă evilcii ţa perniafleitt ă a peisotiiielo) care 1)ot
(leveiii l)ieşe(liii ţi snn loc ţiitoii ni biioiitiloi eleetornle nle sec ţiiloi le vo(arc din ţai ă, eviikii ţă
,,ntă, potiivit .Lcgii in: 20812015 piiviizd
gesfioii(lt ă şi (ICI1I111i7,(t(ă de A,,Imitatea Elecloriilă Pe,mae
alegere(l Se,auz,lui Şi (i C.(iillefl?i Dejnila(ilw; piecuin yi penlPzi O)lUllZ(liL(i l fIiiiC(iOil(liea
Aiiloiflit/ii Elecioizle Pein,aiieiile. cn ,,iodjic ăiiik şi coiizp1e/ii1e zilieiioaie.
Adniiteiea În Corpul ExperliIot Elcctornli se fncc:
bnza avizliltii fnvorabil acoiclai cie Atitoiitatea Electorai ă Peimanent ă pentru
activitatca aiiteiioai ă ca pieedinte at biioului electoral al sec ţiei cle votaie sati loc ţ iitoi al acestuia;
•

l)C

° pe laz ă de exanien.

•

Persoaiiele_interesale pot deptine, în sciis sau îl1 forniul efechoiiic, cereri în acest sens la:
1)iiinaii, I)Iefec ţi ori la Aittoritatea Eleetoral ă Perina ncn t ă .
Tototlat ă , v ă reaminthu că, potiivit ait. 16 aiin. (5) clin Legea ni. 208/2015, prinarii au

obligaţ ia <Ie a reclirecţ iona cereriie clepuse de persoancic inteiesate a face paite din Corpnl cxpeiţ ilor
elcctoiali eă tie Filiala Sud-Est a Autoiită ii Electoraie Peimancnte, în teimen (le 18 de oie de Ia
îniegistrare.
2). Recriitarea operatorilor (Ic calculator ai see ţiiloi de vofarc sc ficc în baza nornelor
iuetoclologicc privinl func ţionarea Sisteinului infoiiatic de iuonitoiizaic a piezenţei la vot si cle
pieveniie a votultii ilegal, seiec ţ ia si desennaiea operatorilor cle calculator ai birouiiloi elcctoiale
alc secţiiloi cle votare, aprobate prin Hotărâiea A.E.P. ni. 9 din 28.10.2015, cu moclific ă rile si
coniplelăiile u Lterioare.
Peisoaieie interesate pot clepune, în sc,is sau în fo,,,iul ekcivnic, ceieli în acest scns la

Filiala Sud-Est a Autoiităţii Electorale Peimanente SaII la sediLtl Piii ăiici. Primaiia va rediiecţiona
cei•etile clepiise c ălie Filiala Sucl-Est a Atitoiităţ ii Elcctorale Peimanente.
Mai mtilte infoiiia ţii Cu piiviic la admiteiea în Coiptil Exper ţ ilor Electoiali sau la îitsciierea
la scsitinile de exaiuinaie practică a coiupetei ţelor peiIiu ol)eiatoiii cle calculator se tegăsesc atât I)C
ite til Atitoi itatii Eie,toiale Pei inanente o io i i cat si îii ntei iaiele infoiiialtc pc caie vi
le înaintă ii oclală cu piezeiita.
Precizâm că clocuientele iicccsaie însciiciii, în origiial, pot Ii deptise si diiect la seditil
Filialci Siicl-F,st a Atitoiităţ ii Electoiale Peinianente sati liansinise prin poştă la acliesa Mii,iicipiul
Galaii, Strada Bas(l1abiej iu: 18, «Uij 1, J1((k!zll Gcilafi,
De aseineiea, puteţ i îicliuna peisoaele inlcrcsate să depun ă ceieiile electronic la acliesa cle
c-iiail: !aIa,al ..........
n speraiiţa unei colaborări eliciente în coiIiniare, vă ttigăni să piimi ţ i aiticipat niesajtil
nostiu cle iitil ţniiiiic pentrti spiijinul acoiclat acestei caipanii cIeslă iiiate de Atitoritatea Electoială
Peiinanentă prin aclticeiea la ctinoştiii ţa cctăţenilor conitinit ăţ ii dunuieavoasti ă a impoitai ţei
it11)Iic ă iii acestota în desfăştiiaiea pro ceselor electoiale.

Cu deosebitâ eoiIsi(lcia ţie,

i)ivectoi
iffî ,

,
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