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ANUNŢ

Autoritatea Electorală Permanentă (A.E.P.), cu sprijinul Instituţiei Prefectului, a
lansat campania de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul
experţilor electorali, din cadrul căruia vor fi desemnaţi preşedinţii birourilor
electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora .

Procedura de admitere în Corpul experţilor electorali se va derula conform
metodologiei aprobate de A.E.P. prin Hotărârea nr. 11/2015, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.832/06.11.2015, care poate fi consultată pe site-ul A.E.P.
la adresa de web: http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/HOT--R--
REA-AEP-Nr.-11-2015.pdf .

Corpul experţilor electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot
deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi străinătate sau
locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de A.E.P., în conformitate cu
prevederile art. 16 alin. (8), art. 104 alin. (1) şi (2), art. 118 alin. (3) şi (4) şi ale art. 120
din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

 
Poate face parte din Corpul experţilor electorali persoana care îndeplineşte

următoarele condiţii : 
 are cetăţenia română ; 
 cunoaşte limba română, scris şi vorbit ; 
 are drept de vot ; 
 are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei ; 
 nu face parte dintr-un partid politic ; 
 a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu ; 
 nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal .

Persoanele care au mai îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al
secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia şi care solicită în scris să fie admise în
Corpul experţilor electorali parcurg o procedură de avizare, realizată de Departamentul
de organizare a proceselor electorale din cadrul A.E.P. 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/HOT--R--REA-AEP-Nr.-11-2015.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/HOT--R--REA-AEP-Nr.-11-2015.pdf


Admiterea în Corpul experţilor electorali se face prin examen pentru persoanele
care : 

 nu au mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare
sau de locţiitor al acestuia ; 

 persoanele care au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca
excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului ;

 persoanele care s-au retras din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca
retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului .

Examenul de admitere are ca obiect evaluarea următoarelor competenţe specifice :
 cunoaşterea legislaţiei în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de

aplicare a acesteia ;
 planificarea operaţiunilor electorale din secţia de votare ;
 consemnarea rezultatelor votării .

 Potrivit Hotărârii A.E.P. nr. 11/2015, sunt două modalităţi de desfăşurare a
examenului de admitere :

 examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziţie de către
primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condiţiile legii, precum şi la sediile
Autorităţii Electorale Permanente, ale filialelor şi birourilor acesteia ;

 examen în sistem online.

Precizăm că programarea online şi examenul în sistem online vor avea loc după data
de 1 ianuarie 2016 .

            Având în vedere aspectele menţionate mai sus, persoanele interesate să facă
parte din Corpul experţilor electorali, pot formula cereri scrise către Autoritatea
Electorală Permanentă, conform modelelor prevăzute în anexa nr.1 şi anexa nr.2 din
Hotărârea A.E.P. nr.11/2015, pe care le ataşăm prezentului anunţ . 

              Cererea, datată şi semnată, însoţită de o copie a actului de identitate şi o copie a
actului de studii, poate fi depusă la  Registratura Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău   sau
la  Biroul judeţean al Autorităţii Electorale Permanente  , cu sediul în bulevardul Nicolae
Bălcescu, nr.48, municipiul Buzău (parter, camera nr.1 şi, respectiv, camera nr.2) .
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