Reguli
de desfășurare a examenului scris de admitere în
Corpul experților electorali din țară

Regulile de desfășurare a examenului scris de admitere în Corpul experților electorali din
țară au ca bază următoarele acte normative:

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de
admitere în Corpul experților electorali.
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I.

CONSIDERAȚII GENERALE

(1)
Prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot
deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai
acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

II.

ÎNSCRIEREA ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ PE BAZĂ
DE EXAMEN SCRIS

(1)
Admiterea în Corpul experților electorali se face pe baza avizului favorabil acordat de
Autoritatea electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte al biroului electoral al
secției de votare sau de locțiitor al acestuia, precum și pe bază de examen.
(2)
Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate avea una dintre următoarele
forme:
a) examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar, prefect
sau misiunea diplomatică precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și
birourilor acesteia;
b) examen în sistem online.
(3)
Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experților electorali din țară se poate realiza
în oricare dintre următoarele forme:
a) programare online la examenul scris organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de
către primar, prefect sau misiunea diplomatică, precum și la sediile Autorității Electorale
Permanente, ale filialelor și birourilor acesteia, în secțiunea special destinată acestui scop din siteul Autorității Electorale Permanente;
a) cerere scrisă, datată și semnată olograf depusă personal la Autoritatea Electorală
Permanentă, primar, prefect sau misiunea diplomatică până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea
datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric
personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, o copie a actului de
identitate, o copie a actului de studii și o copie după dovada de reședință (dacă este cazul).
b) cerere scrisă, datată și semnată olograf transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente,
primarului, prefectului sau misiunii diplomatice, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei
alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal,
domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, o copie a actului de identitate,
o copie a actului de studii și o copie după dovada de reședință (dacă este cazul).
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III.

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL SCRIS DE ADMITERE ÎN
CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ

(1)
Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experților electorali se poate realiza cu
respectarea următoarelor condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor
al acestuia;
i) a depus în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în
format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată
și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația,
profesia, telefonul și adresa de e-mail, o copie a actului de identitate, o copie a actului de studii și o
copie după dovada de reședință (dacă este cazul).
(2)
La examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali pot participa și următoarele
categorii de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul (1).
a) persoanele care au fost excluse din Corpul experților electorali, sub condiția ca excluderea să
fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
b) persoanele care s-au retras din Corpul experților electorali, sub condiția ca retragerea să fi avut
loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.
IV.

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN CORPUL EXPERȚILOR
ELECTORALI DIN ȚARĂ

(1)
Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă
de verificare a competențelor privind cunoașterea legislației în materia exercitării dreptului de vot
și a modului de aplicare a acesteia, planificarea operațiunilor electorale din secția de votare și
consemnarea rezultatelor votării format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns. Numai o
variantă de răspuns este corectă.
(2)
Proba scrisă de examen se desfășoară sub forma testului-grilă, pe o durată de 30 minute și
cuprinde întrebări din tematica prevăzută în Anexa nr. 1.
(3)
Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care
candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
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(4)
Înainte de începerea probei scrise, la locul desfășurării acestuia, dacă este cazul, se afișează
repartizarea pe săli a candidaților.
(5)
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea
îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității, pe baza actului de identitate.
(6)
Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori nu pot face dovada
identității prin prezentarea actului de identitate sunt considerați absenți.
(7)
După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora înaintea predării
lucrărilor atrage eliminarea din examen.
(8)
În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a
formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă
folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de
comunicare la distanță.
(9)
Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la punctul (8) atrage eliminarea candidatului din
proba de examen. Evaluatorul Autorității Electorale Permanente constată încălcarea acestor
dispoziții și elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea Anulat pe lucrare și consemnează cele
întâmplate în raportul final al examenului.
(10) Pentru susținerea probei scrise, candidatul primește testul-grilă, pe care își scrie cu
majuscule numele, inițiala tatălui și prenumele.
(11) După distribuirea testului-grilă, candidații nu pot părăsi temporar sala, indiferent de motiv.
(12)
Întrebările din testul-grilă sunt cu răspuns unic.
(13) Răspunsurile se consemnează pe testul-grilă cu pastă de culoare albastră sau neagră.
(14) În cazul în care, pe timpul desfășurării probei de examen, unii candidați, din diferite motive
(corecturi și/sau greșeli), doresc să-și transcrie rezultatele pe un alt formular de examen, fără a
depăși timpul afectat probei, aceștia primesc formulare noi, care vor fi completate cu toate datele
stabilite de formular, iar cele folosite inițial vor fi anulate pe loc, menționându-se pe ele Anulat, sub
semnătura reprezentanților Autorității Electorale Permanente.
(15)
Bifarea răspunsului corect se face numai prin marcarea acestuia.
(16) Se sancționează cu excluderea din examenul de admitere în Corpul experților electorali din
țară, frauda sau tentativa de fraudă, inclusiv discuția cu alți participanți.
(17) La finalizarea lucrărilor, respectiv la expirarea timpului acordat, fiecare candidat predă
lucrarea, sub semnătură.
(18) Candidații pot părăsi sala de concurs după ce au terminat de completat testul-grilă, cu
condiția predării tuturor documentelor de examen și înscrierea datelor și semnăturilor respective în
listele de prezență în sala de examen.
(19) La expirarea timpului, toți participanții vor preda testele – grilă reprezentanților AEP.
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V.

COMUNICAREA REZULTATELOR

(1)
Verificarea răspunsurilor la examenul de admitere în Corpul experților electorali se face cu
ajutorul grilei de evaluare, prin înscrierea pe formularul de examen a punctajului obținut de fiecare
participant și a mențiunii ADMIS/RESPINS.
(2)
Corectarea lucrării scrise se realizează de îndată ce a fost predată, în prezența candidatului.
(3)
Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care
candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
(4)
Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaților și se afișează pe pagina de internet
a Autorității Electorale Permanente.
(5)
Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali din țară
pot susține un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări
telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalități.
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Anexa nr. 1
TEMATICA
EXAMENULUI DE ADMITERE ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ
Tematica examenului de admitere potrivit art. 9 alin. (2) lit. a) și b) din Hotărârea Autorității
Electorale Permanente nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților
electorali constă în următoarele prevederi legale:
a)
prevederile art. 2 - 6, art. 16, 18, 19, 22, 24, 25, 30, 31, 44, art. 81 - 96, art. 108 - 111 din
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea
Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali;
b)
prevederile art. 2, 3, art. 7 - 10, art. 15 - 19, art. 49 şi art. 51, art. 81 - 93, art. 98 şi 99 din
Legea nr. 208/2015.
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