
 
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

HOTĂRÂRE  

privind metodologia de organizare și desfășurare a examenului de admitere în corpul 

experților electorali, precum şi alte măsuri pentru înfiinţarea corpului experţilor 

electorali  

 

 Având în vedere prevederile art. 16, art. 118 alin. (3) și (4) și art. 120 din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente,  

În temeiul art. 16 alin. (8) și art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – (1) Prezenta hotărâre reglementează metodologia de organizare și desfășurare 

a examenului de admitere în corpul experților electorali și stabilește modelele cererilor de 

admitere în corpul experţilor electorali. 

(2) Examenul de admitere în corpul experților electorali are ca obiect evaluarea 

următoarelor competențe specifice: 

a) cunoaşterea legislației în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare 

a acesteia; 

b) planificarea operațiunilor electorale din secția de votare; 

c) consemnarea rezultatelor votării. 

(3) Examenul de admitere în corpul experților electorali poate avea una din următoarele 

forme: 
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a) examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar, 

prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum şi la sediile Autorităţii Electorale 

Permanente, ale filialelor şi birourilor acesteia; 

b) examen în sistem online. 

Art. 2. -  La examenul pentru admiterea în corpul experţilor electorali pot participa 

următoarele persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente : 

a) persoanele care nu au mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al 

secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia; 

 b) persoanele care au primit aviz nefavorabil din partea Autorităţii Electorale 

Permanente pentru activitatea anterioară ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare 

sau de locţiitor al acestuia sub condiţia ca avizul nefavorabil să fi fost emis cu mai mult de 3 

ani înaintea datei examenului; 

c) 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. 

Art. 3. – (1) Înscrierea la examenul de admitere în corpul experților electorali se poate 

realiza în oricare din următoarele forme: 

a) programare online la examenul scris organizat conform art. 1 alin. (3) lit. a), în 

secţiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorităţii Electorale Permanente; 

b) cerere scrisă, datată şi semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 

sau 2, după caz, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă, primar, prefect sau 

misiunea diplomatică; 

c) cerere scrisă, datată şi semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 

sau 2, după caz, transmisă prin poştă Autorităţii Electorale Permanente, primarului, prefectului 

sau misiunii diplomatice. 

 (2)  În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), persoana care a solicitat programarea online 

trebuie să predea la data examenului scris, cererea scrisă, datată şi semnată olograf, conform 

modelului prevăzut la anexa nr. 1 sau 2, după caz, precum şi copia actului de identitate, 

evaluatorilor Autorităţii Electorale Permanente. 

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), programarea la examenul scris 

organizat conform art. 1 alin. (3) lit. a) se realizează prin contactarea candidatului de către 

evaluatorii Autorităţii Electorale Permanente. 
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(4) Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai în formele prevăzute la 

alin. (1) lit. b) şi c). 

(5)  Cererile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi însoţite de copiile actelor de 

identitate ale solicitanţilor. 

(6) Primarii, prefecţii şi misiunile diplomatice redirecţionează, prin mijloace 

electronice, cererile depuse conform alin. (1) lit. b) şi c) către Autoritatea Electorală 

Permanentă în 48 de ore de la data înregistrării, dar nu mai târziu de 40 de zile înaintea datei 

alegerilor. 

Art. 4. – (1) Examenul de admitere în corpul experţilor electorali constă în soluționarea 

unui test-grilă de verificare a competenţelor prevăzute la art. 1 alin. (2) format din 15 întrebări 

cu câte 3 variante de răspuns. Numai o variantă de răspuns este corectă. 

(2) Tematica examenului de admitere constă din 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 privind pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

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 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente. 

(3) Compartimentul de specialitate competent al Autorităţii Electorale Permanente 

elaborează 20 de seturi de teste grilă, repartizarea acestora pentru fiecare sesiune de examinare 

făcându-se în mod aleatoriu şi conform unei proceduri care să asigure confidenţialitatea. 

(4) Examenul de admitere în corpul experţilor electorali se consideră promovat în cazul 

în care candidatul rezolvă corect cel puţin 10 întrebări în maximum 30 de minute. 

Art. 5. – (1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este 

cazul, se afişează repartizarea pe săli a candidaţilor. 

          (2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea 

îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii, pe baza actului de 

identitate. 

(3) Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face 

dovada identităţii prin prezentarea actului de identitate sunt consideraţi absenţi. 

(4) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora înaintea predării 

lucrărilor atrage eliminarea din examen. 

 (5) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv 

a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este 
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permisă folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de 

comunicare la distanţă. 

 (6) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului 

din proba de examen. Evaluatorul Autorităţii Electorale Permanente, constatând încălcarea 

acestor dispoziţii, elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „Anulat”  pe lucrare şi 

consemnează cele întâmplate în raportul final al examenului. 

(7) Fiecare candidat primeşte testul-grilă, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi 

prenumele.  

     (8) Din momentul deschiderii plicului în care se află testul-grilă niciun candidat nu 

mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă 

şi semnează de predarea acesteia.  

 (9) La finalizarea lucrărilor, respectiv la expirarea timpului acordat, fiecare candidat 

predă lucrarea, sub semnătură.  

(10) Corectarea lucrării scrise se realizează de îndată ce a fost predată, în prezenţa 

candidatului. 

(11) Lucrările se notează cu „Admis” sau „Respins”, în funcţie de punctajul obţinut de 

candidat. Sunt declaraţi admişi la această probă candidaţii care răspund corect la 10 întrebări 

din  cele 15 întrebări ale testului-grilă. 

(12) Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaților și se afişează pe pagina 

de internet a Autorităţii Electorale Permanente. 

Art. 6. – (1) Candidaţii la examenul de admitere în corpul experților electorali care se 

desfășoară în sistem online se identifică în aplicaţia gestionată de Autoritatea Electorală 

Permanentă în baza adresei de internet, a numelui de utilizator şi a parolei primite pe adresa 

de e-mail din cererea de înscriere.  

 (2) Rezultatul probei online se comunică automat candidatului și se afişează pe 

pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente. 

Art. 7. – (1) Candidaţii care nu promovează pot susţine din nou examenul scris de 

admitere în corpul experţilor electorali, pe baza programării efectuate telefonic sau online, 

nemaifiind necesară depunerea unor noi cereri. 

(2) Candidaţii care nu promovează pot susţine din nou examenul de admitere în corpul 

experţilor electorali în sistem online, fără îndeplinirea altei formalităţi.  

Art. 8.  - Se aprobă modelele cererilor de admitere în corpul experților electorali din 

ţară şi străinătate a persoanelor care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului 

electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia, prevăzute la anexele nr. 3 şi 4. 
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Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 9. – Dispoziţiile prezentei hotărâri privind programarea online şi examenul în 

sistem online intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016. 

Art. 10. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, 

Ana Maria Pătru 

 

               Contrasemnează: 

 

 

               Vicepreşedinte, 

Constantin-Florin Mitulețu - Buică 

   

Vicepreşedinte, 

Dan Vlaicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti,  

Nr.______/___________



 

 

Anexa nr. 1  

Modelul cererii de admitere în corpul experților electorali din ţară 

pe bază de examen 

 

CERERE DE ADMITERE ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ŢARĂ PE BAZĂ 

DE EXAMEN 

 

Subsemnatul___________________________________  CNP  
(nume, inițiala tatălui, prenume)  

domiciliat în _________________________________________________________________________,  
(conform mențiunilor din actul de identitate) 

cu reședința în _______________________________________________________________________ 
(daca este cazul, conform mențiunilor din dovada de reședință) 

telefon___________________________________, e-mail_____________________________________, 

având ocupația de _________________________________, de profesie__________________________  

solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza II din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea 

în Corpul experților electorali pe baza de examen. 

 

Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetățean român cu drept de vot, cunosc 

limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului 

electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt 

urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal și sunt absolvent de:  

 studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice   

 studii universitare de licenţă în alte domenii  

 învăţământ general obligatoriu  

Menționez că în cazul în care promovez examenul de admitere în Corpul experților electorali, doresc să 

particip la tragerea la sorți in vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare 

sau locțiitor al acestuia cu: 

 adresa de domiciliu 

 adresa de reședință  

Anexez o copie a actului de identitate. (În cazul în care a fost completat câmpul privind reședința se va 

anexa și o copie a dovezii de reședință de pe actul de identitate). 

 

Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile legale care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 privind 

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 şi Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de 

preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi 

desemnat.  

 

Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce 

datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi. 

 

 

Data _______________                       Semnătura ____________________

             



 

Anexa nr. 2  

Modelul cererii de admitere în corpul experților electorali din străinătate 

pe bază de examen 

 

CERERE DE ADMITERE ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN STRĂINĂTATE PE 

BAZĂ DE EXAMEN 

 

Subsemnatul___________________________________  CNP  
(nume, inițiala tatălui, prenume)  

domiciliat în _________________________________________________________________________,  
(se înscrie statul menţionat în paşaport și localitatea) 

cu reședința în ________________________________________________________________________ 
 (se înscrie statul și localitatea) 

telefon___________________________________, e-mail_____________________________________, 

având ocupația de _________________________________, de profesie__________________________  

solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza II din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea 

în Corpul experților electorali pe baza de examen. 

 

Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și 

completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetățean român cu drept de vot, cunosc 

limba română, scris şi vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului 

electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt 

urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal și sunt absolvent de:  

 studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice   

 studii universitare de licenţă în alte domenii  

 învăţământ general obligatoriu  

Menționez că în cazul în care promovez examenul de admitere în Corpul experților electorali, doresc să 

particip la tragerea la sorți in vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare 

sau locțiitor al acestuia cu: 

 adresa de domiciliu 

 adresa de reședință  

Anexez o copie a actului de identitate. (Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate anexează o copie a 

paşaportului) 

 

Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile legale care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 privind 

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 şi Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de 

preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi 

desemnat.  

 

Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce 

datele şi informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi. 

 

 

Data _______________                       Semnătura ____________________ 
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Anexa nr. 3  

Modelul cererii de admitere în corpul experților electorali din ţară 

a persoanelor care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau 

locțiitor al acestuia 

 

CERERE DE ADMITERE ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ŢARĂ 

A PERSOANELOR CARE AU MAI ÎNDEPLINIT FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL BIROULUI 

ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE SAU LOCȚIITOR AL ACESTUIA 

 

Subsemnatul___________________________________  CNP  
(nume, inițiala tatălui, prenume)  

domiciliat în _________________________________________________________________________,  
(conform mențiunilor din actul de identitate) 

cu reședința în _______________________________________________________________________ 
(daca este cazul, 

conform mențiunilor din dovada de reședință) 

telefon___________________________________, e-mail_____________________________________, având 

ocupația de _________________________________, de profesie_________________________________  

solicit, potrivit art. 16 alin. (4) teza I din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experților 

electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă în vederea desemnării ca 

președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia.  

Precizez că am mai îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locțiitor al acestuia 

în municipiul/orașul/comuna ______________________, județul (sectorul) ____________, la 

alegerile/referendumul ___________________ (se înscrie tipul alegerilor/referendumului) din anul ____________.  

Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 

ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetățean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi 

vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau 

de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau 

condamnat penal și sunt absolvent de:  

 

 studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice   

 studii universitare de licenţă în alte domenii  

 învăţământ general obligatoriu  

Menționez că doresc particip la tragerea la sorți in vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei 

de votare sau locțiitor al acestuia cu: 

 adresa de domiciliu 

 adresa de reședință  

Anexez o copie a actului de identitate. (În cazul în care a fost completat câmpul privind reședința se va anexa și o 

copie a dovezii de reședință de pe actul de identitate). 

 

Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile legale care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 privind 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 şi Legii 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al 

secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.  

 

Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi 

informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi. 

 

Data _______________      Semnătura ____________________  
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Anexa nr. 4  

Modelul cererii de admitere în corpul experților electorali din străinătate 

a persoanelor care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau 

locțiitor al acestuia 

 

CERERE DE ADMITERE ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN STRĂINĂTATE 

A PERSOANELOR CARE AU MAI ÎNDEPLINIT FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL BIROULUI 

ELECTORAL AL SECȚIEI DE VOTARE SAU LOCȚIITOR AL ACESTUIA 

 

Subsemnatul___________________________________  CNP  
(nume, inițiala tatălui, prenume)  

domiciliat în _________________________________________________________________________,  
(se înscrie statul menţionat în paşaport şi localitatea) 

cu reședința în _________________________________________________________________________                         
(daca este cazul, se înscrie statul şi localitatea) 

telefon___________________________________, e-mail_____________________________________, având 

ocupația de _________________________________, de profesie_________________________________  

solicit, potrivit art. 16 alin. (4) teza I din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, admiterea în Corpul experților 

electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă în vederea desemnării ca 

președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia.  

Precizez că am mai îndeplinit funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau locțiitor al acestuia 

în municipiul/orașul/comuna ______________________, județul (sectorul) ____________, la 

alegerile/referendumul ___________________(se înscrie tipul alegerilor/referendumului) din anul ____________.  

Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările 

ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, că sunt cetățean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris şi 

vorbit, sunt apt fizic şi psihic pentru exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau 

de locţiitor al acestuia, nu sunt membru al unui partid politic şi nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau 

condamnat penal și sunt absolvent de:  

 

 studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice   

 studii universitare de licenţă în alte domenii  

 învăţământ general obligatoriu  

Menționez că doresc particip la tragerea la sorți in vederea desemnării ca preşedinte al biroului electoral al secţiei 

de votare sau locțiitor al acestuia cu: 

 adresa de domiciliu 

 adresa de reședință  

Anexez o copie a actului de identitate. (Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate anexează o copie a 

paşaportului) 

 

Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile legale care îmi revin, potrivit Legii nr. 115/2015 privind 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 şi Legii 

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, şi de obligaţia de a-mi îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al 

secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.  

 

Mă angajez să notific în scris, prin e-mail sau telefonic Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele şi 

informaţiile menţionate se modifică sau în situaţia apariţiei unei incompatibilităţi. 

 

Data _______________      Semnătura ____________________  

             


