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m)  modalitatea de actualizare a datelor și informațiilor privind Corpul experților 

electorali în SIRE; 

n)  modalitatea de asigurare periodică a comunicării între Autoritate și experții 

electorali, în vederea informării acestora, a realizării de chestionare menite să îmbunătățească 

activitatea acestora și buna desfășurare a procesului electoral; 

o) asigurarea coordonării metodologice de către DLE în raport cu structurile teritoriale 

ale Autorității, respectiv modalitatea de întocmire, comunicare și implementare a  

instrucțiunilor tehnice; 

p) modalitatea de păstrare și arhivare a documentelor, a fișierelor în format electronic 

privind datele experților electorali, precum și a rapoartelor de tip martor extrase din SIRE în 

vederea asigurării fiabilității datelor și a continuității activității în cazurile în care apar 

disfuncționalități în funcționarea normală a SIRE; 

q) modalitatea de asigurare a protecției datelor cu caracter personal conform 

Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a 

celorlalte dispoziții legale aplicabile. 

 

Beneficiile realizării evidenței Corpului experților electorali: 

 

Operațiunile de colectare, analiză și verificare la mai multe niveluri, în vederea admiterii 

în Corpul experților electorali și stabilirii statutului persoanelor care fac sau au făcut parte din 

CEE, precum și actualizarea permanentă a datelor și informațiilor cuprinse în CEE creează 

posibilitatea pentru: 

➢ realizarea unei evidențe adecvate în ceea ce privește datele la zi ale experților 

electorali, precum și estimarea corectă a numărului necesar de experți electorali, indiferent de 

tipul de alegeri; 

➢ îmbunătățirea acurateței datelor și informațiilor cuprinse în baza de date privind 

Corpul experților electorali;  

➢ asigurarea datelor și informațiilor necesare pentru desemnarea președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora; 

➢ asigurarea datelor și informațiilor necesare la solicitarea instanțelor judecătorești 

și/sau organelor de cercetare penală, necesare pentru soluționarea plângerilor, sesizărilor; 

➢ realizarea unor estimări corecte a resurselor necesare, respectiv alocarea din timp a 

fondurilor destinate procesului electoral; 

➢ creșterea transparenței prin publicarea datelor și informațiilor prevăzute de lege pe 

portalul Autorității; 

➢ creșterea încrederii participanților la procesul electoral în ceea ce privește 

corectitudinea tragerii la sorți; 

➢ posibilitatea stabilirii unor strategii și/sau politici publice de pregătire/formare a 

persoanelor care fac parte din CEE. 

Activitățile specifice administrării Corpului experților electorali se realizează 

permanent, potrivit planificărilor, astfel încât să fie asigurate condițiile corespunzătoare pentru 

desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora. 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem 

 

Procedura se aplică de către toate compartimentele care participă efectiv la organizarea 

și  desfășurarea activităților de selecție, admitere, excludere a experților electorali, respectiv de 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 6/183 

 

încetare a calității de expert electoral, de gestionare a CEE, de avizare a documentelor 

administrative privind admiterea/excluderea din CEE, respectiv încetarea calității de expert 

electoral, de către persoanele cu funcții de conducere, precum și de către persoanele aflate la 

conducerea Autorității Electorale Permanente în vederea obținerii avizelor necesare, respectiv 

adoptării deciziilor de admitere/excludere din CEE, ori de încetare a calității de expert electoral. 

Procedura este valabilă pentru toate tipurile de alegeri și referendumuri, după cum 

urmează: 

✓ În funcție de autoritatea reprezentativă ce urmează a fi aleasă: 

- alegerea Președintelui României; 

- alegerea Camerei Deputaților și a Senatului; 

- alegerea membrilor din România în Parlamentul European; 

- alegerea autorităților administrației publice locale; 

 

✓ În funcție de data la care se desfășoară procesul electoral, raportată la termenul 

mandatului (la expirarea/înainte de expirarea mandatului), precum și la nivelul circumscripției 

(național/local): 

- alegeri generale; 

- alegeri parțiale;  

 

✓ Alte tipuri de consultări: 

❑ referendumul național; 

❑ referendum local.  

 

Monitorizarea asigurării necesarului de experți electorali reprezintă o activitate ce se 

desfășoară la nivelul structurilor teritoriale, coordonată de către DCMAT și monitorizată de 

către  DLE. Pentru buna desfășurare a operațiunilor specifice Departamentul logistică electorală 

colaborează cu Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu, 

Departamentul informatizarea proceselor electorale și structurile teritoriale ale AEP. 

Procedura se aplică, în principal, de către personalul din cadrul Departamentului 

logistică electorală, Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu, 

precum și de către persoanele din cadrul structurilor teritoriale ale AEP, potrivit atribuțiilor 

prevăzute în fișa postului. 

Totodată, procedura se aplică personalului din cadrul Departamentului de informatizare 

a proceselor electorale în ceea ce privește funcționarea platformei de examinare online, crearea 

credențialelor pentru persoanele care au solicitat examinarea online, asigurarea suportului 

tehnic pentru utilizarea platformei și aducerea la cunoștință a rezultatelor examinării online. 

 În cazul unor operațiuni de prelucrare a datelor și informațiilor complexe și/sau de 

amploare, precum și în cazul constatării unor deficiențe/iregularități în funcționarea SIRE,  DLE 

solicită sprijinul DIPE. În situațiile mai înainte menționate structurile teritoriale/DCMAT 

solicită sprijinul prin DLE. 

În vederea îndeplinirii sarcinilor referitoare la operațiunile de administrare a Corpului 

experților electorali Departamentul logistică electorală analizează fluxurile de lucru, 

deficiențele și inconvenientele survenite în utilizarea modulului Experți electorali din Registrul 

electorali și stabilește ce date și informații sunt necesare, tipul, forma și conținutul rapoartelor 

ce trebuie configurate și le comunică DIPE pentru a fi realizate. 

Departamentul logistică electorală colaborează cu Departamentul coordonarea și 

monitorizarea activităților în teritoriu în vederea furnizării de date și informații către 

Departamentul coordonarea organismelor electorale în vederea elaborării de standarde, 
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proceduri, strategii și programe privind selecția și formarea experților electorali, precum și în 

vederea punerii în aplicare a acestora. 

 

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 

 

6.1. Legislație principală  

 

▪ Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul 

European, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

▪ Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și 

completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 

pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; 

▪ Legea nr. 52/2003 privind transparență decizională în administrația publică; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Hotărârea nr. 478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002; 

 

  

 

6.2. Legislație secundară  

 

▪ Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, 

aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Metodologia de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor), precum și a celorlalte dispoziții legale aplicabile; 

▪ Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor); 
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▪ Legea  nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 645/2000 privind profilurile, specializările, durata 

studiilor, precum și titlurile obținute de absolvenții învățământului universitar, cursuri de zi 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea școlilor militare de ofițeri 

în institute militare de învățământ, republicată; 

▪ Decretul nr. 233/1978 pentru modificarea Decretului nr. 1037/1968 privind 

organizarea și funcționarea instituțiilor militare de învățământ pentru pregătirea ofițerilor, 

cu modificările ulterioare; 

▪ Ordinul MECTS nr. 5553/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea 

pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu 

durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare 

de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, cu modificările 

ulterioare; 

▪ Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3973/2014 privind echivalarea 

nivelurilor de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea 

profesională a adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al 

calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor; 

▪ Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și 

disertație, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-

cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordinul MECTS nr. 3677/2012 privind echivalarea și recunoașterea actelor de 

studii obținute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip 

Bologna implementate în România. 

 

6.3. Alte reglementări interne ale AEP și ale altor instituții cu atribuții în domeniul 

electoral. 

▪ Reglementări, documente conexe, instrucțiuni și norme tehnice. 

▪ Hotărârile Biroului Electoral Central 

▪ Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind Codul controlului 

intern managerial al entităților publice; 

▪ Ordinele emise de președintele Autorității Electorale Permanente; 

▪ Fișa postului. 
 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată 

 

7.1. Definiții ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definiția și, după caz, actul care definește termenul  

 

1. Procedură de sistem (PS) Descrie un proces sau o activitate care se desfășoară la 

nivelul entității publice aplicabilă majorității sau tuturor 

compartimentelor dintr-o entitate publică 
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2.  Ediție a unei proceduri Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri, 

aprobată și difuzată  

3.  Revizie în cadrul unei 

ediții 

 Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor 

compartimente ale unei ediții a procedurii, acțiuni care au 

fost aprobate și difuzate 

4. Corpul experților 

electorali (CEE) 

Evidența permanentă a persoanelor care pot deveni 

președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

țară sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și 

actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1.  PS/PO 
Procedura de sistem formalizată/Procedura operațională 

formalizată 

2.  E  Elaborare  

3.  V  Verificare  

4.  A Aprobare 

5.  Ap Aplicare 

6.  Ah Arhivare 

7.  Av Avizare 

8.  AEP Autoritatea Electorală Permanentă 

9.  DLE Departamentul logistică electorală 

10.  DCMAT 
Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în 

teritoriu 

11.  DIPE Departamentul informatizarea proceselor electorale 

12.  DLCERPUE 
Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu 

Parlamentul și Uniunea Europeană 

13.  DFC Direcția financiar-contabilă 

14.  DT Direcția tehnică 

15.  DAP Direcția achiziții publice 

16.  DJ Direcție Județeană 

17.  DMB Direcția Municipiului București 

18.  DDJ Director direcție județeană  

19.  DADJ Director adjunct direcție județeană 

20.  DDMB Director direcția Municipiului București 

21.  DADMB Director adjunct direcția Municipiului București 

22.  CR Consilier 

23.  EX Expert 

24.  CS Consultant 
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25.  CEE Corpul experților electorali 

26.  DI Document intern 

27.  PD Persoană desemnată 

28.  CEE Corpul experților electorali 

29.  CEX 
Cerere de admitere în Corpul experților electorali din țară pe 

bază de examen 

30.  CAV 
Cerere de admitere în Corpul experților electorali din țară pe 

bază de aviz favorabil 

31.  DC Declarație de confidențialitate 

32.  CX Comisie de examinare 

33.  AD Document privind actualizarea datelor expertului electoral 

34.  ADV Adeverință vechime specialitate juridică 

35.  R Realizare 

36.  SIRE Sistemul Informatic Registrul Electoral 

37.  UAT Unitate administrativ-teritorială 

38.  BESV Birou electoral al secției de votare 

 

 

8. Descrierea procesului (Mod de lucru): 

 

8.1. Generalități: 

 

Principiile aplicabile Procedurii de sistem privind experții electorali sunt:  

 

❑ legalitatea (respectarea condițiilor legale, îndeosebi cele necesare admiterii):  

- solicitantul să aibă cetățenie română;  

- solicitantul să cunoască limba română scris și vorbit;  

- solicitantul să aibă drept de vot; 

- solicitantul să aibă o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;  

- solicitantul să nu facă parte dintr-un partid politic; 

- solicitantul nu este urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;  

- solicitantul să fi absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice 

sau în alte domenii. În situația în care numărul absolvenților de studii universitare de licență în 

domeniul științelor juridice sau în alte domenii dintr-o localitate este insuficient, prin excepție 

pot fi admise în corpul experților electorali și persoane care au absolvit cel puțin învățământul 

general obligatoriu.   

 

❑ transparența  

- evaluarea prin examen sau a dosarului cu documentele prevăzute de lege; 

- evaluarea modului de completare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor 

alegerilor; 

- evaluarea activității anterioare din secția de votare;  

- evaluarea comportamentului (în sensul participării la procesul electoral fără a 

săvârși fapte care pot fi sancționate contravențional/penal); 

- publicarea pe portalul Autorității a datelor experților electorali prevăzute de 

dispozițiile legale, precum și cele privind desemnarea acestora în secțiile de votare. 

 

❑ eficiența (obținerea de rezultate maxime cu minim de resurse).  
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❑  imparțialitatea, integritatea  

- utilizarea unor aplicații informatice, pe baza unui algoritm aprobat prin hotărâre a 

Autorității, pentru desemnarea experților electorali asigură imparțialitatea modului în care sunt 

nominalizați în secțiile de votare președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de 

votare; 

- la operațiunile de desemnare care au loc în fiecare județ și municipiul București 

poate participa orice persoană interesată, reprezentanții ai formațiunilor politice, mass-media 

etc.;  

 

❑  profesionalism 

- selecția și formarea experților electorali are în vedere pregătirea la un nivel de 

profesionalism care să permită derularea operațiunilor de votare în secțiile de votare în 

condiții de corectitudine, eficiență și fără incidente. 

 

❑ permanența, fiabilitatea și securitatea datelor și informațiilor 

- datele colectate din cererile solicitanților sunt stocate într-un mediu sigur, salvate și 

actualizate periodic prin coroborare cu cele din Registrul electoral furnizate de către DEPABD; 

- se asigură protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) nr. 

679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a celorlalte dispoziții 

legale aplicabile; 

- datele și informațiile privind experții electorali se actualizează permanent iar 

intrările și ieșirile din Corpul experților electorali se realizează numai în urma adoptării unor 

acte administrative (decizii de admitere/încetare/excludere), care se comunică persoanelor 

interesate. Deciziile de admitere se publică pe portalul Autorității, conform prevederilor art. 16 

alin. (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Potrivit prevederilor art. 16 alin.(3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, 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 (scris, desfășurat în săli de examinare sau online). 

 

Operațiunile privind Corpul experților electorali sunt prevăzute de următoarele 

dispoziții legale: 

- art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, 

cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Birourilor 

permanente ale Camerei Deputaților și Senatului  nr. 4/2020;  

- Metodologia de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea  

AEP nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
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Rolul compartimentelor Autorității în sprijinirea administrării Corpului experților 

electorali 

 

a) Departamentul logistică electorală 

Conform punctului 4 din anexa la Ordinul Președintelui AEP nr. 898/2022 privind 

stabilirea atribuțiilor pe compartimente din cadrul Autorității Electorale Permanente, 

Departamentul logistică electorală gestionează evidența, verificarea și publicitatea îndeplinirii 

condițiilor de admitere a experților electorali ori de încetare a calității acestora, evidența 

președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, prin aceasta 

înțelegându-se: 

- coordonarea metodologică a operațiunilor electorale privind administrarea 

Corpului experților electorali, în sensul asigurării integrării problematicilor relevante; în acest 

sens face propuneri pentru adoptarea, completarea sau modificarea metodologiei; 

- modalitatea de evidență, verificare și constatare a admiterii în Corpul experților 

electorali, a  suspendării, a excluderii, ori a încetării calității de expert electoral, precum și 

modalitatea de îndeplinire a obligației de comunicare a actelor administrative referitoare la 

expertul electoral;  

- aducerea la cunoștință publică, conform legii, a datelor de identificare ale 

persoanelor înscrise în Corpul experților electorali; 

- modalitatea de actualizare a datelor și informațiilor privind Corpul experților 

electorali; 

- gestionarea evidenței centralizate a persoanelor admise în Corpul experților 

electorali, a celor care au fost excluse, s-au retras ori le-a încetat calitatea; 

- gestionarea evidenței centralizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor 

de votare și a locțiitorilor acestora și evaluarea activității corespunzătoare a acestora; 

 

b) Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu  

- coordonează activitățile de organizare a examenelor de admitere în Corpul 

experților electorali; 

- coordonează activitățile de organizare a sesiunilor de instruire a experților electorali 

și a președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară; 

- coordonează activitățile de organizare a procedurilor de desemnare a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora; 

- avizează propunerile de decizii pentru admiterea, ori după caz încetarea calității de 

expert electoral. 

 

c) Direcțiile Județene ale Autorității 

-  realizează activitățile de selecție și instruire a experților electorali, a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora în județul unde își au sediul 

sau în municipiul București, în cazul direcției județene București, după caz; 

- realizează și coordonează activitățile de desemnare și înlocuire a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora, realizate de DJ/DMB, 

conform legii și normelor aplicabile; 

- organizează activitățile de selecție și instruire a experților electorali, a președinților 

birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora;  

- asigură desemnarea și înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de 

votare și a locțiitorilor acestora, conform legii și normelor aplicabile; 

- gestionează evidențele experților electorali, ale președinților birourilor electorale ale 

secțiilor de votare și ale locțiitorilor acestora, la nivelul la care funcționează; 
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- implementează la nivel local programele Autorității de formare, instruire și educație 

în materie electorală; 

- fac propuneri de strategii pentru identificarea categoriilor de persoane care pot face 

parte din CEE, precum și a modalităților optime de selectare și propuneri de îmbunătățire.    

 

 

e) Departamentul coordonarea organismelor electorale elaborează ghiduri, instrucțiuni, 

pliante și materiale de informare și instruire privind alegerile și referendumurile pentru membrii 

birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

- elaborează standarde, proceduri, strategii și programe privind selecția și formarea 

experților electorali; 

- elaborează programe și proiecte privind formarea membrilor birourilor electorale; 

- organizează, împreună cu instituțiile competente, procedurile de selecție, instruire 

și desemnare a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate; 

 

f)  Departamentul informatizarea proceselor electorale 

- sprijină realizarea operațiunilor privind administrarea Corpului experților electorali 

în Registrul electoral; 

- eliberează credențiale pentru accesul în modulul Experți electorali, pentru diferite 

niveluri de acces, potrivit împuternicirii primite prin Ordin al președintelui AEP; 

- sprijină soluționarea incidentelor tehnice sesizate de către utilizatori; 

- asigură realizarea verificării persoanelor care solicită admiterea în Corpul experților 

electorali, precum și a experților electorali, în vederea identificării persoanelor cărora li s-a 

interzis dreptul de a vota, care au decedat ori care au pierdut/renunțat la cetățenia română. De 

asemenea, asigură verificarea apartenenței la formațiunile politice a experților electorali prin 

compararea cu baze de date a candidaților; 

- sprijină organizarea desemnării experților electorali; 

- avizează propunerile de decizii pentru admiterea, ori după caz încetarea calității de 

expert electoral; 

- asigură funcționarea platformei de examinare online, crearea credențialelor pentru 

persoanele care au solicitat examinarea online, asigurarea suportului tehnic pentru utilizarea 

platformei și aducerea la cunoștință a rezultatelor examinării online. 

 

g) Departamentul legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea 

Europeană 

- elaborează proiectele de hotărâri, decizii și instrucțiuni ce reglementează 

administrarea Corpului experților electorali; 

- avizează propunerile de decizii pentru admiterea, ori după caz încetarea calității de 

expert electoral; 

- întocmește răspunsurile și punctele de vedere ale Autorității privind sesizări, 

plângerile prealabile ori altele asemenea, privind experții electorali 

- întocmește puncte de vedere, note privind diverse probleme de drept referitoare la 

activitatea și statutul experților electorali din sfera de competență; 

- întocmește răspunsurile Autorității la solicitările organelor de poliție și ale 

parchetelor cu privire la contravențiile și infracțiunile electorale. 
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8.2. Documente utilizate: 

 

✓ Modelul cererii de admitere în CEE pe bază de aviz favorabil (anexa nr. 10); 

✓ Modelul cererii de admitere în CEE pe bază de examen (anexa nr. 11); 

✓ Modelul cererii de renunțare la cererea de admitere în CEE (anexa nr. 12);  

✓ Modelul cererii de retragere din CEE (anexa nr. 13); 

✓ Modelul cererii de suspendare din CEE (anexa nr. 14); 

✓ Modelul declarației de confidențialitate (anexa nr. 15); 

✓ Registrul special de înregistrare a cererilor de admitere în CEE (anexa nr. 16 și 

anexa nr. 17); 

✓ Notă telefonică (anexa nr. 18); 

✓ Proces-verbal privind sesiunea de admitere în CEE pe bază de examen (anexa nr. 

19); 

✓ Proces-verbal privind Varianta de subiecte generată și grila de evaluare aferentă 

(anexa nr. 20); 

✓ Modelul declarației de confidențialitate a persoanelor desemnate în comisia de 

examinare (anexa nr. 21) 

✓ Modele Adrese înaintare cereri către DLE (anexa nr. 22); 

✓ Modele Etichete dosare (anexa nr. 23); 

✓ Modele Opis înaintare dosare către DLE (aviz/examen) (anexa nr. 24);  

✓ Notă privind conformitatea derulării operațiunilor administrative privind analiza, 

verificarea și păstrarea documentelor depuse la dosarul persoanelor care solicită admiterea în 

CEE pe bază de examen (anexa nr. 25); 

✓ Solicitare privind verificarea persoanelor în vederea admiterii în CEE în ceea ce 

privește existența unor informații în Registrul electoral privind interdicțiile de exercitare a 

dreptului de vot, decese, punerea sub interdicție, pierderea/renunțarea la cetățenia română 

(anexa nr. 26); 

✓ Propunere pentru admiterea în CEE, pe bază de aviz favorabil (anexa nr. 27); 

✓ Notă privind conformitatea derulării operațiunilor administrative privind analiza, 

verificarea și păstrarea documentelor depuse la dosarul persoanelor care solicită admiterea în 

CEE pe bază de aviz favorabil (anexa nr. 28); 

✓ Propunere privind admiterea în CEE, pe bază de examen (anexa nr. 29); 

✓ Decizie de admitere în CEE, pe bază de aviz favorabil (anexa nr. 30); 

✓ Decizie de admitere în CEE, pe bază de examen (anexa nr. 31); 

✓ Propunere privind constatarea încetării calității de expert electoral, prin  retragere 

(anexa nr. 32); 

✓ Decizie de încetare a calității de expert electoral, prin retragere (anexa nr. 33); 

✓ Notă privind constatarea calității de expert electoral, ca urmare decesului (anexa nr. 

34); 

✓ Decizie de încetare a calității de expert electoral, ca urmare a decesului (anexa nr. 

35) 

✓ Notă privind constatarea calității de expert electoral, în situația în care nu mai 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Metodologia de admitere în CEE (anexa 

nr. 36) 

✓ Decizie de încetare a calității de expert electoral, în situația în care nu mai 

îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Metodologia de admitere în CEE (anexa 

nr. 37) 

✓ Propunere de excludere din CEE (anexa nr. 38); 

✓ Decizie de excludere din CEE (anexa nr. 39); 
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✓ Model de solicitare comunicare sancțiuni contravenționale aplicate experților 

electorali (anexa nr. 40); 

✓ Model orientativ de cerere privind actualizarea datelor personale înscrise în CEE 

(anexa nr. 41); 

✓ Interogări și rapoarte din Registrul electoral; 

✓ Manual de utilizare SIRE; 
 

Documentele elaborate de către AEP pentru admiterea/retragerea/suspendarea din 

Corpul experților electorali sunt prevăzute în Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și 

a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi 

funcționare a Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, 

aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului  nr. 4/2020 

și Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii 

Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

8.2.1. Conținutul și rolul documentelor utilizate 
 

Manual de utilizare SIRE 

Prezintă interfața grafică a Sistemului Informatic al Registrului 

Electoral, funcționalitățile accesibile pe grupe de utilizatori, descrie 

modul de utilizare al aplicației SIRE din prisma funcționalităților 

asigurate de către sistem utilizatorilor de tip AEP logistică și AEP 

județ. 

Cerere de admitere în Corpul 

experților electorali din țară pe bază 

de aviz favorabil 

Formular tipizat prin care persoanele solicită admiterea în Corpul 

experților electorali din țară pe baza avizului favorabil acordat de AEP 

conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, 

reședința, ocupația, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, declarația 

privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin.(1) din Legea 

nr. 208/2015, respectiv art. 2 alin. (1) din Hotărârea AEP nr. 11/2015, 

nivelul de studii, experiența electorală, opțiunea de desemnare, data, 

semnătura și nota de informare privind RGPD  

Cerere de admitere în Corpul 

experților electorali din țară pe bază 

de examen 

Formular tipizat prin care persoanele solicită admiterea în Corpul 

experților electorali din țară pe baza examenului organizat de AEP 

conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, 

reședința, ocupația, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, declarația 

privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 16 alin.(1) din Legea 

nr. 208/2015, respectiv art. 2 alin. (1) din Hotărârea AEP nr. 11/2015, 

nivelul de studii, opțiunea de desemnare, data, semnătura și nota de 

informare privind RGPD 

Cerere de renunțare la cererea de 

admitere în CEE 

Formular tipizat prin care persoanele solicită renunțarea la cererea de 

admitere în CEE depusă (formulată înaintea derulării procesului de 

avizare/admitere) conținând numele, prenumele, codul numeric 

personal, domiciliul, reședința, telefonul şi adresa de e-mail, data și 

semnătura 

Declarație de confidențialitate 

Formular tipizat conținând numele, prenumele, locul și data nașterii, 

codul numeric personal și domiciliul prin care persoanele se 

angajează ca, în cazul în care vor fi admise în CEE, să realizeze 

obligațiile cu obiectivitate și corectitudine, să păstreze 

confidențialitatea informațiilor pe care le primesc, să le utilizeze doar 

în scopul stabilit de lege și să nu divulge aceste informații, precum și 

data completării și semnătura persoanei. 

Cerere pentru suspendarea din 

corpul experţilor electorali 

Formular tipizat prin care persoanele solicită suspendarea din CEE 

conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, 

reședința, telefonul şi adresa de e-mail, perioada pentru care se solicită 

suspendarea din CEE, motivația, data și semnătura  
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Cerere pentru retragerea din corpul 

experţilor electorali 

Formular tipizat prin care persoanele solicită retragerea din CEE 

conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, 

reședința, telefonul şi adresa de e-mail, motivația, data și semnătura. 

Registrul special de înregistrare a 

cererilor de admitere în CEE 

Registrul în care sunt înregistrate cererile de admitere în CEE depuse 

la DJ/DMB tipărit la nivelul fiecărei structuri teritoriale în format A3 

Notă telefonică 

Document în care sunt consemnate informațiile suplimentare 

furnizate de persoanele care au depus cerere de admitere în CEE sau 

care sunt admise în CEE în urma discuției telefonice cu reprezentanții 

din cadrul structurilor teritoriale ale AEP (Anexa nr. 18) 

Proces-verbal privind Sesiunea de 

admitere în Corpul experților 

electorali din țară pe bază de 

examen 

 

Formular tipizat întocmit pentru a consemna persoanele care au fost 

înscrise într-o sesiune de admitere în CEE pe bază de examen 

conținând nr. criteriu, nume, prenume, codul numeric personal, 

telefon, e-mail, informații privind prezența la examen, numărul de 

pagini predate, semnătura și un câmp în care se notează dacă persoana 

a fost admisă sau nu. Acesta conține obligatoriu câmpuri privind 

numărul formularului de examen, membrii comisiei de examinare 

(nume, prenume și funcție), precum și locul de desfășurare al sesiunii 

de examinare. 

Proces –verbal privind varianta de 

subiecte generată 

 

Formular tipizat în care este consemnată data și ora generării grilei de 

examinare și a grilei de evaluare, membrii comisiei de examinare, 

varianta de subiect generată, numărul de exemplare în care a fost 

multiplicată varianta de subiecte și grila de evaluare generate. 

Declarație de confidențialitate a 

persoanelor desemnate în comisia de 

examinare 

Formular tipizat conținând numele, prenumele, funcția și structura din 

care face parte persoana din comisia de examinare prin care aceasta 

se angajează să nu divulge conținutul subiectelor niciunei persoane 

din interiorul sau exteriorul Autorității Electorale Permanente și să 

respecte întocmai Procedura de admitere în Corpul experților 

electorali din țară pe bază de examen aprobată de conducerea 

instituției, precum și data întocmirii și semnătura persoanei care îl 

completează.  

Adresă de înaintare a dosarelor de 

admitere în CEE 

Adresă prin care sunt înaintate dosarele conținând persoanele care au 

depus cerere de admitere în CEE pe bază de aviz favorabil, sau 

examen, denumirea structurii teritoriale unde a fost întocmit dosarul, 

numele și prenumele persoanei care l-a întocmit, funcția acesteia și 

semnătura. 

Notă privind conformitatea 

derulării operațiunilor 

administrative pentru persoanele 

care solicită admiterea în CEE pe 

baza de examen 

Formular tipizat prin care este certificat faptul că documentele depuse 

de către persoanele care au susținut examen scris/online și au fost 

declarate promovate, ce constituie un dosar de examen, propuse în 

vederea admiterii în Corpul experților electorali, au fost analizate şi 

verificate conform prevederilor din Metodologia de admitere în CEE, 

precum și faptul că documentele care conțin date cu caracter personal, 

au fost prelucrate şi pot fi solicitate în condițiile şi cu respectarea 

dispozițiilor RGPD. 

Propunere pentru admiterea în 

CEE, pe bază de aviz favorabil 

 

Propunere întocmită de către DLE în urma verificării și analizării 

documentelor depuse de către persoane care solicită admiterea în CEE 

pe bază de aviz favorabil, precum și a condițiilor prevăzute de art. 3 

din Metodologia de admitere în CEE, prin care este emis avizul 

favorabil pentru admiterea în CEE și care stă la baza deciziei de 

admitere în CEE pe bază de aviz favorabil.   

Notă privind conformitatea 

derulării operațiunilor 

administrative pentru persoanele 

care solicită admiterea în CEE pe 

baza de aviz favorabil 

Formular tipizat prin care este certificat faptul că documentele depuse 

de către persoanele pentru care a fost emisă propunere de aviz 

favorabil, au fost analizate şi verificate conform prevederilor din 

Metodologia de admitere în CEE, precum și faptul că documentele 

care conțin date cu caracter personal, au fost prelucrate şi pot fi 

solicitate în condițiile şi cu respectarea dispoziţiilor RGPD. 

Propunere pentru admiterea în 

CEE, pe bază de aviz examen 

 

Propunere întocmită de către DLE în urma verificării și analizării 

documentelor depuse de către persoane care solicită admiterea în CEE 

pe bază de examen, precum și a condițiilor prevăzute de art. 7 din 
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Metodologia de admitere în CEE, prin care se propune admiterea 

acestora în CEE și care stă la baza deciziei de admitere în CEE pe 

bază de examen.   

Decizie privind admiterea în CEE pe 

bază de aviz favorabil, respectiv pe 

examen 

Act administrativ prin care sunt admise în CEE, pe bază de aviz 

favorabil sau examen, persoanele pentru care se întocmesc 

propunerile de admitere de către DLE, avizat de către DLCERPUE și 

semnat de către președintele AEP, contrasemnat de vicepreședinții 

AEP.   

Propunere privind încetarea calității 

de expert electoral prin retragere 

 

Propunere întocmită de către DLE în urma verificării și analizării 

documentelor depuse de către persoane care solicită retragerea din 

CEE, prin care se propune încetarea calității de expert electoral din 

CEE prin retragere și care stă la baza deciziei de încetare a calității de 

expert electoral.   

Decizie privind constatarea încetării 

calităţii de expert electoral 

Act administrativ prin care este încetată calitatea de expert electoral, 

pentru persoanele pentru care a fost întocmită propunerea de încetare 

a calității de expert electoral prin retragere, avizat de către 

DLCERPUE și semnat de către președintele AEP, contrasemnat de 

vicepreședinții AEP.   

Propunere de excludere 

 

Propunere întocmită de către DLE în urma verificării și analizării 

documentelor în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau 

referendumurile, prin care se propune excluderea unei persoane din 

CEE și care stă la baza deciziei de excludere.   

Decizie privind excluderea din 

Corpul experților electorali  

 

Act administrativ prin care este exclusă o persoană din CEE, în cazul 

săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile, pentru 

care a fost întocmită propunere de excludere din CEE, avizat de către 

DLCERPUE și semnat de către președintele AEP, contrasemnat de 

vicepreședinții AEP.   

Cerere pentru actualizarea datelor 

personale înscrise în Corpul 

experților electorali  

 

Formular tipizat prin care persoanele solicită actualizarea datelor 

personale înscrise în CEE conținând următoarele elemente de 

identificare nume, prenume, codul numeric personal, domiciliul, 

precum și tipul informațiilor care necesită actualizare, astfel: adresa 

de domiciliu, adresa de reședința, nume și prenume, telefon, adresa de 

e-mail, nivelul de studii, opțiunea de desemnare, data, semnătura și 

nota de informare privind RGPD. 

 

8.3. Resurse necesare 

 

8.3.1. Resurse materiale: calculatoare, desktop cu ecran ce permite vizualizare extinsă, 

laptop-uri, sistem de operare, aplicații informatice de editare text și calcul tabelar, aplicații 

informatice pentru statistică, acces la internet, multifuncționale, Sistem Informatic Registrul 

Electoral, capabilități de stocare date și informații, baze de date, hârtie, rafturi arhivă, 

bibliorafturi, rechizite, etc; 

 

8.3.2. Resurse umane:  

- persoanele de la nivelul DLE, DCMAT, DLCERPUE, DIPE, DSOE cu rolul de a 

aviza propunerile de decizii pentru admiterea în CEE, excluderea din CEE, ori după caz 

încetarea calității de expert electoral, de a soluționa sesizările și plângerile prealabile ale 

experților electorali, și cu rolul de a asigura programe de selecție și instruire a acestora, ori de 

a întreprinde orice măsură necesară; 

- persoanele desemnate să participe, din cadrul structurilor teritoriale, la înregistrarea 

cererilor, organizarea și susținerea examenelor, actualizarea datelor experților electorali, 

comunicarea corespondenței; 

- persoanele de la nivelul DLE care asigură administrarea Corpului experților 

electorali, verifică îndeplinirea condițiilor necesare pentru ca o persoană să fie admisă în Corpul 
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experților electorali, ori a cazurilor în care unei persoane i-a încetat sau trebuie să îi înceteze 

calitatea de expert electoral; întreprinde orice măsuri prevăzute de dispozițiile legale referitoare 

la experții electorali. 

 

8.3.3. Resurse financiare: costuri specifice pentru achiziționarea aplicațiilor 

informatice necesare și mentenanța acestora; costuri specifice achiziționării echipamentelor 

informatice și materialelor; costuri aferente transportului, cazării şi diurnei (dacă este cazul), 

necesare pentru deplasarea în teritoriu a membrilor comisiei de examen precum și orice alte 

cheltuieli necesare pentru realizarea examinării (materiale consumabile) și instruirii etc.; costuri 

cu corespondența. 

 

8.4. Modul de lucru: 

Persoanele desemnate să primească și să înregistreze cererile pentru admiterea în Corpul 

experților electorali, retragerea/suspendarea din CEE, documentele privind actualizarea datelor 

în CEE, în format fizic sau electronic, să întocmească dosarele de admitere/retragere/actualizare 

și să le transmită la DLE, cât și persoanele din cadrul DLE desemnate să primească dosarele 

transmise, vor păstra documentele ce conțin date cu caracter personal în deplină 

confidențialitate, în fișete/dulapuri/corpuri mobile încuiate astfel încât persoanele neautorizate 

sa nu aibă acces la ele.  

Transmiterea și primirea datelor cu caracter personal se face numai de către persoanele 

cu atribuții din cadrul fiecărui compartiment/structură teritorială. 

Transmiterea dosarelor în format fizic se face în plic sigilat. 

Documentele în format electronic care conțin date cu caracter personal circulă în arhive 

cu parolă, parola fiind definită și transmisă de către DLE. 

Persoanele care pe parcursul îndeplinirii sarcinilor de serviciu prevăzute de prezenta 

procedură vizualizează sau iau contact în orice alt mod cu date cu caracter personal au obligația 

de a păstra confidențialitatea și integritatea acestora, precum și de a le prelucra numai pentru 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu, în conformitate cu scopurile pentru care au fost colectate și 

în baza temeiurilor legale stabilite, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE și legislația de punere în aplicare a acestuia. 
 

8.4.1. Admiterea în CEE pe bază de Aviz favorabil 

Avizul favorabil acordat de către Autoritatea Electorală Permanentă este, în esență, o 

operațiune administrativă prealabilă adoptării deciziei de admitere în Corpul experților 

electorali, a cărei realizare este de resortul aparatului de specialitate al Autorității Electorale 

Permanente.  

 

Condiții: Poate fi admisă în CEE, pe bază de aviz favorabil, prin decizie a AEP, persoana 

care îndeplinește următoarele condiții1:  

 

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; 

 
1 Conform art. 16 alin.(1) din Legea nr 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 2 alin. 

(1) din Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare  
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f. a absolvit studii universitare de licență în domeniul științelor juridice sau în alte 

domenii (În situația în care numărul absolvenților de studii universitare de licență în 

domeniul științelor juridice sau în alte domenii dintr-o localitate este insuficient, prin 

excepție pot fi admise în corpul experților electorali și persoane care au absolvit cel 

puțin învățământul general obligatoriu.  );  

g. nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal; 

h. a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de 

locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin2; 

i. a depus în scris, la primari sau prefecți, ori la AEP, în scris sau în format electronic, 

până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere3 scrisă, datată 

și semnată , conținând: 

- numele și prenumele;  

- codul numeric personal;  

- domiciliul; 

- reședința;  

- ocupația și profesia;  

- telefonul și adresa de e-mail;  

- o declarație privind îndeplinirea condițiilor de la lit. a)-g) (de mai sus); 

j. nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum; 

k. nu a săvârșit erori în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în 

procesele-verbale; 

l. nu a fost exclusă din Corpul experților electorali;  

m. nu s-a retras din Corpul experților electorali.  

 

Primarii și prefecții au obligația redirecționării cererilor către AEP în 48 de ore de la 

înregistrare, dar nu mai târziu de 40 de zile înaintea datei alegerilor.  

 

8.4.1.1. Primirea cererilor de la solicitanți 

 

Modalități de primire a cererilor: 

- direct de la solicitanți la sediul teritorial/central al AEP; 

- prin poștă electronică; 

- prin poștă;  

- prin fax; 

- prin intermediul primarilor/prefecților; 

 

8.4.1.2. Analiza cererii în vederea înregistrării și verificarea setului de 

documente: 

- Cerere de admitere (Anexa nr. 10); 

- Copii după actul de studii; 

- Copie după actul de identitate; 

- Declarația de confidențialitate; 

- Alte documente/copii după documente ce pot proba: 

o participarea la un proces electoral anterior în calitate de președinte/locțiitor al 

BESV (spre exemplu, proces-verbal de constatare a rezultatelor, document de plată pentru 

BESV). 

 
2 Conform art. 16 alin.(4) din Legea nr 208/2015, cu modificările și completările ulterioare 
3 Conform art. 16 alin.(4) din Legea nr 208/2015, cu modificările și completările ulterioare 
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o numele anterior (schimbat ca urmare a căsătoriei, divorțului, ori pe cale 

administrativă, obținerea cetățeniei române). 

o echivalarea studiilor sau echivalarea/recunoașterea diplomelor obținute în 

străinătate. 

8.4.1.3. Înregistrarea cererii în Registrul special privind evidența cererilor de 

admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil. (întocmit conform 

modelului din Anexa nr. 16) 

 

o Fiecare cerere se înregistrează în Registrul special, după caz, prin alocarea unui 

număr de înregistrare unic, scris olograf pe document, care se formează astfel:  

 

Nr. înregistrare/expert aviz favorabil (EAV)/indicativ județ (auto)/zi.lună.an 

Exemplu: 1/EAV/GL/03.02.2022 

 

o Cererea trebuie să fie datată și semnată olograf de către persoana care o depune și 

să fie însoțită de o copie a actului de identitate, a actului de studii și de declarația de 

confidențialitate, precum și de către alte documente probatorii (după caz). 

o Cererile de înscriere și documentele aferente se înregistrează în Registrul special la 

momentul primirii, iar în cazul lipsei unui document necesar înscrierii, acesta se transmite 

ulterior de către solicitant și se conexează la primul act înregistrat, numărul primului act fiind 

numărul de bază care determină locul de arhivare al întregului document, la fel și toate actele 

care privesc aceeași problemă. 

o În cazul depunerii directe, după înregistrare, se face o copie a documentului și se 

înmânează solicitantului un exemplar (copia). 

o În cazul transmiterii pe e-mail, pe fax sau prin poștă a cererii se comunică  prin e-

mail sau sms numărul de înregistrare al cererii, în funcție de datele de contact ale solicitantului. 

o Cererile primite de la nivelul primăriilor sau a altor instituții se înregistrează la fel 

ca cererile depuse direct de persoanele interesate a face parte din Corpul experților electorali 

(fiecare cerere are un număr distinct chiar dacă acestea au fost transmise de la nivelul 

primăriilor/prefecturilor grupat, sub un singur număr de înregistrare). 

o În cazul în care au fost  transmise cereri la adresa expert@roaep.ro, acestea vor fi 

redirecționate de către administratorul contului de e-mail către structura teritorială (DJ/DMB) 

din aria de competență în care își are domiciliul (reședința) persoana care a transmis cererea. În 

acest caz, cererile vor fi înregistrate în Registrul special, după caz, al structurii teritoriale către 

care a fost redirecționată cererea. 

o Cererile se înregistrează cronologic și se păstrează într-un biblioraft până la 

momentul constituirii dosarului de aviz favorabil.  

o În fiecare zi de vineri, structurile teritoriale centralizează toate dosarele conținând 

cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil primite în 

timpul săptămânii, precum și copiile celorlalte documente, și le transmit către DLE (sediul 

central)  prin intermediul poștei militare.  

o Dosarele, ce conțin cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară pe 

bază de aviz favorabil, pentru fiecare județ în parte, sunt transmise către DLE cu adresă de 

înaintare (anexa nr. 22), fiind interzisă circulația documentelor neînregistrate. 

o Este interzisă comunicarea în dosarele experților electorali și a altor tipuri de 

documente care au un alt obiect decât administrarea CEE.  

 

 

mailto:expert@roaep.ro
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8.4.1.4. Verificarea concordanței datelor înscrise în cererea de admitere cu 

datele din copia actului de identitate și a actului de studii: 

 

Sunt verificate următoarele aspecte: 

o Cererea să fie modelul prevăzut de lege. Dacă cererea este un alt model decât cel 

prevăzut de lege atunci trebuie analizată să conțină toate datele din formatul tip. 

o Cererea să fie completată integral: numele, inițiala tatălui, prenumele, CNP-ul (se 

verifică CNP-ul înscris pe cerere cu CNP-ul din actul de identitate pentru a fi scris corect), 

adresa completă, numărul de telefon, adresa de e-mail, să fie trecută ocupația/profesia, să 

conțină localitatea, județul, tipul alegerilor și anul participării, nivelul studiilor, opțiune privind 

tragerea la sorți domiciliu sau reședință (dacă are opțiunea reședință trebuie să aibă dovada), 

data, semnătura. 

o Cererea nu se poate soluționa dacă nu este înscris numele şi prenumele 

solicitantului şi dacă nu este semnată. 

o Dacă alte elemente din cadrul cererii lipsesc atunci acestea sunt analizate distinct şi 

anume: 

• dacă lipsesc informații privind domiciliul – se verifică adresa din buletin/CI. În 

situația în care există neconcordanțe se contactează persoana pentru clarificări. 

• dacă lipsește CNP-ul – va fi contactat solicitantul pentru a completa această rubrică. 

• dacă nu sunt completate datele de contact, și anume, telefonul și adresa de e-mail, 

se contactează persoana prin poștă pentru a le comunica.  

• dacă nivelul studiilor nu este bifat atunci se analizează copia după actul de studii. 

• dacă nu este trecută ocupația, respectiv profesia se ia legătura cu persoana 

respectivă pentru a completa această rubrică. 

Cererea trebuie analizată și în corelație cu actele depuse la dosar, și anume:  

• în baza copiei actului de identitate se verifică numele și prenumele, adresa de 

domiciliu/reședință, CNP-ul. Actul de identitate (BI/CI) trebuie să fie valabil, iar dacă nu este 

atunci persoana trebuie atenționată să îl schimbe, și să comunice un act de identitate valabil. 

• dacă în cerere persoana declară că are un alt nume, respectiv un alt prenume decât 

cel din actul de identitate depus la dosar este necesară comunicarea actului prin care acesta a 

fost modificat administrativ sau ca urmare a schimbării stării civile (copie după certificatul de 

căsătorie, copie după certificatul de divorț, etc.) 

 

8.4.1.4.1. Modalitatea de soluționare a unor situații apărute la introducerea datelor și 

informațiilor din cererile de admitere în Corpul Experților Electorali din țară  
 

ACTE DE STUDII 

- Cazul I - 

Solicitanții au depus adeverințe de studii 

pe care există mențiunea că sunt valabile 

până la eliberarea diplomei de studii în 

original. 

Structurile teritoriale vor încărca în aplicația informatică - Registrul 

Electoral adeverința, așa cum a fost ea transmisă.  

Ulterior, fiecare structură teritorială care a încărcat adeverințe, va ține 

evidența acestora, și se va asigura că solicitanții care le-au depus inițial, vor depune 

și diplomele de studii aferente acestora. 

- Cazul II - 

Solicitanții au depus adeverințe de studii 

care au termenul de valabilitate expirat. 

 

 

 

 

 

 

Pas 1: Structurile teritoriale vor contacta solicitantul în vederea transmiterii 

unui act de studii valabil (diploma de studii sau adeverința de studii cu termenul 

prelungit) 

Pas 2: Dacă, în urma contactării telefonice, solicitantul se află în 

imposibilitatea de a transmite o copie după actul care atestă nivelul studiilor 

absolvite sau adeverința de studii cu termenul de valabilitate prelungit, i se solicită 

acestuia să le comunice în cel mai scurt timp posibil. 

Pas 3: Dacă solicitantul se află în imposibilitatea de a transmite o copie până 

la momentul analizării pentru avizare de către DLE aceasta se încarcă în aplicația 
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 informatică,  însoțită de actele depuse de către solicitant, indiferent de starea 

acestora, urmând a intra în procesul de avizare la nivelul DLE. 

Pe de o parte trebuie luate în considerate diferite acte normative care 

reglementează durata de valabilitate a unor documente ce dovedesc realizarea 

studiilor (de exemplu, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 

2284/2007, Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 657/2014, Ordinul 

Ministerului Educației și Cercetării nr. 4156/2020) care precizează ca adeverințele 

sunt valabile doar 12 luni, iar pe de altă parte trebuie avute în vedere și alte 

considerente, cum ar fi: deficitul de personal privind experții electorali (pentru 

anumite localități nu exista alte cereri), unitățile de învățământ eliberează greu alte 

adeverințe, unitățile de învățământ sunt la distanță foarte mare și în unele cazuri 

solicitantul trebuie sa suporte pe lângă costurile de transport și costuri de eliberare 

a documentelor. În alte cazuri studiile au fost finalizate după o lungă perioadă de 

timp și nu mai există unitatea de învățământ. În alte situații se eliberează cu 

mențiunea „până la eliberarea diplomei”, au fost pierdute și au fost întocmite 

extrase, duplicate, etc. sau au fost eliberate în scopul încadrării în muncă. Toate 

aceste adeverințe constituie un început de dovadă a nivelului de studii absolvit de 

solicitant care se coroborează cu cele consemnate de către acesta în declarația pe 

proprie răspundere sub sancțiunea legii penale. 

- Cazul III - 

Solicitanții au cetățenia română, dar 

prezintă un act de studii din altă țară. 

Pas 1: În situația în care solicitantul depune un act de studii din altă țară 

acesta trebuie să fie însoțit de un atestat/o adeverință de echivalare eliberat/ă de 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor-Ministerul Educației 

și Cercetării. 

Pas 2: În situația în care documentele privind echivalarea nu sunt depuse la 

dosar se recontactează persoana în vederea obținerii actelor care dovedesc 

echivalarea sau recunoașterea studiilor  pentru încadrarea corespunzătoare pe 

nivelul de studii. 

Pas 3: În situația în care persoana nu poate face dovada echivalării se solicită 

transmiterea unui act de studiu eliberat de statul român (ex: diplomă de bacalaureat) 

și încadrarea la nivelul de studii corespunzător. 

- Cazul IV - 

Solicitantul a bifat în cererea de admitere 

un nivel de studii care nu corespunde cu 

copia actului de studii/adeverinței de 

studii  

Situația 1: Persoana este contactată în vederea informării asupra faptului că 

cererea a fost completată eronat și i se solicită completarea unei noi cereri cu bifa 

corectă, în cazul în care nu deține o altă diplomă care să ateste nivelul de studii bifat 

inițial pe cerere. Dacă persoana refuză sau nu poate depune o altă cerere se 

întocmește o Notă telefonică (Anexa nr. 18) care se încarcă Aplicația informatică la 

secțiunea - Documente asociate. 

Situația 2: În cazul în care persoana depune o copie după diploma de 

masterat sau doctorat în științe juridice se contactează persoana în vederea obținerii 

copiei diplomei de licență în științe juridice. În cazul în care persoana nu o deține 

este informată că va fi încadrată pe nivelul de studii alte domenii.   

Situația 3: În cazul în care persoana depune o copie după diploma de 

masterat sau doctorat în alte domenii decât științe juridice va fi încadrată pe nivelul 

de studii alte domenii.   

MODALITATE DE INTRODUCERE A INIȚIALEI TATĂLUI ÎN APLICAȚIA INFORMATICĂ 

- Cazul I - 

Solicitantul are două inițiale ale tatălui 

sau în loc de G apare GH pe acte. 

În situația în care persoana are două prenume ale tatălui, se introduce inițiala 

primului prenume (ex. Vasile-Ion se introduce V). 

În aplicație se va introduce o singură inițială, reprezentând prima literă din 

prenumele tatălui (ex. G). 

- Cazul II - 

Inițiala tatălui nu apare în cererea 

depusă. 

Dacă pe cererea depusă de solicitant nu există inițiala tatălui, dar aceasta 

poate fi regăsită în alte documente anexate cererii (ex. - actul de studii depus de 

solicitant) sau din informațiile existente în Registrul electoral, se va prelua 

informația existentă. 

ALTE SITUAȚII 

- Cazul I - 

Solicitantul a îndeplinit funcția de 

„Preşedinte/locţiitor al BESV în 

localitatea” în mai multe localități.  

În cazul în care solicitantul a îndeplinit funcția de președinte/locțiitor al biroului 

electoral al secției de votare în mai multe localității diferite, în aplicația informatică 

se va trece doar prima localitate. 
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- Cazul II - 

Solicitantul a depus cerere de admitere 

în Corpul experților electorali atât pe 

baza avizului favorabil cât și pe bază de 

examen. 

Situația 1: În cazul în care persoana nu a mai depus nicio cerere de admitere în CEE 

până la acest moment va fi contactată persoana pentru a opta dacă își menține 

cererea de admitere în CEE pe bază de aviz favorabil sau pe bază de examen. 

Situația 2: În cazul în care persoana a fost exclusă din CEE, ea poate depune doar 

cerere pe bază de examen sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 

luni înaintea examenului. 

Situația 3: În cazul în care persoana a avut calitatea de expert dar aceasta a încetat, 

poate depune doar cerere pe bază de examen. Astfel, se ia în calcul doar cererea 

depusă pe bază de examen.  

- Cazul III - 

Solicitantul optează să participe la 

tragerea la sorți în vederea desemnării 

ca președinte al biroului electoral al 

secției de votare sau locțiitor al acestuia 

cu adresa de domiciliu și adresa de 

reședință. 

Pas 1: Se verifică dacă cererea este însoțită de dovada de reședință. 

Pas 2: Dacă există dovada de reședință este contactat solicitantul și rugat să opteze 

pentru o singură adresă unde să participe la tragerea la sorți. Se întocmește o Notă 

telefonică (Anexa nr. 18) cu opțiunea solicitantului care se încarcă în Aplicația 

informatică la secțiunea - Documente asociate. 

Pas 3: Se completează datele în Aplicația informatică. 

Pas 4: Dacă nu există dovada de reședință, solicitantul este contactat în vederea 

informării asupra faptului că poate participa la tragerea la sorți computerizată cu o 

singură adresă și este rugat să opteze. Dacă optează pentru reședință i se solicită 

dovada de reședință. În situația în care nu poate face dovada reședinței i se comunică 

faptul că poate participa la tragerea la sorți cu adresa de domiciliu. Se întocmește o 

Notă telefonică cu opțiunea solicitantului care se încarcă în Aplicația informatică la 

secțiunea - Documente asociate. 

- Cazul IV - 

Solicitantul, la rubrica la alegerile/ 

referendumul, a  indicat un interval de 

timp și nu un an anume (ex.2012-2015) 

În aplicația informatică vor fi selectați toți anii din interval cu tasta CTRL + 

toți anii din interval (2012, 2013, 2014, 2015). 

- Cazul V - 

Solicitantul, la rubrica la alegerile/ 

referendumul, a  indicat mai mulți ani. 

În aplicația informatică vor fi selectați toți anii indicați pe cerere cu tastele 

CTRL + anii menționați.  

- Cazul VI - 

Solicitantul a exercitat funcţia de 

preşedinte/locţiitor în cadrul unui birou 

electoral de circumscripție și doresc a fi 

admiși în Corpul experților electorali pe 

baza avizului favorabil.  

 

Admiterea în Corpul experților electorali a persoanelor care au deținut 

anterior funcția de președinte/locțiitor al biroului electoral de circumscripție se face 

doar pe bază de examen. 

În cazul în care există persoane care au exercitat funcția de 

preşedinte/locţiitor în cadrul unui birou electoral de circumscripție și au depus 

cerere de admitere în Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil sunt 

contactate telefonic și informate cu privire la faptul că pot participa la alegeri doar 

pe bază de examen.  

În cazul în care refuză să depună Cerere de admitere în Corpul experților 

electorali pe bază de examen, se solicită persoanei comunicarea unei cereri de 

renunțare la cererea de admitere în CEE pe bază de aviz favorabil și se încheie o 

Notă telefonică (Anexa nr. 18). 

 

8.4.1.4.2. Modalitatea de analizare în vederea încadrării nivelului de studii  

ACT DOVEDITOR 

STUDII 

UNDE TREBUIE 

ÎNCADRATĂ 
LEGISLAȚIE 

- diplomă de 

licență în științe 

juridice 

studii de licență juridice 

Hotărârea Guvernului nr. 645/2000 privind profilurile, specializările, durata studiilor, 

precum și titlurile obținute de absolvenții învățământului universitar, cursuri de zi 

Extras din Anexa 1 
 

 
Profilurile, specializările, durata studiilor și titlurile obținute în învățământul universitar de 

lungă durată 

 PROFILUL SPECIALIZĂRI ANI 
TITLUL OBȚINUT-

VECHI**) 

TITLUL OBȚINUT-

NOU***) 
 1 2 3 4 5 

 
46. ȘTIINȚE 

JURIDICE 
- Drept 

4 Licențiat în științe 

juridice 

Licențiat în științe 

juridice 

  
- Drept economic și 

administrativ*) 

4 Licențiat în științe 

juridice 

Licențiat în științe 

juridice 
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- Drept și relații 
internaționale*) 

4 Licențiat în științe 
juridice 

Licențiat în științe 
juridice 

  
- Științe juridice și 

administrative 

4 Licențiat în științe 

juridice 

Licențiat în științe 

juridice 
 

- diplomă de 

licență în alte 

domenii 

- diplomă de 

inginer 

studii de licență în alte 

domenii 

Legea  Nr. 1/2011 - Legea educației naționale  

Art. 152  

(1) - Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de licență se 

numește diplomă de licență, diplomă de inginer sau, după caz, diplomă de urbanist. 

(2) Pe diploma de licență, pe diploma de inginer sau, după caz, pe diploma de urbanist se 
menționează toate informațiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv 

forma de învățământ urmată și titlul obținut. Diploma de licență, diploma de inginer, respectiv 

diploma de urbanist sunt însoțite de suplimentul la diplomă și se eliberează, gratuit, în limba 
română și într-o limbă de circulație internațională.   
Art. 153  

(2) Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată 
din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma 

de studii universitare de master în specialitate. 

- diplomă de 

masterat 

- diplomă de 

doctorat 

- va fi încadrată pe 

nivelul de studii de 

licență în alte domenii; 

- în situația în care 

diploma de masterat sau 

doctorat este în 

domeniul studii 

juridice, acesta este 

poate fi încadrat pe 

nivelul de studii de 

licență juridice DOAR 

în cazul în care prezintă 

și o diplomă de licență 

în științe juridice. 

Legea  Nr. 1/2011 - Legea educației naționale  

Art. 156 - Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenții cu diplomă de 

licență sau echivalentă. 

Art. 163 -  Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat 
numai absolvenții cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. 

Art. 169 alin. (1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de 

doctorat se numește diplomă de doctor. În diploma care certifică obținerea și deținerea titlului 
de doctor se menționează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al 

doctoratului pentru doctoratul științific; în cea care certifică obținerea și deținerea titlului de 

doctor într-un domeniu profesional se menționează, în mod expres, domeniul profesional al 
doctoratului. 

- diplomă de 

bacalaureat 

- școli postliceale 

- școală 

profesională 

- școlile de 

maiștri 

- învățământ 

complementar/ 

de ucenici 

 

învățământ general 

obligatoriu 

Legea  Nr. 1/2011 - Legea educației naționale  

Art. 24 - (1) Învățământul general obligatoriu cuprinde învățământul primar, învățământul 

gimnazial și primii 2 ani ai învățământului secundar superior. Învățământul secundar superior 

și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, 
grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030. 

(3) Învățământul profesional și tehnic este format din: învățământ profesional, învățământ 

liceal tehnologic și învățământ postliceal 
Art. 44 

(2) Învățământul postliceal face parte din învățământul profesional şi tehnic şi este parțial 
subvenționat de stat. 

(3^1) Învățământul postliceal se organizează în școli postliceale cu personalitate juridică sau 

ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii 
în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate. 

(4) Școlile de maiștri sunt școli postliceale. 

(5) Învățământul postliceal are o durată de 1 - 3 ani, în funcție de complexitatea calificării și 
de numărul de credite pentru educație şi formare profesională. 

Art. 77  

(1) Absolvenții învățământului liceal primesc diploma de absolvire și foaia matricolă, parte 
a portofoliului educațional, care atestă finalizarea studiilor liceale și care conferă dreptul de 

acces, în condițiile legii, în învățământul postliceal, precum și dreptul de susținere a examenului 

de bacalaureat. 
(2) Absolvenții învățământului liceal care susțin și promovează examenul național de 

bacalaureat dobândesc și diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învățământul 

superior, în condițiile legii. 

- maiştri militari 

- subofiţeri 

- agenţi de poliţie  

- agenţi de 

penitenciare 

învățământ general 

obligatoriu 

Legea   Nr. 1/2011 - Legea educației naționale  

Art. 34 - (1) Învățământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate 

națională este învățământ de stat parte integrantă a sistemului național de învățământ. 

(5) Formarea inițială a maiștrilor militari, subofițerilor, agenților de poliție și a agenților 

de poliție penitenciară, după caz, în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor 

Interne sau Ministerul Justiției se realizează pe baza standardelor ocupaționale și a standardelor 

de pregătire profesională corespunzătoare, după caz, profesiilor, armelor sau serviciilor 
militare, precum și a calificărilor/specialităților/specialităților militare aferente acestor profesii. 

- diplomă de 

absolvire a 

școlii militare 

-dacă au diplomă de 

absolvire a institutului 

militar de învățământ / 

diplomă de licență/ 

diplomă de inginer  se 

Hotărârea Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea școlilor militare de ofițeri în 

institute militare de învățământ, republicată 

Art. 7 -  Absolvenților academiilor categoriilor de forțe ale armatei li se eliberează Diploma 

de licență și li se acordă titlul de ofițer licențiat în profilul știință militară și specializările 

stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, prevăzute în planurile de învățământ.. 
Art. 10 -  Ofițerii în activitate, posesori ai diplomei care atestă absolvirea școlilor militare de 

ofițeri activi cu durata de 3 sau de 4 ani și care nu sunt absolvenți ai Academiei de Înalte Studii 
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încadrează la studii 

universitare de licență în 

alte domenii 

- dacă au doar diplomă 

absolvire școală militară 

3 ani se încadrează la  

învățământ general 

obligatoriu 

Militare, respectiv ai Academiei Militare, pot fi înmatriculați, la cerere, în academiile 
categoriilor de forțe ale armatei, în cel mult anul III de studii, învățământ fără frecvență, în 

vederea obținerii Diplomei de licență și a titlului de ofițer licențiat, în condițiile stabilite de 

aceste instituții, cu respectarea prevederilor Legii învățământului. 
Legea  Nr. 1/2011 - Legea educației naționale  

Art. 176 -  (6) Ofițerii în activitate, în rezervă sau în retragere, posesori ai diplomei de absolvire 
a școlii militare de ofițeri cu durata de 3 sau 4 ani, pot să își completeze studiile în învățământul 

superior, pentru obținerea diplomei de licență în profiluri și specializări similare sau apropiate 

armei/specialității militare. 
 

Hotărârea Guvernului nr. 645/2000 privind profilurile, specializările, durata studiilor, 

precum și titlurile obținute de absolvenții învățământului universitar, cursuri de zi 

Extras din ANEXA Nr. 4   

 Profilurile, specializările, durata studiilor şi titlurile obţinute în învăţământul 

universitar militar de scurtă durată 

       

 PROFILUL SPECIALIZĂRI ANI 

TITLUL 

OBŢINUT-
VECHI**) 

TITLUL 

OBŢINUT-
NOU***) 

 1 2 3 4 5 

 1. AERONAVE 
- Aeronave şi motoare 

de aviaţie*) 
3 Subinginer Inginer colegiu 

 

2. ARMAMENT, 

RACHETE ŞI 

MUNIŢII 

- Armament, aparatură 

artileristică, sisteme de 
conducere a focului şi 

instalaţii de lansare*) 

3 Subinginer Inginer colegiu 

 - Muniţii şi rachete*) 3 Subinginer Inginer colegiu 

 - Armament de 

aviaţie*) 
3 Subinginer Inginer colegiu 

 
3. BLINDATE ŞI 

AUTOVEHICULE 

MILITARE 

- Blindate, automobile 
şi tractoare*) 

3 Subinginer Inginer colegiu 

 

4. ELECTRONIC 

- Radioelectronică de 

aviaţie*) 
3 Subinginer Inginer colegiu 

 
- Electromecanică şi 
automatizări de 

aviaţie*) 

3 Subinginer Inginer colegiu 

 5. 

ELECTROMECANIC 

- Electromecanică 

transport fluvial 
3 Subinginer Inginer colegiu 

 6. MILITAR 

- Infanterie; Vânători 
de munte; Grăniceri; 

Tancuri; Auto; 

Artilerie; Topografie; 
Geniu; Construcţii; 

Comunicaţii rutiere; 

Căi ferate; Chimic; 
Transmisiuni; Aviaţie 

(naviganţi, 

nenaviganţi, 
meteorologie); 

Rachete şi Artilerie 

Antiaeriană; 
Radiolocaţie; Marină 

(navigaţie, artilerie; 

arme sub apă; 
electromecanică şi 

electrotehnică; 

transmisiuni); 
Intendenţă; Muzică 

militară; Prevenirea şi 

stingerea incendiilor-
pompieri; Apărare 

civilă (apărare locală 

antiaeriană); Pază-
securitate; Guarzi şi 

tehnici (de la toate 
armele)*) 

3 

sau 

4 

Ofiţer Ofiţer 
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 7. NAVIGAŢIE 
- Conducerea şi 
exploatarea navei de 

transport fluvial 

3 Subinginer Inginer colegiu 

   
 *) Specializări în lichidare. 

 **) Titlurile obţinute de către absolvenţii învăţământului universitar anterior promoţiei 
2000, menţionate în coloana 4, vor fi echivalente cu cele din coloana 5. 

 ***) Titlurile obţinute de către absolvenţii învăţământului universitar începând cu 

promoţia 2000 vor fi cele menţionate în coloana 5 

  

Decretul nr. 233/1978 pentru modificarea Decretului nr. 1037/1968 privind organizarea 

si functionarea institutiilor militare de invatamint pentru pregatirea ofiterilor, cu 

modificările ulterioare 

Art.1 - Școlile militare de ofițeri activi sunt instituții militare de învățământ cu nivel de 

pregătire echivalent cu acela al instituțiilor civile de învățământ cu durata similară. 

Art. 2 - Durata învățământului în școlile militare de ofițeri activi este de 3 ani. Pentru 

specialitatea navigant-pilot militar durata învățământului este, începând cu seria 1977-1981, de 

4 ani. [..] În Academia militară durata învățământului este de 2 ani la facultățile (secțiile) de 

comanda și stat major, politică militară și de servicii, de 5 ani la facultățile tehnice pentru 
ingineri și 3 ani pentru subingineri. 

Art. 4 - După promovarea ultimului an de studii, elevii școlilor militare de ofițeri activi susțin 

examenul de absolvire; celor care promovează acest examen li se acorda diploma de absolvire 
cu indicarea specialității în care au fost pregătiți. Absolvenților din specialitatea navigant-pilot 

li se acorda și brevet de pilot. [..] Ofițerii proveniți din absolvenții cursurilor pentru pregătirea 

de ofițeri activi pot susține examenele de diferență pentru absolvirea școlilor militare de ofițeri 
activi, în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale. 

Absolvenții Academiei militare susțin examenul de diplomă. Celor care promovează acest 

examen li se acorda diploma de licența sau de inginer (subinginer), cu indicarea specialității pe 
care au urmat-o. 

Art. 6  alin. (3) Diplomele care atestă absolvirea instituțiilor militare de învățământ, precum și 
titlurile științifice obținute, dau dreptul titularilor și la încadrarea în organizațiile socialiste, în 

funcții civile pentru care normele legale în vigoare prevăd studii de același nivel, în 

specialitățile ce vor fi stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apărării Naționale 
de comun acord cu Ministerul Educației și Învățământului, cu avizul Ministerului Muncii. La 

încadrarea în funcții civile se va lua în considerare ca vechime în specialitate și stagiul efectuat 

în funcții militare, pe baza adeverințelor ce se vor elibera de către centrele militare, conform 

echivalărilor ce se vor face de Ministerul Apărării Naționale, cu avizul Ministerului Muncii.  

Art. 6 alin. (4) Diplomele (certificatele) care atestă absolvirea școlilor militare superioare de 

ofițeri cu durata de 4 ani, precum si a școlilor militare de ofițeri cu durata de 2 ani ai căror 
absolvenți au efectuat și un curs (școală) de perfecționare sau de specializare cu durata de 

minimum un an, conferă titularilor, la încadrarea în funcții civile, aceleași drepturi ca și 

absolvenților școlilor militare de ofițeri activi cu durata de 3 ani. 

- diplomă colegiu 

cu durată de 3 

ani 

- diplomă 

absolvire 

institut 

pedagogic 

- diplomă 

învățător / 

educator 

- dacă este însoțită de 

un  atestat de 

echivalare a studiilor 

cu ciclul I de licență 

atunci se încadrează 

la studii universitare 

de licență în alte 

domenii 

- dacă nu sunt însoțite 

de atestatul de 

echivalare atunci se 

încadrează la 

învățământ general 

obligatoriu 

Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă 
durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu 

ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar 

aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5553/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin 

colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar 

- diplomă 

subinginer 
- dacă este însoțită de 

un  atestat de 

echivalare a studiilor 

cu ciclul I de licență 

atunci se încadrează 

la studii universitare 

de licență în alte 

domenii 

- dacă nu este însoțită 

de atestatul de 

echivalare atunci se 

Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor 

de calificare obținute prin sistemul național de învățământ și formarea profesională a 

adulților, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului național al calificărilor, cu 

nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor 

Art. 1. Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare, stabilite prin actele de studii eliberate 

absolvenților învățământului preuniversitar până în anul școlar 2013-2014 inclusiv, cu 
nivelurile de calificare stabilite conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013. 
Art. 2. (1) Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare, stabilite prin actele de studii eliberate 

absolvenților învățământului superior până în anul universitar 2012-2013 inclusiv, cu nivelurile 

de calificare stabilite conform Cadrului național al calificărilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 918/2013. 

(2) Se aprobă echivalarea nivelurilor de calificare stabilite prin certificatele de calificare 

profesională, eliberate de către furnizorii de formare profesională autorizați conform 
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încadrează la 

învățământ general 

obligatoriu 

Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, și 

actelor subsecvente, până la data publicării prezentului ordin. 
 

Anexă  

Echivalarea nivelurilor de calificare valabile anterior momentului intrării în vigoare a 

Cadrului național al calificărilor (CNC) cu cele prevăzute în CNC, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 918/2013     

 
Denumirea diplomei/certificatului (eliberate anterior 

momentului  

intrării în vigoare a CNC)1 

Nivelul de calificare 

valabil anterior 

momentului 
intrării în vigoare a CNC 

CNC 

 Certificat de calificare profesională nivel 1 1 2 
 Certificat de calificare profesională nivel 2 2 3 
 Certificat de calificare profesională nivel 3 3 4 
 Certificat de competenţe profesionale 3 avansat 5 
 Diplomă de absolvire2 4 5 
 Diplomă de absolvire3/Diplomă de licență 4 6 

 Diplomă de studii aprofundate sau master/Diplomă de 
licenţă4 

5 7 

 Diplomă de doctor 5 8 
1 Pentru învățământul preuniversitar, nivelurile de calificare 1- 5 din CNC se aplică începând 

cu anul școlar 2014-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013. 
2 Se aplică pentru învățământul universitar de scurtă durată care a fost organizat în 

cadrul colegiilor universitare, institutelor de subingineri, conform art. 63 din Legea 

învățământului nr. 84/1995 și art. 122 și 123 din Legea nr. 11/1968 privind învățământul în 

Republica Socialistă România. 
3 Pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, învățământul universitar de scurtă 

durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, este 

echivalat printr-o metodologie specifică, pe baza ECTS/SECT, cu ciclul I de studii universitare 
de licență, conform art. 149 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 
4 Se aplică pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, 
în cazul unui program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani, alcătuit 

din ciclul I și ciclul II de studii universitare, precum și pentru absolvenții învățământului 

superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor 3 cicluri tip Bologna, 
conform art. 153 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

- diplomă 

absolvire colegii 

universitare  - dacă are și diplomă 

licență sau atestat de 

echivalare a studiilor 

cu ciclul i de licență 

atunci se încadrează 

la studii universitare 

de licență în alte 

domenii 

- dacă nu sunt însoțite 

de atestatul de 

echivalare atunci se 

încadrează la  

învățământ general 

obligatoriu 

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație 

din 20.12.2016, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și 

disertație 

Art. 3 - Programele de studii universitare de licență organizate în baza Legii nr. 288/2004 
privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, se 

finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de 

diplomă pentru învățământul universitar de licență din domeniul științelor inginerești, denumit 
în continuare examen de licență/diplomă, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4 alin. (1) Programele de studii universitare organizate în baza Legii învățământului nr. 
84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează: 

a) cu examen de licență/diplomă, pentru studiile în învățământul universitar de lungă durată; 

b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învățământul universitar de scurtă durată. 
 

Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare 

CAP. VI Art. 16 

(1) Învățământul superior de scurtă durată, care se desfășoară în prezent în colegiile 

universitare existente la data publicării prezentei legi, intră în lichidare sau se reorganizează 

în studii universitare de licență, în domeniile existente sau apropiate. 

(2) Absolvenții cu diplomă de învățământ superior de scurtă durată pot continua studiile 

pentru a obține licența în cadrul ciclului I - studii universitare de licență. 

- diplomă 

studii/licență 

eliberată de 

instituții de 

învățământ din 

străinătate 

- trebuie să aibă atestat 

de echivalare  cu 

studii superioare 

eliberat de 

Ministerul educației  

- în caz contrar se 

recontactează 

persoana în vederea 

obținerii: actelor care 

dovedesc 

echivalarea sau 

recunoașterea 

Ordinul MECTS nr. 3677 / 2012 privind echivalarea și recunoașterea actelor de studii 

obținute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna 

implementate în România 

Art. 1. 

(1) Centrul Național de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor recunoaște, în vederea 

accesului pe piața forței de muncă, nivelul actelor de studii obținute în străinătate care nu 

corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România. 
(2) Instituțiile de învățământ superior acreditate din România echivalează actele de studii 

obținute în străinătate care nu corespund celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna 

implementate în România, în vederea continuării studiilor în România în cadrul aceluiași ciclu 
de studii universitare cu cel absolvit în străinătate. 

(3) Actele de studii obținute în străinătate care corespund celor 3 cicluri de studii universitare 

tip Bologna implementate în România, din punctul de vedere al duratei, numărului de credite 
transferabile acumulate și al specializării, se recunosc și se echivalează în continuare de către 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. 

http://lege5.ro/Gratuit/gm3tqmbxhe/hotararea-nr-918-2013-privind-aprobarea-cadrului-national-al-calificarilor?pid=&d=2016-02-25
http://lege5.ro/Gratuit/gm3tqmbxhe/hotararea-nr-918-2013-privind-aprobarea-cadrului-national-al-calificarilor?pid=&d=2016-02-25
http://lege5.ro/Gratuit/haydgny/legea-invatamantului-nr-84-1995?pid=9601302&d=2016-02-25#p-9601302
http://lege5.ro/Gratuit/he2daojr/legea-nr-11-1968-privind-invatamintul-in-republica-socialista-romania?pid=19337953&d=2016-02-25#p-19337953
http://lege5.ro/Gratuit/he2daojr/legea-nr-11-1968-privind-invatamintul-in-republica-socialista-romania?pid=19337955&d=2016-02-25#p-19337955
http://lege5.ro/Gratuit/geytonbqg4/metodologia-specifica-pentru-screeningul-biologic-al-populatiei-in-expunerea-la-plumb-din-16012008?pid=&d=2016-02-25
http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727506&d=2016-02-25#p-45727506
http://lege5.ro/Gratuit/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=45727533&d=2016-02-25#p-45727533
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8.4.1.5. Modalitatea de lucru pentru introducerea datelor din cererea de 

admitere în CEE, pe bază de aviz favorabil, în Registrul Electoral (SIRE) 

 

După înregistrarea în Registrul special privind evidența cererilor de admitere în Corpul 

experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil, se introduc datele aferente câmpurilor 

din aplicația informatică Registrul Electoral. Numărul dat cererii în Registrul special trebuie să 

se regăsească în aplicație. 

Datele din cereri se introduc în aplicația informatică Registrul Electoral de către structura 

teritorială din aria de competență din punct de vedere al gestionării dosarului expertului 

electoral (conform opțiunii de desemnare a persoanei), astfel: 
 

Pas 1. Vizualizarea registrului cu cereri de admitere 

 

La accesarea submeniului ”Registru cereri” din meniul ”Experți”, se afișează sub formă 

de tabel cererile de admitere pe bază de aviz  favorabil (CAV) și cererile de admitere pe bază 

de examen (CEX). 

 

studiilor  pentru 

încadrarea 

corespunzătoare pe 

nivelul de studii  

-  transmiterea unui 

act de studiu eliberat 

de statul român (ex: 

diplomă de 

bacalaureat) și 

încadrarea la nivelul 

de studii 

corespunzător  

Art. 2. 

(1) Echivalarea şi recunoașterea studiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) se aplică pentru: 

a) diplome de licență care nu corespund numărului minim de credite/ani de studii aprobat prin 

hotărâre a Guvernului pentru programele de studii și specializările acreditate/autorizate din 
România; 

b) diplome de master a căror durată, cumulată cu durata ciclului de studii universitare de 
licență, nu atestă cel puțin 300 de credite de studii transferabile. 

(2) Diplomele care dau acces la învățământ superior obținute în străinătate se echivalează sau 

se recunosc de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în vederea 
admiterii în România la ciclul I - studii universitare de licență. 

 

- diplomă studii 

postuniversitare  

- studii universitare de 

licență în alte 

domenii (indiferent 

de profil) 

Legea   nr. 1/2011 - Legea educației naționale  

 Art. 173  - (5) Au dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenții care au cel puțin 
studii universitare cu diplomă de licență sau echivalentă. 

(5^1) Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecționare absolvenții 

care dețin diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată sau diplomă de 
licență ori echivalentă. - diplomă 

programe 

postuniversitare 

de 

perfecționare 

- dacă este însoțită de 

diplomă de absolvire 

a învățământului 

superior de scurtă 

durată sau diplomă 

de licență sau atestat 

echivalare se 

încadrează la studii 

universitare de 

licență în alte 

domenii 

- în caz contrar trebuie 

să fie încadrat la  

învățământ general 

obligatoriu 
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Figura nr. 1 - Registru cereri experți 

 

Pas 2. Adăugarea unei cereri de admitere pe bază de aviz favorabil 
 

Pentru adăugarea unei cereri de aviz favorabil se apasă butonul Adaugă cerere aviz 

(CAV) din meniul Experți – submeniul Registru cereri 

 

 
Figura nr. 2 - Buton adăugare cerere aviz 

 

La apăsarea butonului se va deschide formularul de adăugare cerere de aviz favorabil  

având următoarele secțiuni: 

- DETALII GENERALE  

- ADRESĂ DE DOMICILIU 

- ADRESĂ DE REŞEDINŢĂ 

- DETALII CERERE 

- DETALII FUNCŢIE ANTERIOARĂ PREŞEDINTE/LOCŢIITOR 

- DOCUMENTE ATAȘATE 

- DETALII VERIFICARE 
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- CERERE RENUNȚARE 

- DETALII AVIZARE 

- STARE CERERE 

-  

 
 

Figura nr. 3 – Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Detalii generale 
 

 
 

Figura nr. 4 - Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Adresă de domiciliu 
 

 
 

Figura nr. 5 - Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Adresă de reședință 
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Figura nr. 6 - Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Detalii cerere 
 

 
 

Figura nr. 7 - Formular Cerere de aviz favorabil –  

Secțiunea Detalii funcție anterioară președinte/locțiitor 

 

 
 

Figura nr. 8 - Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Documente atașate 
 

 
 

Figura nr. 9 - Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Detalii verificare 
 

 
 

Figura nr. 10 - Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Cerere renunțare 
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Figura nr. 11 - Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Detalii avizare 
 

 
 

Figura nr. 12 - Formular Cerere de aviz favorabil – Secțiunea Stare cerere 

 

După completarea datelor necesare se apasă butonul .  

Pentru revenirea la pagina anterioară, se apasă butonul . 
 

Pas 3. Adăugare dosar  

 

Listă dosare 

 

La accesarea submeniului Listă dosare din meniul Experți, se afișează sub formă de 

tabel dosarele. 

 
Figura nr. 13– Listă dosare 
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Adăugare dosar 
 

Pentru adăugarea unui dosar se apasă butonul Adaugă dosar din meniul Experți – 

submeniul Listă dosare. 

 

 
 

Figura nr. 14 - Buton adăugare dosar 

 

La apăsarea butonului se va deschide formularul de adăugare dosar. 

 
 

Figura nr. 15 - Formular adăugare dosar 

După completarea datelor necesare se apasă butonul . 

 

Navigarea prin înregistrările introduse 

În momentul accesării paginii Listă dosare, utilizatorul are posibilitatea să caute dosare, 

să navigheze printre dosarele introduse și să descarce dosarele. 
 

Căutarea unei înregistrări 

Căutarea se poate realiza din formularul de căutare, după următoarele criterii: 

- An 

- Număr opis 

- Tip dosar 

- Status 

- Responsabil 

- Funcție 
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Figura nr. 16 - Formular căutare dosar 

 

Pentru căutarea unei înregistrări se completează cel puțin unul din criterii și se apasă 

. De asemenea, filtrele pot fi șterse folosind butonul . 

După filtrare, înregistrările găsite vor fi afișate în partea de jos a paginii. 

 

Pas 4. Vizualizarea unei înregistrări 

În partea de jos a paginii sunt afișate toate înregistrările din secțiunea Listă dosare sau 

cele ce au fost filtrate. Pentru vizualizarea unei înregistrări, se apasă butonul . O nouă 

fereastră se va deschide și va conține un formular unde datele pot fi vizualizate. Pentru revenirea 

la pagina anterioară, se apasă butonul . 

 

Pas 5. Editarea unei cereri înregistrate și adăugarea acesteia în dosar  

− Se verifică conținutul datelor pentru fiecare cerere în parte înregistrată în aplicația 

informatică Registrul Electoral, astfel încât să existe concordanță între conținutul acesteia și 

conținutul cererii depusă fizic. Dacă există neconcordanțe între acestea, se modifică datele 

înregistrate în aplicația informatică Registrul Electoral conform datelor declarate în cererea 

depusă fizic. 

− Se verifică documentele scanate astfel încât să fie aceleași cu cele depuse fizic de 

către solicitant. În situația în care există neconcordanțe între documentele scanate și 

documentele depuse fizic, se înlocuiesc documentele scanate eronat astfel încât acestea să fie 

identice.  

− După efectuarea verificărilor de mai sus, în dreptul câmpului Documentele sunt 

verificate? se bifează butonul Da, iar în câmpul Adăugați cererea în dosarul? se selectează 

dosarul la care va fi atribuită automat cererea. 
 

Acest lucru se realizează folosind butonul  din dreptul înregistrării. Formularul de 

editare se va deschide și va conține diferite câmpuri unde datele pot fi actualizate. După 

completarea datelor necesare se apasă butonul  

 

− La un dosar se pot atribui maxim 100 de cereri. 

− Cererea atribuită automat unui dosar nu mai poate fi modificată sau ștearsă de 

utilizator. 

− Modificarea cererilor atribuite unui dosar se poate face doar după scoaterea ei din 

dosar. 

 

Pas 6. Închiderea dosarului și descărcarea fișierelor 

 

Apăsarea butonului Exportă opis blochează dosarul astfel încât nu se mai pot adăuga 

înregistrări sau efectua modificări asupra dosarului. Această operațiune se realizează în 

momentul în care dosarul este pregătit a fi transmis spre analiză Departamentului logistică 

electorală în vederea derulării procedurii de avizare a persoanelor care au depus cereri de 

admitere în CEE pe bază de aviz favorabil. 

Din dreptul înregistrărilor pot fi descărcate fișiere folosind butonul   . 

Următoarele opțiuni sunt disponibile la apăsarea butonului: 
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- Exportă opis 

- Exportă etichetă 

- Generează înaintare 

 

Un dosar este creat și închis de aceeași persoană. Aceasta este răspunzătoare pentru 

conținutul dosarului. 

După blocarea dosarului, nu se mai pot șterge/modifica cereri din dosar la nivelul 

structurii teritoriale.  

 

8.4.1.6. Constituirea dosarului fizic 

 

Toate Cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz 

favorabil ce fac obiectul unui dosar constituit în aplicația informatică Registrul Electoral, se 

transmit în format fizic către DLE în plicuri cu burduf în care să fie introduse: 

✓ Adresa de înaintare – generată de aplicația informatică Registrul Electoral (anexa 

nr. 22); 

✓ Opis – generat din aplicația informatică Registrul Electoral (anexa nr. 24);  

✓ Eticheta – generată din aplicația informatică Registrul Electoral (anexa nr. 23); 

✓ Cererile de admitere în Corpul experților electorali pe bază de aviz favorabil, 

însoțite de documentele depuse de solicitant, care fac obiectul dosarului constituit în aplicație. 

 

Pe plic se vor face următoarele mențiuni: 

✓ Autoritatea Electorală Permanentă 

✓ Direcția județeană/Direcția Municipiului București___________ 

✓ Către: DLE 

✓ Conținut plic: Cereri de admitere în Corpul experților electorali pe bază de aviz 

favorabil 

✓ Număr dosar (identic cu cel constituit în aplicația informatică Registrul Electoral): 

(Ex. DOSAR_GL_10) 

 

Documentele transmise pentru fiecare tip de acțiune (actualizări, retrageri, admiteri) vor 

fi îndosariate în dosare separate (de plastic sau biblioraft), chiar dacă acestea se introduc în 

același plic. Fiecare va avea propria adresă de înaintare și opis-ul aferent. Astfel, de 

exemplu, într-un plic poate fi un dosar de plastic cu documente privind admiteri în CEE cu 

adresă de înaintare și opis-ul aferent și alt dosar de plastic cu documente privind retragerile din 

CEE cu adresă de înaintare și opis-ul aferent.  

Dosarele de admitere în CEE se transmit săptămânal, cu poșta militară și nu vor avea 

opis comun cu alte tipuri de documente (ex: nu se vor comunica documente destinate altor 

compartimente cu documentele destinate CEE, nu se vor comunica în același dosar cereri de 

admitere în CEE cu actualizări sau retrageri din CEE). 

 

8.4.1.7. Analizarea cererilor de admitere pe bază de aviz favorabil de către 

compartimentul de specialitate (DLE) 

Analizarea și verificarea cererilor de admitere pe bază de aviz favorabil transmise DLE 

se realizează după cum urmează: 

 

Pas 1: Se preiau dosarele și se verifică opisul cu cererile îndosariate. Dacă se constată 

eventuale neconcordanțe se ia legătura cu direcția județeană/direcția municipiului 

București. 
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Pas 2: Se verifică datele și informațiile din cerere și documentele anexate acesteia cu 

înregistrările realizate în aplicația informatică.  

- În situația în care verificările inițiale sunt conforme se procedează la următorul pas. 

- În situația în care unele date nu sunt conforme cu cererea și documentele depuse, 

persoana din cadrul DLE care verifică respectiva cerere poate corecta erori materiale, 

în baza datelor și informațiilor din documentele depuse pentru următoarele câmpuri: 

nume, prenume, inițiala tatălui, serie și număr CI, telefon, e-mail, ocupație, profesie, 

adresă domiciliu, adresă reședință și nivel studii. 

- În cazul în care se constată neconcordanțe sau există neclarități, în ceea ce privește 

opțiunea de tragere la sorți, documentele încărcate, sau alte neconcordanțe/neclarități 

referitoare la câmpurile completate în cerere sau aplicația informatică persoana din 

cadrul DLE care analizează cererea îi atribuie cererii status-ul de verificare „Necesită 

completări”, după caz, cu motiv de recompletare „Recontactare” sau „Corecție” și 

detalierea aspectelor constatate în câmpul „Observații verificare”. Ulterior soluționării 

aspectelor sesizate de către personalul structurii teritoriale, modificările realizate se 

salvează și se retransmit către DLE pentru a se proceda la următorul pas.  

 

 
Figura nr. 17 – Formular de verificare a cererilor de admitere pe bază de aviz favorabil 

 

Pas 3: Se verifică următoarele: 

- Condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, coroborate cu cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-g) din 

Metodologia de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin analiza 

declarației, a copiei actului de identitate, a copiei actului de studii; 

- Condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a), c) și g) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), c) 

și g) din Metodologia de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea 

Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin 

interogarea Registrului electoral care este administrat de către Departamentul informatizarea 

proceselor electorale, aceasta asigurând și protecția prelucrărilor datelor cu caracter personal, 

conform legii.  Astfel, trebuie identificate și comunicate informațiile cuprinse în Registrul 

electoral privind statutul juridic al persoanelor în privința cărora s-au efectuat verificări 

prevăzute de lege pentru admiterea în Corpul experților electorali, în baza unei solicitări 

înaintate DIPE (anexa nr. 26), după cum urmează: 

a) deces (cu menționarea datei decesului); 

b) pierderea cetățeniei române / renunțarea la cetățenia română (cu menționarea datei); 

c) interzicerea exercitării dreptului de a alege pe durata stabilită prin hotărâre 

judecătorească definitivă (se va menționa intervalul de timp în care operează interdicția); 
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d) punerea sub interdicție a debililor sau alienaților mintal (se va menționa data de la 

care operează interdicția/intervalul de timp în care operează interdicția); 

e) termenul de valabilitate a actului care face dovada domiciliului și/sau reședinței; 

f) istoricul datelor asociate unui CNP (în cazul existenței unui nume anterior, CNP 

anterior). 

- Condițiile prevăzute la art. 16 alin. (3) și alin. (4) lit. d) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) lit. h) și j) din 

Metodologia de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin analiza 

evidențelor deținute de către Autoritatea Electorală Permanentă, și anume procesele-verbale de 

consemnare a rezultatelor alegerilor aferente procesului electoral / proceselor electorale la care 

persoana a declarat în cerere că a participat în calitate de președinte/locțiitor BESV); 

Prin erori în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale se 

înțelege corecțiile efectuate de către biroul electoral al secției de votare sau biroul electoral 

ierarhic superior privind diferențele vădite dintre valorile reale ale unor cifre care trebuiau 

înscrise în procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării și valorile calculate ale acestor 

cifre care au fost înscrise în procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării; 

- Condiția prevăzută la art. 16 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) lit. i) din Metodologia de admitere 

în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

11/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin analiza corespondenței primite de către 

Autoritatea Electorală Permanentă de la organismele electorale (birouri și oficii electorale), 

precum și de la alte autorități și instituții publice, privind constatarea de către acestea a 

contravențiilor în domeniul electoral; 

- Condiția prevăzută la art. 16 alin. (4) lit. e) și f) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) lit. k) și lit. l) din Metodologia 

de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin analiza evidențelor 

deținute de către Autoritatea Electorală Permanentă (decizii de încetare a calității de expert 

electoral, decizii de excludere din CEE), respectiv a informațiilor din aplicația informatică. 

 

Pas 4: 

- În situația în care în urma verificărilor realizate sunt îndeplinite toate condițiile, cererea 

persoanei este avizată favorabil, în aplicația informatică atribuindu-se cererii status-ul de 

verificare „Validat” (a se vedea fig. 17 de la pas 2), iar la „Observații verificare” se indică 

scrutinul, anul, județul, localitatea și numărul secției de votare la care persoana a fost 

identificată ca fiind președinte/locțiitor BESV; 

- În situația în care în urma verificărilor realizate se constată faptul că nu este îndeplinită 

una dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), c) și lit. g) din Metodologia de admitere 

în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

11/2015, cu modificările și completările ulterioare, cererea persoanei se respinge în aplicația 

informatică atribuindu-se cererii status-ul de verificare „Respins” (a se vedea fig. 17 de la pas 

2), iar la „Observații verificare” se indică următoarele „În urma verificărilor realizate a rezultat 

faptul că persoana nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a)/c)/g) din 

Metodologia de admitere în CEE”;  

- În situația în care în urma verificărilor realizate se constată faptul că nu este îndeplinită 

condiția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. h) din Metodologia de admitere în Corpul experților 

electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, i se atribuie cererii status-ul de verificare „Necesită 
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completări” cu motiv recompletare „Recontactare”, în vederea contactării persoanei pentru 

comunicarea unei dovezi privind experiența electorală, sau pentru a indica alt tip de scrutin la 

care a participat în calitate de președinte/locțiitor BESV. 

Dacă în urma recontactării nu se poate identifica nicio experiență electorală anterioară, 

cererii i se atribuie status-ul de verificare „Fără istoric” cu observații verificare „Nu a putut fi 

identificată experiența electorală anterioară, se recomandă recontactarea persoanei pentru a 

depune cerere de admitere pe bază de examen”; 

- În situația în care în urma verificărilor realizate se constată faptul că nu este îndeplinită 

una dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i), k), l) din Metodologia de admitere în 

Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

11/2015, cu modificările și completările ulterioare, cererea persoanei se respinge, în aplicația 

informatică atribuindu-se cererii status-ul de verificare „Respins” (a se vedea fig. 17 de la pas 

2), iar la „Observații verificare” se indică următoarele „În urma verificărilor realizate a rezultat 

faptul că persoana nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. i/k)/l) din 

Metodologia de admitere în CEE. Se recomandă recontactarea persoanei pentru a depune 

cerere de admitere pe bază de examen”. Totodată, dacă persoana a fost exclusă  (art. 3. alin. 

(1) lit. k)) aceasta poate fi redirecționată pe examen sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu 

mai mult de 6 luni înaintea examenului. 

- În situația în care în urma verificărilor realizate se constată faptul că nu este îndeplinită 

una dintre condițiile prevăzute la art. 16 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) lit. j) din Metodologia de 

admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, cererea persoanei se 

respinge, în aplicația informatică atribuindu-se cererii status-ul de verificare „Respins” (a se 

vedea fig. 17 de la pas 2), iar la „Observații verificare” se indică următoarele „În urma 

verificărilor realizate a rezultat faptul că persoana nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 

alin. (1) lit. j) din Metodologia de admitere în CEE. Se recomandă recontactarea persoanei 

pentru a depune cerere de admitere pe bază de examen”. 

 

8.4.1.8. Emiterea propunerii de aviz favorabil pentru admiterea în CEE 

 

Pentru persoanele avizate favorabil, cu status „Validat” în aplicația informatică DLE se 

elaborează Propunerea de emitere a avizului favorabil și Nota privind conformitatea derulării 

operațiunilor administrative privind analiza, verificarea și păstrarea documentelor depuse la 

dosarul persoanelor care solicită admiterea în Corpul experților electorali, conform modelelor 

din anexa nr. 27 și anexa nr. 28, și sunt avizate de către conducătorul DCMAT, respectiv de 

către conducătorii DCMAT și DIPE. 

 

Fluxul notelor de avizare în aplicația informatică: 

La accesarea meniului Experți, este selectat submeniul „Note de avizare”. Lista notelor de 

avizare va fi afișată sub formă de tabel, fiecare notă având starea „Finalizată” sau „În lucru”. 

Se poate adăuga o notă de avizare nouă apăsând butonul „Adaugă notă de avizare”. Nota 

adăugată se va afla în status-ul „În lucru”. Fiecărei note adăugate îi vor fi asociate persoanele 

ale căror cereri de admitere au fost validate, cu mențiunea că se creează note separate pentru 

persoanele care au fost validate pe bază de aviz favorabil, respectiv pe bază de examen. 

 Asocierea persoanelor se face apăsând butonul „Adaugă persoane”. După asociere 

persoana autorizată din cadrul DLE va apăsa butonul „Aprobă” iar nota de avizare va trece în 

status-ul „Finalizată”. 
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Cât timp se află în status-ul „În lucru”, nota poate fi editată sau i se pot asocia sau dezasocia 

persoane. O notă de avizare poate fi ștearsă doar dacă nu i-au fost încă asociate persoane. 

O notă de avizare care se află în status-ul „Finalizată” poate fi doar vizualizată, atât detaliile 

notei cât și lista de persoane asociate nemaiputând fi modificate. 

 
Figura nr. 18 – Lista notelor de avizare și butoanele disponibile în funcție de status 

 

Adăugarea notelor de avizare se face apăsând butonul „Adaugă notă de avizare”.  

 

 
Figura nr. 19 – Adăugarea unei note de avizare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va introduce informațiile notei (număr, dată și un 

fișier atașat care conține Propunerea de emitere a avizului favorabil și Nota privind 

conformitatea derulării operațiunilor administrative avizate, înregistrate și scanate) în 

formularul care se deschide. 
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Figura nr. 20 – Formularul de adăugare notă de avizare 

 

La apăsarea butonului „Salvează” nota de avizare este salvată iar ea va fi afișată în lista 

notelor de avizare în starea „În lucru”.  

Editarea notelor de avizare se face apăsând butonul ”Editează” din dreptul unei note de 

avizare aflată în starea ”În lucru”.  

 

 
Figura nr. 21 – Editarea unei note de avizare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va modifica informațiile dorite în formularul afișat. 
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Figura nr. 22 – Formularul de editare a notei de avizare 

 

Ștergerea notelor de avizare se face apăsând butonul ”Șterge”  din dreptul unei 

note de avizare aflată în starea „În lucru” cu condiția ca aceasta să nu aibă persoane asociate. 

După confirmarea ștergerii nota de avizare este ștearsă.  

 

 
Figura nr. 23 - Ștergerea unei note de avizare 

 

Asocierea sau dezasocierea persoanelor la o notă de avizare se face apăsând butonul 

„Listă persoane” din dreptul unei note de avizare aflată în starea „În lucru”. 
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Figura nr. 24 – Asocierea/dezasocierea persoanelor la o notă de avizare 

 

Lista de persoane asociate unei note de avizare va fi afișată în interfața următoare. 

Inițial lista este vidă. 

 
Figura nr. 25 – Lista persoanelor asociate unei note de avizare 

 

Pentru adăugarea persoanelor la listă se apasă butonul „Adaugă persoane”. Se va deschide 

formularul de căutare și adăugare a persoanelor care au cereri de admitere în Corpul experților 

electorali validate. 

 
 

Figura nr. 26 – Formularul de asociere a persoanelor cu cereri de admitere 

Persoanele care trebuie asociate la nota de avizare vor fi selectate cu ajutorul căsuțelor de 

bifare din dreapta fiecărei persoane sau cu ajutorul căsuței de bifare „Selectează tot”. 

După selectare se apasă butonul „Salvează” și persoanele selectate sunt asociate la nota 

de avizare. 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 43/183 

 

Dezasocierea unei persoane se va face apăsând butonul „Șterge” din dreptul fiecărei 

persoane din lista de persoane atașate notei de avizare. După confirmarea dezasocierii, persoana 

dispare din listă și reapare în lista persoanelor neasociate cu vreo notă de avizare. 

 
 

Figura nr. 27 – Dezasocierea unei persoane de lista de avizare 

 

Aprobarea unei note de avizare se face apăsând butonul „Finalizare” din dreptul unei note 

de avizare aflată în starea „În lucru” și care are persoane asociate. După aprobare nota trece în 

starea „Finalizată”. În această stare notele de avizare pot fi doar vizualizate, atât din punct de 

vedere al informațiilor generale cât și al listei de persoane asociate. 

 

 

 
Figura nr. 28 – Aprobarea unei note de avizare 

 

 

Exportul listei de note de avizare se face apăsând butonul „Export”. Lista poate fi 

exportată într-unul dintre formatele PDF, CSV, XLS, HTML. 

 

8.4.1.9.  Emiterea deciziei de admitere în Corpul experților electorali pe bază 

de aviz favorabil  

 

 Ulterior emiterii propunerii de aviz favorabil, DLE întocmește proiectul de decizie de 

admitere în Corpul experților electorali pentru persoanele propuse a fi admise în CEE pe bază 
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de aviz favorabil. Modelul deciziei de admitere pe bază de aviz favorabil se regăsește în anexa 

nr. 30. Aceasta va fi însoțită de o anexă care cuprinde lista persoanelor admise în CEE aferente 

notei de avizare, cu următoarele date de identificare: nume, inițiala tatălui, prenume, localitatea 

de domiciliu și județul de domiciliu. Proiectul de decizie de admitere este întocmit în două 

exemplare, din care unul este avizat de către conducătorii DLE și DLCERPUE, semnat de 

președintele AEP și contrasemnat de vicepreședinții AEP, iar celălalt este semnat de 

președintele AEP și contrasemnat de vicepreședinții AEP. 
  

Fluxul deciziilor de avizare: 

La accesarea meniului Experți, este selectat submeniul „Decizii de avizare”, lista 

deciziilor de avizare va fi afișată sub formă de tabel, fiecare decizie având starea „Finalizată” 

sau „În lucru”. 

Se poate adăuga o decizie de avizare nouă apăsând butonul „Adaugă decizie de avizare”. 

Decizia adăugată se va afla în status-ul „În lucru”. Acesteia i se asociază nota de avizare care 

cuprinde lista de persoane aferente respectivei note. Cât timp se află în status-ul „În lucru”, 

decizia poate fi editată.  

O decizie de avizare care se află în status-ul „Finalizată” poate fi doar vizualizată, atât 

detaliile deciziei cât și lista de persoane asociate nemaiputând fi modificate. 

 
Figura nr. 29 – Lista deciziilor de avizare și butoanele disponibile în funcție de status 

 

Adăugarea deciziilor de avizare se face apăsând butonul ”Adaugă decizie de avizare”.  

 
Figura nr. 30 – Adăugarea unei decizii de avizare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va introduce informațiile deciziei (număr, dată, notă 

de avizare și un fișier atașat care conține decizia de admitere scanată) în formularul care se 

deschide. 
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Figura nr. 31 – Formularul de adăugare decizie de avizare 

 

La apăsarea butonului „Salvează” decizia de avizare este salvată iar aceasta va fi afișată 

în lista deciziilor de avizare în starea „În lucru”.  

Editarea deciziilor de avizare se face apăsând butonul „Editează” din dreptul unei 

decizii de avizare aflată în starea „În lucru”.  
 

 
Figura nr. 32 – Editarea unei decizii de avizare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va modifica informațiile dorite în formularul afișat. 
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Figura nr. 33 – Formularul de editare a deciziei de avizare 

 

Aprobarea unei decizii de avizare se face apăsând butonul „Aprobă” din dreptul unei 

decizii de avizare aflată în starea „În lucru” și care are persoane asociate. 
 

 
Figura nr. 34  – Aprobarea unei decizii de avizare 

După aprobare decizia trece în starea ”Finalizată”. În această stare deciziile de avizare 

pot fi doar vizualizate, atât din punct de vedere al informațiilor generale cât și al listei de 

persoane asociate. 

 
Figura nr. 35 – Decizie de avizare finalizată 

 

Exportul listei de decizii de avizare se face apăsând butonul „Export”. Lista va fi 

exportată într-unul dintre formatele PDF, CSV, XLS, HTML. 
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8.4.1.10. Comunicarea deciziilor de admitere pe bază de aviz favorabil și aducerea 

la cunoștință publică a acestora 

 

Deciziile AEP de admitere în CEE pe bază de aviz favorabil și anexele corespunzătoare se 

transmit către structurile teritoriale ale AEP, prin poștă electronică, în vederea transmiterii 

acestora către solicitanți prin poștă/poștă electronică, cu confirmare de primire;  

Modalitatea de comunicare a deciziilor Autorității Electorale Permanente se va realiza de 

către structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente – Direcțiile județene/Direcția 

Municipală, prin: 

- E-mail (căsuță electronică);  

- Poștă.  

 

Potrivit prevederilor art. 154 (61) din Codul de procedură civilă (...) celelalte acte de 

procedură  (...) se consideră comunicate la momentul la care au primit mesajul din partea 

sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta”. 

 

Confirmările de primire se vor centraliza lunar, conform tabelului de mai jos și se vor 

transmite către DLE, pe adresa de e-mail logistica.electorala@roaep.ro, în ultima zi lucrătoare 

din lună. Tabelul centralizator va cuprinde numele, inițiala tatălui, prenumele persoanei, 

numărul deciziei,  modul de transmitere a deciziei, prin e-mail sau poștă, mențiune ”Confirmare 

DA/NU” și data, însoțit de toate confirmările de primire primite în acea lună, scanate). În urma 

solicitărilor instanțelor de judecată a informațiilor cu privire la dovada comunicărilor deciziilor, 

transmiterea către DLE  se va face cu celeritate. 

 

Nume 
Inițiala 

tatălui 
Prenume Nr. Decizie 

Modalitatea de transmiterea 

e-mail/poștă 

Confirmare 

DA/NU 
Data 

       

       

 

Anexele deciziilor de admitere în CEE se aduc la cunoștință publică prin afișare pe site-ul 

AEP la secțiunea Management electoral – Corpul experților electorali – Decizii de admitere, 

conform legii. 

Deciziile de admitere în CEE pe bază de aviz favorabil sunt emise lunar, cu excepția 

perioadelor electorale, când vor fi emise ori de câte ori va fi nevoie pentru asigurarea 

necesarului de experți electorali. 

 

8.4.2. Admiterea în CEE pe bază de examen 

 

Condiții: Persoana care nu a exercitat anterior funcția de președinte al biroului 

electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia poate fi admisă în Corpul experților 

electorali pe bază de examen. 

Examenul de admitere în Corpul experților electorali are ca obiect evaluarea următoarelor 

competențe specifice: 

a) cunoașterea legislației în materia exercitării dreptului de vot și a modului de aplicare 

a acesteia; 

b) planificarea operațiunilor electorale din secția de votare; 

c) consemnarea rezultatelor votării. 

Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate avea una din următoarele 

forme: 

mailto:logistica.electorala@roaep.ro
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✓ Examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar 

sau prefect, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente; 

✓ Examen în sistem online. 

La examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali poate participa persoana 

care îndeplinește cumulativ următoarele 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, o cerere scrisă pe bază de examen4, datată și semnată. 

La examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali pot participa și următoarele 

categorii de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute anterior la punctele a) – g) şi care: 

✓ au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu 

mai mult de 6 luni înaintea examenului. 

✓ s-au retras din Corpul experților electorali. 

 

8.4.2.1. Primirea cererilor de la solicitanți 

 

Modalități de primire a cererilor: 

- direct de la solicitanți la sediul teritorial/central al AEP; 

- prin poștă electronică; 

- prin poștă;  

- prin fax; 

- prin intermediul primarilor/prefecților; 

 

8.4.2.2.  Analiza cererii în vederea înregistrării și verificarea setului de 

documente: 

- Cerere de admitere; 

- Copii după actul de studii; 

- Copie după actul de identitate; 

- Declarația de confidențialitate; 

- Alte documente/copii după documente ce pot proba: 

o numele anterior (schimbat ca urmare a căsătoriei, divorțului, ori pe cale 

administrativă, obținerea cetățeniei române). 

o echivalarea studiilor sau echivalarea/recunoașterea diplomelor obținute 

în străinătate. 

 

8.4.2.3.  Înregistrarea cererii în Registrul special privind evidența cererilor de 

admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen. (întocmit conform 

modelului din Anexa nr. 17) 

 

 
4 Conform art. 16 alin. (6)-(7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare 
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o Fiecare cerere se înregistrează în Registrul special, după caz, prin alocarea unui 

număr de înregistrare unic, scris olograf pe document, care se formează astfel:  

 

Nr. înregistrare/expert examen (EEX)/indicativ județ (auto)/zi.lună.an 

Exemplu: 1/EEX/GL/03.02.2022 

 

o Cererea trebuie să fie datată și semnată olograf de către persoana care depune 

cererea, însoțită de o copie a actului de identitate, a actului de studii și de declarația 

de confidențialitate. 

o Cererile de înscriere și documentele aferente se înregistrează în Registrul special 

la momentul primirii, iar în cazul lipsei unui document necesar înscrierii, acesta 

se transmite ulterior de către solicitant și se conexează la primul act înregistrat, 

numărul primului act fiind numărul de bază care determină locul de arhivare al 

întregului document, la fel și toate actele care privesc aceeași problemă. 

o În cazul depunerii directe, după înregistrare, se face o copie a documentului și se 

înmânează solicitantului un exemplar (copia). 

o În cazul transmiterii pe e-mail, pe fax sau prin poștă a cererii se comunică  prin e-

mail sau sms numărul de înregistrare al cererii, în funcție de datele de contact ale 

solicitantului. 

o Cererile primite de la nivelul primăriilor sau a altor instituții se înregistrează la fel 

ca cererile depuse direct de persoanele interesate a face parte din Corpul experților 

electorali (fiecare cerere are un număr distinct chiar dacă acestea au fost transmise 

de la nivelul primăriilor/prefecturilor grupat, sub un singur număr de înregistrare). 

o În cazul în care au fost  transmise cereri la adresa expert@roaep.ro, acestea vor fi 

redirecționate de către administratorul contului de e-mail către structura teritorială 

(DJ) din aria de competență în care își are domiciliul (reședința) persoana care a 

transmis cererea. În acest caz, cererile vor fi înregistrate în Registrul special, după 

caz, al structurii teritoriale către care a fost redirecționată cererea. 

o Cererile se înregistrează cronologic și se păstrează într-un biblioraft până la 

momentul constituirii dosarului de examen.  

o În fiecare zi de vineri, structurile teritoriale centralizează toate dosarele conținând 

cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen 

primite în timpul săptămânii, precum și copiile celorlalte documente, și le transmit 

către DLE (sediul central)  prin intermediul poștei militare.  

o Dosarele, ce conțin cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară pe 

bază de examen, pentru fiecare județ în parte, sunt transmise către DLE cu adresă 

de înaintare, fiind interzisă circulația documentelor neînregistrate. 

o Este interzisă comunicarea în dosarele experților electorali și a altor tipuri de 

documente care au un alt obiect decât administrarea CEE.  

 

8.4.2.4.  Verificarea concordanței datelor înscrise în cererea de admitere cu 

datele din copia actului de identitate și a actului de studii: 

 

Sunt verificate următoarele aspecte: 

o Cererea să fie modelul prevăzut de lege. Dacă cererea este un alt model decât cel 

prevăzut de lege atunci trebuie analizată să conțină toate datele din formatul tip. 

o Cererea să fie completată integral: numele, inițiala tatălui, prenumele, CNP-ul (se 

verifică CNP-ul înscris pe cerere cu CNP-ul din actul de identitate pentru a fi scris corect), 

adresa completă, numărul de telefon, adresa de e-mail, să fie trecută ocupația/profesia, să 

mailto:expert@roaep.ro
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conțină localitatea, județul, nivelul studiilor, opțiune privind tragerea la sorți domiciliu sau 

reședință (dacă are opțiunea reședință trebuie să aibă dovada), data, semnătura. 

o Cererea nu se poate soluționa dacă nu este trecut numele şi prenumele şi dacă nu 

este semnată. 

o Dacă alte elemente din cadrul cererii lipsesc atunci acestea sunt analizate distinct şi 

anume: 

• dacă lipsesc informații privind domiciliul – se verifică adresa din buletin/CI. În 

situația în care există neconcordanțe se contactează persoana pentru clarificări. 

• dacă lipsește CNP-ul – va fi contactat solicitantul pentru a completa această rubrică. 

• dacă nu sunt completate datele de contact, și anume, telefonul și adresa de e-mail, 

se contactează persoana prin poștă pentru a le comunica.  

• dacă nivelul studiilor nu este bifat atunci se analizează copia după actul de studii. 

• dacă nu este trecută ocupația, respectiv profesia se ia legătura cu persoana 

respectivă pentru a completa această rubrică. 

Cererea trebuie analizată și în corelație cu actele depuse la dosar, și anume:  

• în baza copiei actului de identitate se verifică numele și prenumele, adresa de 

domiciliu/reședință, CNP-ul. Actul de identitate (BI/CI) trebuie să fie valabil iar dacă nu este 

atunci persoana trebuie atenționată să îl schimbe, și să comunice un act de identitate valabil. 

• dacă în cerere persoana declară că are un alt nume, respectiv un alt prenume decât 

cel din actul de identitate depus la dosar este necesară comunicarea actului prin care acesta a 

fost modificat administrativ sau ca urmare a schimbării stării civile (copie după certificatul de 

căsătorie, copie după certificatul de divorț, etc.) 

 

8.4.2.4.1. Modalitatea de soluționare a unor situații apărute la introducerea 

datelor și informațiilor din cererile de admitere în Corpul Experților Electorali din țară  

 
ACTE DE STUDII 

- Cazul I - 

Solicitanții au depus adeverințe de 

studii pe care există mențiunea că sunt 

valabile până la eliberarea diplomei 

de studii în original. 

Structurile teritoriale vor încărca în aplicația informatică - Registrul 

Electoral adeverința, așa cum a fost ea transmisă.  

Ulterior, fiecare structură teritorială care a încărcat adeverințe, va ține 

evidența acestora, și se va asigura că solicitanții care le-au depus inițial, vor 

depune și diplomele de studii aferente acestora. 

- Cazul II - 

Solicitanții au depus adeverințe de 

studii care au termenul de valabilitate 

expirat. 

 

 

 

 

 

 

 

Pas 1: Structurile teritoriale vor contacta solicitantul în vederea 

transmiterii unui act de studii valabil (diploma de studii sau adeverința de studii 

cu termenul prelungit) 

Pas 2: Dacă, în urma contactării telefonice, solicitantul se află în 

imposibilitatea de a transmite o copie după actul care atestă nivelul studiilor 

absolvite sau adeverința de studii cu termenul de valabilitate prelungit, i se 

solicită acestuia să le comunice în cel mai scurt timp posibil. 

Pas 3: Dacă solicitantul se află în imposibilitatea de a transmite o copie 

până la momentul analizării pentru avizare de către DLE aceasta se încarcă în 

aplicația informatică,  însoțită de actele depuse de către solicitant, indiferent de 

starea acestora, urmând a intra în procesul de avizare la nivelul DLE. 

Pe de o parte trebuie luate în considerate diferite acte normative care 

reglementează durata de valabilitate a unor documente ce dovedesc realizarea 

studiilor (de exemplu, Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului 

nr. 2284/2007, Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 657/2014, Ordinul 

Ministerului Educației și Cercetării nr. 4156/2020) care precizează ca 

adeverințele sunt valabile doar 12 luni, iar pe de altă parte trebuie avute în 

vedere și alte considerente, cum ar fi: deficitul de personal privind experții 

electorali (pentru anumite localități nu exista alte cereri), unitățile de învățământ 

eliberează greu alte adeverințe, unitățile de învățământ sunt la distanță foarte 

mare și în unele cazuri solicitantul trebuie sa suporte pe lângă costurile de 
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transport și costuri de eliberare a documentelor. În alte cazuri studiile au fost 

finalizate după o lungă perioadă de timp și nu mai există unitatea de învățământ. 

În alte situații se eliberează cu mențiunea „până la eliberarea diplomei”, au fost 

pierdute și au fost întocmite extrase, duplicate, etc. sau au fost eliberate în 

scopul încadrării în muncă. Toate aceste adeverințe constituie un început de 

dovadă a nivelului de studii absolvit de solicitant care se coroborează cu cele 

consemnate de către acesta în declarația pe proprie răspundere sub sancțiunea 

legii penale. 

- Cazul III - 

Solicitanții au cetățenia română, dar 

prezintă un act de studii din altă țară. 

Pas 1: În situația în care solicitantul depune un act de studii din altă țară 

acesta trebuie să fie însoțit de un atestat/o adeverință de echivalare eliberat/ă de 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor-Ministerul 

Educației și Cercetării. 

Pas 2: În situația în care documentele privind echivalarea nu sunt depuse 

la dosar se recontactează persoana în vederea obținerii actelor care dovedesc 

echivalarea sau recunoașterea studiilor  pentru încadrarea corespunzătoare pe 

nivelul de studii. 

Pas 3: În situația în care persoana nu poate face dovada echivalării se 

solicită transmiterea unui act de studiu eliberat de statul român (ex: diplomă de 

bacalaureat) și încadrarea la nivelul de studii corespunzător. 

- Cazul IV - 

Solicitantul a bifat în cererea de admitere 

un nivel de studii care nu corespunde 

cu copia actului de studii/adeverinței 

de studii  

Situația 1: Persoana este contactată în vederea informării asupra faptului 

că cererea a fost completată eronat și i se solicită completarea unei noi cereri cu 

bifa corectă, în cazul în care nu deține o altă diplomă care să ateste nivelul de 

studii bifat inițial pe cerere. Dacă persoana refuză sau nu poate depune o altă 

cerere se întocmește o Notă telefonică care se încarcă Aplicația informatică la 

secțiunea - Documente asociate. 

Situația 2: În cazul în care persoana depune o copie după diploma de 

masterat sau doctorat în științe juridice se contactează persoana în vederea 

obținerii copiei diplomei de licență în științe juridice. În cazul în care persoana 

nu o deține este informată că va fi încadrată pe nivelul de studii alte domenii.   

Situația 3: În cazul în care persoana depune o copie după diploma de 

masterat sau doctorat în alte domenii decât științe juridice va fi încadrată pe 

nivelul de studii alte domenii.   

MODALITATE DE INTRODUCERE A INIȚIALEI TATĂLUI ÎN APLICAȚIA INFORMATICĂ 

- Cazul I - 

Solicitantul are două inițiale ale tatălui 

sau în loc de G apare GH pe acte. 

În situația în care persoana are două prenume ale tatălui, se introduce 

inițiala primului prenume (ex. Vasile-Ion se introduce V). 

În aplicație se va introduce o singură inițială, reprezentând prima literă 

din prenumele tatălui (ex. G). 

- Cazul II - 

Inițiala tatălui nu apare în cererea 

depusă. 

 

Dacă pe cererea depusă de solicitant nu există inițiala tatălui, dar aceasta 

poate fi regăsită în alte documente anexate cererii (ex. - actul de studii depus de 

solicitant) sau din informațiile existente în Registrul electoral, se va prelua 

informația existentă. 

ALTE SITUAȚII 

- Cazul I - 

Solicitantul a depus cerere de admitere 

în Corpul experților electorali atât pe 

baza de examen cât și pe bază de aviz 

favorabil. 

Situația 1: În cazul în care persoana nu a mai depus nicio cerere de admitere în 

CEE până la acest moment va fi contactată persoana pentru a opta dacă își 

menține cererea de admitere în CEE pe bază de aviz favorabil sau pe bază de 

examen. 

Situația 2: În cazul în care persoana a fost exclusă din CEE, ea poate depune 

doar cerere pe bază de examen sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai 

mult de 6 luni înaintea examenului. 

Situația 3: În cazul în care persoana a avut calitatea de expert dar aceasta a 

încetat, poate depune doar cerere pe bază de examen. Astfel, se ia în calcul doar 

cererea depusă pe bază de examen.  

- Cazul II - 

Solicitantul optează să participe la 

tragerea la sorți în vederea desemnării 

ca președinte al biroului electoral al 

secției de votare sau locțiitor al 

Pas 1: Se verifică dacă cererea este însoțită de dovada de reședință. 

Pas 2: Dacă există dovada de reședință este contactat solicitantul și rugat 

să opteze pentru o singură adresă unde să participe la tragerea la sorți. Se 

întocmește o Notă telefonică cu opțiunea solicitantului care se încarcă în 

Aplicația informatică la secțiunea - Documente asociate. 

Pas 3: Se completează datele în Aplicația informatică. 
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acestuia cu adresa de domiciliu și 

adresa de reședință. 

Pas 4: Dacă nu există dovada de reședință, solicitantul este contactat în 

vederea informării asupra faptului că poate participa la tragerea la sorți 

computerizată cu o singură adresă și este rugat să opteze. Dacă optează pentru 

reședință i se solicită dovada de reședință. În situația în care nu poate face 

dovada reședinței i se comunică faptul că poate participa la tragerea la sorți cu 

adresa de domiciliu. Se întocmește o Notă telefonică cu opțiunea solicitantului 

care se încarcă în Aplicația informatică la secțiunea - Documente asociate. 

 

8.4.2.4.2. Modalitatea de analizare în vederea încadrării nivelului de studii – 

a se vedea 8.4.1.4.2.  

 

8.4.2.5.   Modalitatea de lucru pentru introducerea datelor din cererea de 

admitere în CEE, pe bază de examen, în Registrul Electoral (SIRE) 

 

După înregistrarea în Registrul special privind evidența cererilor de admitere în 

Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, se introduc datele aferente câmpurilor 

din aplicația informatică Registrul Electoral. Numărul dat cererii în Registrul special trebuie să 

se regăsească în aplicație. 

Datele din cereri se introduc, conform în aplicația informatică Registrul Electoral, de 

către structura teritorială din aria de competență din punct de vedere al gestionării dosarului 

expertului electoral (conform opțiunii de desemnare a persoanei), astfel: 
 

 Pas 1. Vizualizarea registrului cu cereri de admitere 

 

La accesarea submeniului ”Registru cereri” din meniul ”Experți”, se afișează sub 

formă de tabel cererile de admitere pe bază de aviz  favorabil (CAV) și cererile de admitere pe 

bază de examen (CEX). 

 
 

Figura nr. 36 - Registru cereri experți 

 

Pas 2. Adăugarea unei cereri de admitere pe bază de examen 
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Pentru adăugarea unei cereri pe bază de examen se apasă butonul Adaugă cerere 

examinare (CEX) din meniul Experți – submeniul Registru cereri 

 
Figura nr. 37 - Buton adăugare cerere examinare 

La apăsarea butonului se va deschide formularul de adăugare cerere admitere pe bază 

de examen având următoarele secțiuni: 

- DETALII GENERALE  

- ADRESĂ DE DOMICILIU 

- ADRESĂ DE REŞEDINŢĂ 

- DETALII CERERE 

- DETALII EXAMINARE 

- DOCUMENTE ATAȘATE 

- CERERE RENUNȚARE 

- DETALII VERIFICARE / AVIZARE 

- STARE CERERE 

-  

 
 

Figura nr. 38 – Formular Cerere de admitere pe bază de examen – Secțiunea Detalii 

generale 
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Figura nr. 39 - Formular Cerere admitere pe bază de examen – Secțiunea Adresă de 

domiciliu 
 

 
 

Figura nr. 40 - Formular Cerere de admitere pe bază de examen – Secțiunea Adresă de 

reședință 
 

 
 

 

Figura nr. 41 - Formular Cerere de admitere pe bază de examen – Secțiunea Detalii 

cerere 
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Figura nr. 42 - Formular Cerere de admitere pe bază de examen – Secțiunea Detalii 

examinare 
 

 
 

Figura nr. 43 - Formular Cerere de admitere pe bază de examen – Secțiunea Documente 

atașate 
 

 

 

Figura nr. 44 - Formular Cerere de admitere pe bază de examen – Secțiunea Cerere 

renunțare 

 

Figura nr. 45 - Formular Cerere de admitere pe bază de examen – Secțiunea Detalii 

verificare / avizare 

 

Figura nr. 46 - Formular Cerere de admitere pe bază de examen – Secțiunea Stare 

cerere 

 

După completarea datelor necesare se apasă butonul .  

Pentru revenirea la pagina anterioară, se apasă butonul . 
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8.4.2.6. Modalitatea de organizare și desfășurare a examenului de admitere în 

CEE și operațiunile corespunzătoare în Registrul Electoral (SIRE) 

 

Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate avea una din următoarele forme: 

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

prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității 

Electorale Permanente, ale direcțiilor județene/direcției municipale București; 

b) examen în sistem online. 

Subiectele din formularele de examen și grilele de evaluare se stabilesc în baza 

metodologiei stabilite de DSOE, pe baza tematicii aprobate de Autoritatea Electorală 

Permanentă prin Hotărâre. 

 

8.4.2.7.  Modalitatea de organizare și desfășurare a examenului scris 

 

Pas 1. Programarea la examen 

 

Personalul din cadrul direcției județene/direcției municipale București stabilește locațiile 

în care urmează a se organiza sesiunile de examinare. 

Sediile unde urmează a se susține examenul de admitere în Corpul Experților Electorali 

se comunică către directorul direcției județene/direcției municipale București. În situația în care 

apare un solicitant care dorește să susțină examenul pe loc, acesta va fi organizat la sediul 

structurii teritoriale (solicitantul va susține examenul după ce i se verifică dosarul). 

Direcțiile județene/Direcția municipală București transmit/e în format Excel, informațiile 

privind locațiile unde urmează a se desfășura examenul de admitere în Corpul experților 

electorali către DCMAT. 

Personalul din cadrul direcțiilor județene/direcției municipale București identifică 

persoanele care au depus dosarul complet și a căror cerere nu este depusă cu mai mult de 6 luni 

înaintea datei examenului în vederea contactării. Persoanele care au depus cerere de admitere 

cu mai mult de 6 luni înaintea datei examenului pot susține examenul doar dacă vor completa 

o nouă cerere de admitere în CEE. 

Persoanele care urmează să participe la sesiunile de examen sunt contactate telefonic de 

către personalul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente și informate cu 

privire la locul, data și ora de desfășurare a examenului de admitere în Corpul experților 

electorali. 

În momentul contactării telefonice, reprezentantul AEP se prezintă și aduce la cunoștința 

solicitantului informațiile necesare programării. 

 
Bună ziua, 

Numele meu este……..și vă contactez din partea Autorității Electorale Permanente. 

În urma depunerii Cererii pentru admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen v-am 

contactat pentru a vă programa la examen în vederea evaluării competențelor specifice (cunoașterea legislației în 

materia exercitării dreptului de vot și a modului de aplicare a acesteia, planificarea operațiunilor electorale din secția 

de votare, consemnarea rezultatelor votării) 

În acest sens vă comunicăm că examenul va avea loc în ……(localitatea și adresa)………, în data de ………….la 

ora/orele ………….....  

Vă rugăm să aveți asupra dumneavoastră actul de identitate (valabil) în vederea prezentării la intrarea în 

sala de examinare. 

Vă mulțumim. 
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După confirmarea participării, solicitantul este rugat să aibă asupra lui cererea în original 

(în cazul în care nu a depus-o/transmis-o în original).  

În cazul în care, la intrarea în sala de examen, persoana nu are asupra sa actul de identitate 

nu va putea participa la examen. 

Crearea sesiunilor de examen în funcție de locul de desfășurare, zile și intervale orare 

stabilite anterior în Aplicația informatică Registrul electoral secțiunea EXPERȚI subsecțiunea 

SESIUNI EXAMINARE – ADĂUGARE SESIUNE DE EXAMINARE (se scrie data, ora, locația 

examinării precum și personalul AEP). 

La accesarea submeniului Sesiuni examinare din meniul Experți, se afișează sub formă 

de tabel sesiunile de examinare. 

 

Figura nr. 47 – Sesiuni examinare 

 

Pas 2. Adăugare sesiune de examinare 

 

Pentru adăugarea sesiuni de examinare se apasă butonul Adaugă sesiune de examinare 

din meniul Experți – submeniul Sesiuni examinare 

 

Figura nr. 48 - Buton adăugare sesiune de examinare 

La apăsarea butonului se va deschide formularul de adăugare sesiune de examinare: 
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Figura nr. 49 - Formular adăugare sesiune de examinare 

După completarea datelor necesare se apasă butonul . 

 

Navigarea prin înregistrările introduse 

În momentul accesării paginii Sesiuni Examinare, utilizatorul are posibilitatea să caute 

sesiuni, să navigheze printre sesiunile introduse, să editeze sesiunile, să adauge participanți și 

să descarce sesiunile. 

 

Căutarea unei înregistrări 

Căutarea se poate realiza din formularul de căutare, după următoarele criterii: 

- Status 

- Dată 

 

Figura nr. 50 - Formular de căutare sesiune examinare 

 

Pentru căutarea unei înregistrări se completează cel puțin unul din criterii și se apasă 

. De asemenea, filtrele pot fi șterse folosind butonul  

. 

După filtrare, înregistrările găsite vor fi afișate în partea de jos a paginii. 

 

Vizualizarea unei înregistrări 

În partea de jos a paginii sunt afișate toate înregistrările din secțiunea Sesiuni Examinare sau 

cele ce au fost filtrate. Pentru vizualizarea unei înregistrări, se apasă butonul . O nouă 

pagina se va deschide și va conține diferite secțiuni unde datele pot fi vizualizate. Pentru 

revenirea la pagina anterioară, se apasă butonul . 
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Editarea unei înregistrări 

Pentru înregistrări aflate cu statusul În lucru, există posibilitatea editării lor. Acest lucru se 

realizează folosind butonul  din dreptul înregistrării. Formularul de editare se va deschide 

ce va conține diferite câmpuri unde datele pot fi actualizate. După completarea datelor 

necesare se apasă butonul . 

 

 

Figura nr. 51 – Modificare sesiune 

 

Pas 3. Adăugarea participanților la sesiunea de examinare 

Pentru fiecare înregistrare, există posibilitatea adăugării unei liste de participanți. Acest 

lucru se realizează folosind butonul  din dreptul înregistrării. Se va deschide o nouă 

pagină ce conține următoarele secțiuni: 

- Detalii generale 

- Listă participanți 
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Figura nr. 52 – Listă participanți 

 

Din secțiunea Listă participanți, utilizatorul are posibilitatea adăugării participanților, acțiune 

ce se realizează prin apăsarea butonului . 

Un nou formular se va deschide de unde utilizatorul are posibilitatea căutării și adăugării 

participanților. 

 
Figura nr. 53 – Adăugare participanți 

 

Acțiunea de adăugare participanți se realizează prin selectarea unuia sau mai multor 

participanți și apăsarea butonului . 

 

Rubrica Listă participanți va afișa persoanele adăugate pentru examinare. În acest stadiu 

participanții pot fi șterși prin folosirea butonului . 
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Figura nr. 54 – Listă participanți 

 

După finalizarea acestei operațiuni, la revenirea în lista de sesiuni de examinare, pentru 

sesiunea cu statusul „În lucru” afișarea va fi de forma . 

 

Pas 4. Componența comisiei de examinare și atribuțiile acesteia 

Comisia de examinare (scris/online) poate fi formată din minim două persoane și maxim 

trei persoane din cadrul structurilor teritoriale. Componența comisiei de examinare de la nivelul 

fiecărei structuri teritoriale este stabilită de către directorul direcției județene/direcției 

municipiului București, care desemnează persoanele din cadrul acesteia printr-o Notă. 

Direcțiile județene/direcția municipiului București întocmesc o Notă privind desemnarea 

persoanelor care urmează a face parte din Comisia de examinare care este transmisă către 

DCMAT, DLE. Pe parcursul sesiunilor de examinare vor fi transmise doar înlocuirile sau 

completările Comisiei de examinare. Aceste modificări se comunică și DIPE, în vederea 

actualizării informațiilor din Registrul electoral. 

Membrii Comisiei de examen scris vor fi prezenți în sala de examen, la ora stabilită, 

pentru desfășurarea probei scrise de examen. În sala stabilită pentru examen este permis accesul 

numai pentru membrii Comisiei de examinare, participanții la examen, precum și personalul de 

conducere al AEP. 

Membrii Comisiei de examen scris au următoarele atribuții: 

a)  Generează din aplicația informatică subiectele de examen și grila de evaluare 

pentru fiecare sesiune de examinare scrisă; 

b)  Întocmesc un Proces- verbal privind varianta grilei de examen generată (anexa 

nr. 20). În textul Procesului-verbal se va menționa numărul formularului de examen. 

Formularul de examen și grila de evaluare vor avea același număr; 

c)  Multiplică formulare de examen; 

d)  Verifică integritatea fiecărui formular în parte; 

e)  Supraveghează desfășurarea examenului de admitere în Corpul experților 

electorali din țară; 

f) Verifică integritatea fiecărei teze în parte; 

g)  Corectează formularele de examen ale participanților cu ajutorul grilei de evaluare; 

h)  Consemnează rezultatele examenului în Procesul-verbal privind sesiunea de 

admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen printat din aplicația 

informatică (Anexa nr. 19); 

i) Transmit documentele solicitate cu privire la examenul de admitere în Corpul 

experților electorali din țară pe bază de examen către DLE. 

Asigurarea confidențialității subiectelor este responsabilitatea membrilor Comisiei. 

Membrii Comisiilor de examinare teritoriale vor semna o Declarație de confidențialitate cu 

privire la subiectele de examen (Anexa nr. 21). 
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Pas 5. Generarea documentelor necesare organizării și desfășurării examenului 

scris 

Pentru sesiunea cu statusul „În lucru” afișarea va fi de forma .  

Pentru generarea documentelor se apasă butonul „Finalizare programare” . Ulterior, 

sesiunea va avea status-ul „Programat”. 

După finalizarea programării sesiunilor de examen scris, pot fi generate documentele 

fizice în vederea susținerii examenului scris:  

✓ Procesul – verbal, ce conține persoanele programate la sesiunea de 

examen scris prin accesarea butonului PV sesiune și/sau PV sesiune Excel 

✓ Test de tip grilă, formularul de examen poate fi descărcat prin accesarea 

butonului Test grilă 

✓ Listă participanți, ce conține persoanele programate la sesiune de examen 

scris prin accesarea butonului Listă. 

Observație - Grila pentru sesiune examinare poate fi generată cu o zi înaintea 

examenului sau chiar în ziua examenului. 

 
 

Figura nr. 55 – Generare documente fizice pentru susținerea examenului scris 

 

Documentele necesare reprezentantului AEP înaintea începerii examenului de admitere 

în Corpul experților electorali din țară: 

 

Pentru fiecare sesiune de examinare reprezentanții AEP vor întocmi un dosar cu 

următoarele documente: 

• Proces-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe 

bază de examen printat din aplicația informatică ce conține persoanele care urmează a 

participa la examenul de admitere în Corpul experților electorali (Anexa nr. 19); 

• Cerere pentru admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen în 

vederea completării de către persoanele care nu au depus originalul. Persoanelor care 

nu au depus cererea în original li se solicită să completeze un model de cerere pus la 

dispoziție de către reprezentantul AEP. 

• Formulare de examen multiplicate într-un număr suficient și puse într-un plic sigilat 

pe care se trece data examenului, ora desfășurării, persoanele responsabile și numărul 

de exemplare din plic. 

• Ciorne. 

 

 

Pas 6. Activități desfășurate în timpul examenului scris 

Proba scrisă de examen se desfășoară sub forma testului-grilă, pe o durată de 30 minute. 

Testul-grilă de verificare a competențelor este format din 15 întrebări cu câte 3 variante 

de răspuns. Numai o variantă de răspuns este corectă. 
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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. 

La intrarea în sala unde se susține proba scrisă, participanții prezintă cartea de identitate. 

Pe parcursul desfășurării probei scrise, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate. Este 

interzisă intrarea în sală cu telefoane mobile, calculatoare, agende electronice, cărți sau alte 

materiale și aparatură. 

La intrarea participanților în sală, reprezentantul AEP solicită actul de identitate al 

participanților. Persoanele care nu au actul de identitate asupra lor nu vor fi lăsate să participe 

la examenul de admitere în Corpul experților electorali. 

După verificarea datelor, reprezentantul AEP notează prezența în Procesul-verbal. 

Notarea prezenței în Procesul-verbal, la rubrica Prezent DA/NU, se face prin înscrierea 

mențiunii DA sau NU. După înscrierea mențiunii DA, participantul semnează olograf. 

În situația în care participantul nu are la dosar cererea în original i se pune la dispoziție o 

cerere pentru completare. Dacă participantul a completat greșit Cererea pentru admiterea în 

Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, i se pune la dispoziție o nouă cerere 

pentru a fi completată cu datele corecte. Datele corectate, ca urmare a completării unei noi 

cereri, vor fi modificate în aplicația informatică de către reprezentantul AEP la momentul 

întoarcerii la sediu. 

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților. 

Reprezentantul AEP din comisia de examinare prezintă participanților condițiile de 

examinare:  

 

Stimați participanți, 

Numele meu este ……………………, am funcția de ………………la Autoritatea Electorală Permanentă – 

DJ/DMB ……….. și împreună urmează să desfășurăm examenul de admitere în Corpul experților electorali din 

țară. 

Pentru desfășurarea examenului în condiții optime vă voi prezenta câteva aspecte ce trebuie respectate pe 

toată durata examenului. 

- Prezentarea regulilor de desfășurare a examenului. 

- Modalitatea de completare a grilei. 

Dumneavoastră, ca urmare a depunerii cererii de admitere în Corpul experților electorali din țara pe bază 

de examen, ați fost contactați în vederea participării la examenul de admitere. După susținerea probei veți fi 

evaluați cu ADMIS sau RESPINS.  

 

Pe durata desfășurării probei scrise, în sala de examen au acces numai membrii Comisiei 

de examinare.  

Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal sunt considerați absenți. 

După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora înaintea predării 

lucrărilor atrage eliminarea din examen.  

Din momentul deschiderii plicului în care se află formularul de examen niciun candidat 

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

şi semnează de predare a acesteia. 

Accesul candidaților în sălile de examen este permis cu cel mult 30 minute înainte de 

începerea probei de examen, pe baza actului de identitate. 

Candidații pot ocupa locurile la mesele de examen numai după ce au depus la locul indicat 

de către responsabilul de sală orice material scris sau genți, mape, serviete în care ar putea fi 

cărți, caiete, calculatoare, telefoane mobile etc.  

Durata probei de concurs este de 30 de minute de la terminarea distribuirii formularelor 

de examen tuturor candidaților. Un membru al comisiei de examinare va nota la loc vizibil ora 

începerii și ora terminării probei scrise. Candidatul care în momentul deschiderii plicurilor 
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sigilate cu formularele de examen nu va fi prezent în sală va fi declarat absent în Procesul-

verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen.  

La cerere, membrii Comisiei vor distribui participanților ciorne, arătându-le în prealabil 

întregii săli pentru a se vedea că sunt nescrise. Acestea nu vor fi luate în considerare la evaluarea 

rezultatelor. 

Fiecare candidat primește testul-grilă, pe care își scrie cu majuscule numele, inițiala 

tatălui și prenumele. 

Marcarea răspunsului corect se face numai prin încercuirea răspunsului corect pe 

formularul de examen.  

La finalizarea lucrărilor, respectiv la expirarea timpului acordat, fiecare candidat predă 

lucrarea, sub semnătură în Procesul-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților 

electorali din țară pe bază de examen. 

Pe grila de răspuns se va marca de către candidați, în formatul indicat, doar varianta de 

răspuns corect la fiecare subiect. 

Răspunsurile se consemnează pe formularul de examen. Pe acestea se scrie cu pastă 

normală de culoare albastru închis sau negru. Pe grila de răspuns nu se admit semne distinctive, 

existența acestora conducând la anularea lucrării. De asemenea, nu se admit ștersături și nici 

modificări cu pastă corectoare. Aceste greșeli anulează răspunsul la întrebarea respectivă. 

În cazul în care, pe timpul desfășurării probei de examen, unii candidați, din diferite 

motive (numeroase 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 pe formular, iar cele folosite inițial vor fi anulate pe loc, 

menționându-se pe ele ANULAT, sub semnătura reprezentanților Autorității Electorale 

Permanente, membri ai Comisiei de examen. 

Candidații pot părăsi sala de examen după ce au terminat de completat formularul de 

examen, cu condiția predării tuturor documentelor de examen și înscrierea datelor și 

semnăturilor respective în Procesul-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților 

electorali din țară pe bază de examen.  

La expirarea timpului, toți participanții vor preda formularele de examen și ciornele 

reprezentanților AEP. 

Formularele de examen anulate se strâng în dosare separate. 

Orice încercare de fraudă în timpul desfășurării probei de examen poate atrage după sine 

eliminarea candidaților în cauză. 

Eliminarea va fi hotărâtă de către reprezentantul AEP, membru al Comisiei de examinare. 

De asemenea, participantul care împiedică buna desfășurare a examenului, comite abateri de la 

ordine și disciplină, încalcă regulile stabilite este declarat eliminat în Procesul-verbal privind 

sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen.  

 

Pas 7. Activități desfășurate la încheierea examenului 

Corectarea formularelor de examen se realizează de către membrii Comisiei la predarea 

formularului de examen, de față cu persoana care la întocmit, fiindu-i comunicat și punctajul 

obținut, respectiv dacă a fost admis sau respins la sesiunea de examinare la care a participat. 

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. Examenul de admitere în Corpul experților 

electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări 

din 15 întrebări în maximum 30 de minute. 

Rezultatele obținute se consemnează într-un Proces-verbal privind sesiunea de admitere 

în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen. Procesul-verbal conține rezultatul 
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examenului, semnăturile olografe ale participanților privind prezența, semnăturile olografe ale 

membrilor Comisiei de examinare. 

Rezultatul probei scrise se comunică verbal participanților. Totodată se informează 

participanții că vor primi pe e-mail sau prin poștă Decizia de admitere în Corpul experților 

electorali. 

Un răspuns la un subiect este validat dacă, din cele trei răspunsuri posibile ale întrebării, 

este marcat un singur răspuns, iar celelalte două rămân necompletate.  

Subiectele la care sunt completate două sau mai multe răspunsuri sau cele care nu sunt 

marcate, nu sunt luate în considerare, fiind anulate. 

Cererile persoanelor care au fost ABSENTE se păstrează de către reprezentantul AEP, în 

vederea reprogramării. 

Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali 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. 

 

Pas 8. Adăugarea dosarului de examen 

Pentru adăugarea sesiunii de examinare se apasă butonul Adaugă dosar din meniul 

Experți – submeniul Listă dosare 

 
Figura nr. 56 – Buton adăugare dosar 

 

La apăsarea butonului se va deschide formularul de adăugare dosar. 

 
Figura nr. 57 - Formular adăugare dosar 

 

După completarea datelor necesare se apasă butonul . 
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Pas 9. Activități desfășurate privind încărcarea în Registrul electoral a rezultatelor 

și documentelor aferente sesiunilor de examinare  

După finalizarea unei sesiuni de examinare, se procedează la scanarea testelor grilă 

completate, procesului-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din 

țară pe bază de examen, astfel: 

- procesul-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe 

bază de examen semnat de participanți și de membrii Comisiei de examen se salvează 

sub denumirea PV_EX_Indicativ Județ_Nr. crt. Sesiune ( Ex.: PV_EX_GL_25). 

- testele de tip grilă scanate se salvează sub denumirea TEST_Indicativ județ_CNP 

participant (Ex: TEST_AB_1900101123456) 

Documentele și informațiile se încarcă la sesiunea cu status „Programat” aferentă celei 

desfășurate. 

 
Figura nr. 58 – Sesiune de examinare programată 

 

Pentru înregistrările ce se află cu statusul Programat poate fi încărcat procesul-verbal 

privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen semnat 

olograf și scanat folosind butonul „Upload”  . 

Pentru încărcarea testului grilă completat, a prezenței și a punctajului este accesată „Listă 

programați”, iar individual în dreptul fiecărei persoane se apasă butonul Încarcă rezultat. 

Apăsând acest buton se deschide următoarea fereastră: 

 

 
Figura nr. 59 – Încărcare rezultat examinare 

 

 Pentru persoanele care nu au fost prezente la sesiunea de examinare se selectează NU și 

se salvează acțiunea. 

 Pentru persoanele care au fost prezente la sesiunea de examinare se selectează DA și poate 

fi accesată secțiunea referitoare la punctaj, Admis/Respins și unde poate fi încărcat testul grilă 

scanat, astfel: 

 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 67/183 

 

 
Figura nr. 60 – Încărcarea rezultatelor și a documentelor persoanei prezente la 

examinare 

 

Câmpurile din figura de mai sus pot avea următoarele valori: 

- Prezent la examinare: DA sau NU,  

- Punctaj examen: de la 0 la 15,  

- Rezultat examinare: Admis sau Respins 

- Documente atașate: TEST_AB_1900101123456.pdf 

 

Ulterior, informațiile se Salvează. 

 

Observație - În situația în care participantului i s-a încărcat greșit un rezultat un punctaj 

sau un fișier pdf., se reia procedura de Încărcare rezultat.  

 

 
Figura nr.  61 – Sesiune de examinare pentru care au fost încărcate rezultatele 

 

La finalizarea încărcării tuturor rezultatelor participanților dintr-o sesiune, se apasă butonul 

Finalizare sesiune . 

 

Pentru finalizarea operațiunii de închidere a sesiunii aceasta va trebui atribuită unui dosar, 

care trebuie creat anterior conform Pas 7 și apăsat butonul . 
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Figura nr. 62 – Finalizare sesiune de examinare 

 

 

Pas 10. Editarea unei cereri înregistrate și pentru care a fost finalizată sesiunea de 

examinare 

Important: Pentru încărcarea oricăror documente suplimentare furnizate de persoană la 

susținerea examenului, față de cele depuse inițial (CI nou, cerere de admitere în CEE pe bază 

de examen în original, un alt act de studii, etc.) este necesară finalizarea sesiunii, iar 

documentele suplimentare se încarcă la nivel de Registru cereri. Acest lucru se realizează 

folosind butonul . Formularul de editare se va deschide și va conține diferite câmpuri unde 

datele pot fi actualizate. După completarea datelor necesare se apasă butonul  

− La un dosar se pot atribui maxim 100 de cereri. 

− Cererea atribuită automat unui dosar nu mai poate fi modificată sau ștearsă de 

utilizator. 

 

Pas 11. Închiderea dosarului și descărcarea fișierelor 

Apăsarea butonului Exportă opis blochează dosarul astfel încât nu se mai pot adăuga 

înregistrări sau efectua modificări asupra dosarului. Această operațiune se realizează în 

momentul în care dosarul este pregătit a fi transmis spre analiză Departamentului logistică 

electorală în vederea derulării procedurii de avizare a persoanelor care au depus cereri de 

admitere în CEE pe examen. 

Din dreptul înregistrărilor pot fi descărcate fișiere folosind butonul   . 

Următoarele opțiuni sunt disponibile la apăsarea butonului: 

- Exportă opis 

- Exportă etichetă 

- Generează înaintare 

Un dosar este creat și închis de aceeași persoană. Aceasta este răspunzătoare pentru 

conținutul dosarului. 

După blocarea dosarului, nu se mai pot șterge/modifica cereri din dosar la nivelul 

structurii teritoriale.  
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8.4.2.8. Modalitatea de organizare și desfășurare a examenului online 

 

Pas 1. Înscrierea la examenul online 

La examenul online pentru admiterea în CEE poate participa orice persoană care 

îndeplinește condițiile prevăzute la 8.4.1.2.A și care solicită susținerea examenului de admitere 

în CEE în sistem online. 

Pentru persoanele care doresc susținerea examenului în sistem online este necesară 

contactarea acestora de către personalul structurilor teritoriale în vederea furnizării 

următoarelor informații: 

- confirmarea adresei de e-mail; în situația în care nu a fost completată pe cerere o 

adresă de e-mail se solicită furnizarea unei adrese de e-mail validă;  

- confirmarea numărului de telefon; în situația în care nu a fost completat pe cerere 

numărul de telefon se solicită furnizarea acestuia; 

- prezentarea pașilor necesari în vederea desfășurării examenului on-line. 

 

Pas 2. Adăugare sesiune de examinare 

Pentru adăugarea sesiuni de examinare se apasă butonul Adaugă sesiune de examinare 

din meniul Experți – submeniul Sesiuni examinare 

 

Figura nr. 63 - Buton adăugare sesiune de examinare 

La apăsarea butonului se va deschide formularul de adăugare sesiune de examinare: 

 

 

Figura nr. 64 - Formular adăugare sesiune de examinare 
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După completarea datelor necesare se apasă butonul . 

În câmpul „Locație” se completează „Examinare online”. 

Personalul AEP adăugat la crearea unei sesiuni de examinare online sunt membrii 

Comisiei de examen înscriși în procesul-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul 

experților electorali din țară pe bază de examen. 

Se recomandă crearea unei singure sesiuni în fiecare zi cu toate cererile primite în ziua 

respectivă, cu excepția perioadei electorale când vor fi create sesiuni de examinare ori de câte 

ori este necesar. 

În cazul sesiunilor de examinare online data și ora de examinare selectate în momentul 

generării sesiunii de examinare pentru atribuire credențiale se vor regăsi pe Procesul-verbal 

privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen semnat 

de membrii Comisiei de examen, chiar dacă solicitantul va susține efectiv examenul în altă dată 

și la altă oră decât cele selectate la momentul creării și generării sesiunii de examinare. 
 

Navigarea prin înregistrările introduse 

În momentul accesării paginii Sesiuni Examinare, utilizatorul are posibilitatea să caute 

sesiuni, să navigheze printre sesiunile introduse, să editeze sesiunile, să adauge participanți și 

să descarce sesiunile. 

 

Căutarea unei înregistrări 

Căutarea se poate realiza din formularul de căutare, după următoarele criterii: 

- Status 

- Dată 

 

Figura nr. 65- Formular de căutare sesiune examinare 

 

Pentru căutarea unei înregistrări se completează cel puțin unul din criterii și se apasă 

. De asemenea, filtrele pot fi șterse folosind butonul  

. 

După filtrare, înregistrările găsite vor fi afișate în partea de jos a paginii. 

 

Vizualizarea unei înregistrări 

În partea de jos a paginii sunt afișate toate înregistrările din secțiunea Sesiuni 

Examinare sau cele ce au fost filtrate. Pentru vizualizarea unei înregistrări, se apasă butonul 

. O nouă pagina se va deschide și va conține diferite secțiuni unde datele pot fi vizualizate. 

Pentru revenirea la pagina anterioară, se apasă butonul . 

Editarea unei înregistrări 

Pentru înregistrări aflate cu statusul În lucru, există posibilitatea editării lor. Acest lucru se 

realizează folosind butonul  din dreptul înregistrării. Formularul de editare se va deschide 

și va conține diferite câmpuri unde datele pot fi actualizate. După completarea datelor 

necesare se apasă butonul . 
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Figura nr. 66 – Modificare sesiune 

  

Pas 3. Adăugarea participanților la sesiunea de examinare 

Pentru fiecare înregistrare, există posibilitatea adăugării unei liste de participanți. Acest 

lucru se realizează folosind butonul  din dreptul înregistrării. Se va deschide o nouă 

pagină ce conține următoarele secțiuni: 

- Detalii generale 

- Listă participanți 

 
Figura nr. 67 – Listă participanți 
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Din secțiunea Listă participanți, utilizatorul are posibilitatea adăugării participanților, acțiune 

ce se realizează prin apăsarea butonului . 

Un nou formular se va deschide de unde utilizatorul are posibilitatea căutării și adăugării 

participanților. 

 
Figura nr. 68 – Adăugare participanți 

 

Acțiunea de adăugare participanți se realizează prin selectarea unuia sau mai multor 

participanți și apăsarea butonului . 

 

Rubrica Listă participanți va afișa persoanele adăugate pentru examinare. În acest stadiu 

participanții pot fi șterși prin folosirea butonului . 

 

 
 

Figura nr. 69 – Listă participanți 

 

După finalizarea acestei operațiuni, la revenirea în lista de sesiuni de examinare, pentru 

sesiunea cu statusul „În lucru” afișarea va fi de forma . 
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Pas 4. Comisia de examinare online 

 

Membrii Comisiei de examen, transmit către DIPE lista persoanelor care doresc 

susținerea examenului online pentru înrolare conform punctului 8.4.2.8 - Modalitatea de 

organizare a examenului online – Pasul 4. 

 Conform punctului 8.4.2.8 - Modalitatea de organizare a examenului online – Pasul 9 - 

Membrii Comisiei de examen scanează/încarcă/efectuează prezența/completează 

punctajul/rezultatul la examinare și finalizează sesiunea de examinare în aplicația informatică. 

Rolul comisiei de examinare este de a certifica conformitatea derulării operațiunilor 

administrative privind analiza, verificarea şi păstrarea documentelor depuse la dosarul 

persoanelor care solicită admiterea în corpul experţilor electorali pe bază de examen. 

 

 

Pas 4. Transmiterea către DIPE a persoanelor care doresc susținerea examenului 

online pentru înrolare 

Pentru comunicarea listei participanților dintr-o sesiune de examinare online către DIPE, 

în vederea înrolării pe platforma https://expertelectoral.roaep.ro/ a participanților este necesară 

exportarea sesiunii de examinare.  

Pentru aceasta trebuie finalizată programarea prin apăsarea butonului „Finalizare 

programare” .  Se pot exporta doar sesiunile de examinare cu status-ul „Programat”, 

apăsând butonul „Descărcare fișiere” și selectând opțiunea „PV sesiune excel”. 

 

 
 

Figura nr. 70– Realizare export sesiune de examinare online 

 

Sesiunea de examinare exportată în format .xlsx va fi comunicată pe adresa de e-mail 

examinare.online@roaep.ro, având subiectul mesajului: CEE – SESIUNE DE 

EXAMINARE_NRSESIUNE_AN_CODAUTO (Exemplu: pentru sesiunea de examinare 10 

din anul 2022, județul ALBA subiectul mesajului va fi: CEE-SESIUNE 

EXAMINARE_10_2022_AB).  

Nu se scrie niciun text în corpul mesajului transmis. 

 

Pas 5. Înrolarea participanților pe platforma de examinare online 

După înrolarea utilizatorului (adresa de e-mail) în aplicație, acesta primește un sms de 

confirmare „Contul dvs. a fost creat” și următorul e-mail: 

 

https://expertelectoral.roaep.ro/
mailto:examinare.online@roaep.ro
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Figura nr. 71 – Confirmarea înrolării pe platforma online 

 

 Pentru accesarea contului se apasă butonul „Start” și va fi redirecționat către adresa 

https://expertelectoral.roaep.ro/ unde se va autentifica astfel: 

- Se introduce adresa de e-mail în câmpul „Utilizator” și CNP-ul în câmpul „Parolă”; 

 
 

Figura nr. 72 – Autentificarea inițială a utilizatorului 

 

- După prima autentificare este necesară stabilirea unei parole; 

Dacă utilizatorul uită parola, aceasta se poate reseta doar înaintând o solicitare structurii 

teritoriale unde cererea se află în status-ul „În lucru”. Această solicitare este înaintată DIPE. 

După soluționarea cererii de resetare utilizatorul se va autentifica cu adresa de e-mail cu care a 

fost înrolat și CNP, urmând apoi a stabili o nouă parolă; 

- După introducerea utilizatorului și a parolei, persoana va primi un sms prin care este 

notificat să verifice codul de autentificare comunicat pe e-mail pe care trebuie să îl introducă. 

https://expertelectoral.roaep.ro/
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Figura nr. 73 – Verificarea codului de autentificare comunicat utilizatorului 

 

- După autentificare persoana poate opta pentru modulul de „Învățare” prin accesarea 

Manualului expertului electoral sau pentru a susține examenul online. 

 

 
 

Figura nr. 74 – Module disponibile pe platforma online 

 

Pas 6. Desfășurarea examenului online 

Pentru susținerea examenului online persoana accesează pagina principală, apoi apasă 

butonul Testare și butonul Start. 
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Figura nr. 75 – Modulul de examinare online 

 

 Examenul cuprinde 15 întrebări, punctajul minim de promovare este 10, iar timpul alocat 

examenului este de 30 minute. Aceste informații sun prezentate după apăsarea butonului „Start” 

(din figura de mai sus). 

 
 

Figura nr. 76 – Informații examen online pentru admiterea în CEE 

 

După vizualizarea informațiilor referitoare la desfășurarea examenului se apasă butonul 

„Start” pentru a susține examenul.  

Pe parcursul examinării poate fi vizualizat un cronometru care indică timpul rămas. 

Fiecare întrebare are un singur răspuns posibil.  

După salvarea răspunsului se afișează automat următoarea întrebare.  

Testul este finalizat după apăsarea butonului „Finalizează test”. 
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Figura nr. 77 – Desfășurarea examenului online 

 Pas 7. Finalizarea examenului online și generarea rezultatului  

După finalizarea testului se va afișa pe ecran rezultatul examenului. Acesta, precum și datele 

despre sesiunile de examinare susținute de către persoană se accesează prin butonul Rezultate 

de pe pagina principală. 

Totodată, după susținerea examenului online se va transmite un e-mail generat automat cu 

rezultatul examenului, atât persoanei în cauză, cât și structurii teritoriale care gestionează 

cererea acesteia. 

 
 

Figura nr. 78 – Mesaj privind rezultatul examenului online susținut 
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Pas 8. Adăugarea dosarului de examen 

Pentru adăugarea sesiuni de examinare se apasă butonul Adaugă dosar din meniul Experți 

– submeniul Listă dosare 

 
Figura nr. 79 – Buton adăugare dosar 

 

La apăsarea butonului se va deschide formularul de adăugare dosar. 

 
Figura nr. 80 - Formular adăugare dosar 

 

După completarea datelor necesare se apasă butonul . 

 

 

Pas 9. Activități desfășurate privind încărcarea în Registrul electoral a rezultatelor 

și documentelor aferente sesiunilor de examinare  

După finalizarea unei sesiuni de examinare, se procedează la scanarea/încărcarea testelor 

grilă generate și a procesului-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali 

din țară pe bază de examen, astfel: 

- procesul-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe 

bază de examen semnat de membrii Comisiei de examen se salvează sub denumirea 

PV_EX_Indicativ Județ_Nr. crt. Sesiune ( Ex.: PV_EX_GL_25). 

- testele de tip grilă generate se salvează sub denumirea TEST_Indicativ județ_CNP 

participant (Ex: TEST_AB_1900101123456) 

Documentele și informațiile se încarcă la sesiunea cu status „Programat” aferentă celei 

desfășurate. 
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Figura nr. 81 – Sesiune de examinare programată 

 

Pentru înregistrările ce se află cu statusul Programat poate fi încărcat procesul-verbal 

privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen semnat 

olograf și scanat folosind butonul „Upload”  . 

Pentru încărcarea testului grilă generat, a prezenței și a punctajului este accesată „Listă 

programați”, iar individual în dreptul fiecărei persoane se apasă butonul Încarcă rezultat. 

Apăsând acest buton se deschide următoarea fereastră: 

 
Figura nr. 82  – Încărcare rezultat examinare 

 

 Pentru persoanele care nu au fost prezente la sesiunea de examinare se selectează NU și 

se salvează acțiunea. 

 La persoanele pentru care a fost generat rezultatul examenului se selectează DA și poate 

fi accesată secțiunea referitoare la punctaj, Admis/Respins și unde poate fi încărcat testul grilă 

generat, astfel: 

 
Figura nr. 83 – Încărcarea rezultatelor și a documentelor persoanei prezente la 

examinare 
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Câmpurile din figura de mai sus pot avea următoarele valori: 

- Prezent la examinare: DA sau NU,  

- Punctaj examen: de la 0 la 15,  

- Rezultat examinare: Admis sau Respins 

- Documente atașate: TEST_AB_1900101123456.pdf 

 

Ulterior, informațiile se Salvează. 

 

Observație - În situația în care participantului i s-a încărcat greșit un rezultat, un punctaj 

sau un fișier pdf., se reia procedura de Încărcare rezultat.  

 

 
Figura nr. 84 – Sesiune de examinare pentru care au fost încărcate rezultatele 

 

La finalizarea încărcării tuturor rezultatelor participanților dintr-o sesiune, se apasă butonul 

Finalizare sesiune . 

 

Pentru finalizarea operațiunii de închidere a sesiunii aceasta va trebui atribuită unui dosar, 

care trebuie creat anterior conform Pas 8 și apăsat butonul . 

 
Figura nr. 85 – Finalizare sesiune de examinare 

 

Pas 10. Editarea unei cereri înregistrate și pentru care a fost finalizată sesiunea de 

examinare 

Important: Pentru încărcarea oricăror documente suplimentare furnizate de persoană 

după susținerea examenului, față de cele transmise inițial (CI nou, cerere de admitere în CEE 

pe bază de examen în original, un alt act de studii, etc.) este necesară finalizarea sesiunii, iar 

documentele suplimentare se încarcă la nivel de Registru cereri. Acest lucru se realizează 

folosind butonul . Formularul de editare se va deschide ce va conține diferite câmpuri unde 

datele pot fi actualizate. După completarea datelor necesare se apasă butonul  

− La un dosar se pot atribui maxim 100 de cereri. 
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− Cererea atribuită automat unui dosar nu mai poate fi modificată sau ștearsă de 

utilizator. 

 

Pas 11. Închiderea dosarului și descărcarea fișierelor 

Apăsarea butonului Exportă opis blochează dosarul astfel încât nu se mai pot adăuga 

înregistrări sau efectua modificări asupra dosarului. Această operațiune se realizează în 

momentul în care dosarul este pregătit a fi transmis spre analiză Departamentului logistică 

electorală în vederea derulării procedurii de avizare a persoanelor care au depus cereri de 

admitere în CEE pe examen. 

Din dreptul înregistrărilor pot fi descărcate fișiere folosind butonul   . 

Următoarele opțiuni sunt disponibile la apăsarea butonului: 

- Exportă opis 

- Exportă etichetă 

- Generează înaintare 

Un dosar este creat și închis de aceeași persoană. Aceasta este răspunzătoare pentru 

conținutul dosarului. 

După blocarea dosarului, nu se mai pot șterge/modifica cereri din dosar la nivelul 

structurii teritoriale.  

 

8.4.2.9. Constituirea dosarului fizic 

 

Toate Cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen ce 

fac obiectul sesiunilor de examinare atribuite unui dosar constituit în aplicația informatică 

Registrul Electoral, se transmit în format fizic către DLE în plicuri cu burduf în care să fie 

introduse: 

✓ Notă privind conformitatea derulării operațiunilor administrative; (anexa nr. 25) 

✓ Adresa de înaintare – generată de aplicația informatică Registrul Electoral (anexa nr. 

22); 

✓ Opis-ul dosarului – generat din aplicația informatică Registrul Electoral (anexa nr. 24);  

✓ Eticheta – generată din aplicația informatică Registrul Electoral (anexa nr.23); 

✓ Procesul-verbal/procesele-verbale privind sesiunea/sesiunile de admitere în Corpul 

experților electorali din țară pe bază de examen atribuită/e unui dosar; 

✓ Cererile de admitere în Corpul experților electorali pe bază de examen, însoțite de 

documentele depuse de solicitant și testele grilă generate/completate de participanți, 

care fac obiectul sesiunilor de examinare atribuite dosarului constituit în aplicație, 

separat pe fiecare sesiune de examinare; 

 

Pe plic se vor face următoarele mențiuni: 

✓ Autoritatea Electorală Permanentă 

✓ ___________ 

✓ Direcția județeană/Direcția Municipiului București___________ 

✓ Către: DLE 

✓ Conținut plic: Cereri de admitere în Corpul experților electorali pe bază de examen 

✓ Număr dosar (identic cu cel constituit în aplicația informatică Registrul Electoral): 

(Ex. DOSAR_EX_AB_10) 

 

Documentele transmise pentru fiecare tip de acțiune (actualizări, retrageri, admiteri) vor 

fi îndosariate în dosare separate (de plastic sau biblioraft), chiar dacă acestea se introduc în 
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același plic. Fiecare va avea propria adresă de înaintare și opis-ul aferent. Astfel, de 

exemplu, într-un plic poate fi un dosar de plastic cu documente privind admiteri în CEE cu 

adresă de înaintare și opis-ul aferent și alt dosar de plastic cu documente privind retragerile din 

CEE cu adresă de înaintare și opis-ul aferent.  

Dosarele de admitere în CEE se transmit săptămânal, cu poșta militară și nu vor avea 

opis comun cu alte tipuri de documente (ex: nu se vor comunica documente destinate altor 

compartimente cu documentele destinate CEE, nu se vor comunica în același dosar cereri de 

admitere în CEE cu actualizări sau retrageri din CEE). 

 

Important: Cererile persoanelor care au fost ABSENTE/RESPINSE se păstrează la 

sediul structurilor teritoriale ale AEP, în vederea reprogramării.  

 

 

8.4.2.10. Analizarea cererilor de admitere pe bază examen de către 

compartimentul de specialitate (DLE) 

Analizarea și verificarea cererilor de admitere pe bază de examen transmise DLE se 

realizează după cum urmează: 

 

Pas 1: Se preiau dosarele și se verifică opisul cu cererile îndosariate. Dacă se constată 

eventuale neconcordanțe se ia legătura cu DJ/DMB. 

Pas 2: Se verifică datele și informațiile din cerere și documentele anexate acesteia cu 

înregistrările realizate în aplicația informatică.  

- În situația în care verificările inițiale sunt conforme se procedează la următorul pas. 

- În situația în care unele date nu sunt conforme cu cererea și documentele depuse, persoana 

din cadrul DLE care verifică respectiva cerere poate corecta erori materiale, în baza datelor și 

informațiilor din documentele depuse pentru următoarele câmpuri: nume, prenume, inițiala 

tatălui, serie și număr CI, telefon, e-mail, ocupație, profesie, adresă domiciliu, adresă reședință 

și nivel studii. 

- În cazul în care se constată neconcordanțe sau există neclarități, în ceea ce privește 

opțiunea de tragere la sorți, documentele încărcate, sau alte neconcordanțe/neclarități 

referitoare la câmpurile completate în cerere sau aplicația informatică persoana din cadrul DLE 

care analizează cererea îi atribuie cererii status-ul de verificare „Necesită completări”, după caz, 

cu motiv de recompletare „Recontactare” sau „Corecție” și detalierea aspectelor constatate în 

câmpul „Observații verificare”. Ulterior soluționării aspectelor sesizate de către personalul 

structurii teritoriale, modificările realizate se salvează și se retransmite către DLE pentru a se 

proceda la următorul pas.  

 
Figura nr. 86 – Formular de verificare a cererilor de admitere pe bază de aviz examen 
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Pas 3:  

Se verifică următoarele: 

Condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-g) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-g) din Metodologia 

de admitere în Corpul experților electorali prin analiza declarației, a copiei actului de identitate, 

a copiei actului de studii; 

Condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a), c) și g) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, coroborate cu cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), c) și g) din 

Metodologia de admitere în Corpul experților electorali prin interogarea Registrului electoral 

care este administrat de către Departamentul informatizarea proceselor electorale, aceasta 

asigurând și protecția prelucrărilor datelor cu caracter personal, conform legii.  Astfel, trebuie 

identificate și comunicate informațiile cuprinse în Registrul electoral privind statutul juridic al 

persoanelor în privința cărora s-au efectuat verificări prevăzute de lege pentru admiterea în 

Corpul experților electorali, în baza unei solicitări înaintată DIPE (anexa nr. 26), după cum 

urmează: 

a) deces (cu menționarea datei decesului); 

b) pierderea cetățeniei române / renunțarea la cetățenia română (cu menționarea datei); 

c) interzicerea exercitării dreptului de a alege pe durata stabilită prin hotărâre 

judecătorească definitivă (se va menționa intervalul de timp în care operează 

interdicția); 

d) punerea sub interdicție a debililor sau alienaților mintal (se va menționa data de la 

care operează interdicția/intervalul de timp în care operează interdicția); 

e) termenul de valabilitate a actului care face dovada domiciliului și/sau reședinței; 

f) istoricul datelor asociate unui CNP (în cazul existenței unui nume anterior, CNP 

anterior). 

 Condiția prevăzută la art. 16 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare coroborate cu cele ale art. 3 alin. (1) lit. k) din Metodologia de admitere 

în Corpul experților electorali prin analiza evidențelor deținute de către Autoritatea Electorală 

Permanentă (decizii de excludere din CEE), respectiv a informațiilor din aplicația informatică. 

Totodată, dacă persoana a fost exclusă  (art. 16. alin. (4) lit. e)) aceasta poate susține examen 

sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea examenului (art. 16. alin. 

(6)). 

 

Pas 4: 

- În situația în care în urma verificărilor realizate sunt îndeplinite toate condițiile, 

cererea persoanei este avizată favorabil, în aplicația informatică atribuindu-se cererii status-ul 

de verificare „Validat” (a se vedea fig. 86 de la pas 2); 

- În situația în care în urma verificărilor realizate se constată faptul că nu este 

îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), c) și lit. g) din Metodologia 

de admitere în Corpul experților electorali cererea persoanei se respinge în aplicația informatică 

atribuindu-se cererii status-ul de verificare „Respins” (a se vedea fig. 86 de la pas 2), iar la 

„Observații verificare” se indică următoarele „În urma verificărilor realizate a rezultat faptul 

că persoana nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a)/c)/g) din Metodologia 

de admitere în CEE”;  

 

 

 

 

 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 84/183 

 

8.4.2.11. Emiterea propunerii de admitere în CEE pe bază de examen 

 

Pentru persoanele avizate favorabil, cu status „Validat” în aplicația informatică DLE se 

elaborează Propunerea de admitere în CEE, pe bază de examen, conform modelului din 

anexa nr. 29 și este avizată de către conducătorul DCMAT. 

 

Fluxul notelor de avizare în aplicația informatică: 

La accesarea meniului Experți, este selectat submeniul „Note de avizare”. Lista notelor 

de avizare va fi afișată sub formă de tabel, fiecare notă având starea „Finalizată” sau „În lucru”. 

Se poate adăuga o notă de avizare nouă apăsând butonul „Adaugă notă de avizare”. Nota 

adăugată se va afla în status-ul „În lucru”. Fiecărei note adăugate îi vor fi asociate persoanele 

ale căror cereri de admitere au fost validate, cu mențiunea că se creează note separate pentru 

persoanele care au fost validate pe bază de aviz favorabil, respectiv pe bază de examen. 

 Asocierea persoanelor se face apăsând butonul „Adaugă persoane”. După asociere 

persoana autorizată din cadrul DLE va apăsa butonul „Aprobă” iar nota de avizare va trece în 

status-ul „Finalizată”. 

Cât timp se află în status-ul „În lucru”, nota poate fi editată sau i se pot asocia sau 

dezasocia persoane. O notă de avizare poate fi ștearsă doar dacă nu i-au fost încă asociate 

persoane. 

O notă de avizare care se află în status-ul „Finalizată” poate fi doar vizualizată, atât 

detaliile notei cât și lista de persoane asociate nemaiputând fi modificate. 

 
Figura nr. 87 – Lista notelor de avizare și butoanele disponibile în funcție de status 

 

Adăugarea notelor de avizare se face apăsând butonul „Adaugă notă de avizare”.  
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Figura nr. 88 – Adăugarea unei note de avizare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va introduce informațiile notei (număr, dată și un 

fișier atașat care conține Propunerea de admitere în CEE, pe bază de examen) în formularul 

care se deschide. 

 
Figura nr. 89 – Formularul de adăugare notă de avizare 

 

La apăsarea butonului „Salvează” nota de avizare este salvată iar ea va fi afișată în lista 

notelor de avizare în starea „În lucru”.  

Editarea notelor de avizare se face apăsând butonul ”Editează” din dreptul unei note de 

avizare aflată în starea ”În lucru”.  

 

 
Figura nr. 90 – Editarea unei note de avizare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va modifica informațiile dorite în formularul afișat. 
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Figura nr. 91 – Formularul de editare a notei de avizare 

Ștergerea notelor de avizare se face apăsând butonul ”Șterge” din dreptul unei 

note de avizare aflată în starea „În lucru” cu condiția ca aceasta să nu aibă persoane asociate. 

După confirmarea ștergerii nota de avizare este ștearsă.  

 

 
Figura nr. 92 - Ștergerea unei note de avizare 

 

Asocierea sau dezasocierea persoanelor la o notă de avizare se face apăsând butonul 

„Listă persoane” din dreptul unei note de avizare aflată în starea „În lucru”. 
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Figura nr. 93 – Asocierea/dezasocierea persoanelor la o notă de avizare 

 

Lista de persoane asociate unei note de avizare va fi afișată în interfața următoare. 

Inițial lista este vidă. 

 
Figura nr. 94 – Lista persoanelor asociate unei note de avizare 

 

Pentru adăugarea persoanelor la listă se apasă butonul „Adaugă persoane”. Se va deschide 

formularul de căutare și adăugare a persoanelor care au cereri de admitere în corpul experților 

electorali validate. 

 
Figura nr. 95 – Formularul de asociere a persoanelor cu cereri de admitere 

 

Persoanele care trebuie asociate la nota de avizare vor fi selectate cu ajutorul căsuțelor de 

bifare din dreapta fiecărei persoane sau cu ajutorul căsuței de bifare „Selectează tot”. 

După selectare se apasă butonul „Salvează” și persoanele selectate sunt asociate la nota 

de avizare. 

Dezasocierea unei persoane se va face apăsând butonul „Șterge” din dreptul fiecărei 

persoane din lista de persoane atașate notei de avizare. După confirmarea dezasocierii, persoana 

dispare din listă și reapare în lista persoanelor neasociate cu vreo notă de avizare. 
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Figura nr. 96 – Dezasocierea unei persoane de lista de avizare 

 

Aprobarea unei note de avizare se face apăsând butonul „Finalizare” din dreptul unei note 

de avizare aflată în starea „În lucru” și care are persoane asociate. După aprobare nota trece în 

starea „Finalizată”. În această stare notele de avizare pot fi doar vizualizate, atât din punct de 

vedere al informațiilor generale cât și al listei de persoane asociate. 

 

 

 
Figura nr. 97 – Aprobarea unei note de avizare 

 

 

Exportul listei de note de avizare se face apăsând butonul „Export”. Lista poate fi 

exportată într-unul dintre formatele PDF, CSV, XLS, HTML. 

 

 

8.4.2.12. Emiterea deciziei de admitere în Corpul experților electorali pe bază de 

examen 

 Ulterior emiterii propunerii de admitere, DLE întocmește proiectul de decizie de admitere 

în Corpul experților electorali pentru persoanele propuse a fi admise în CEE pe bază de examen. 
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Modelul deciziei de admitere pe bază de examen se regăsește în anexa nr. 31. Aceasta va fi 

însoțită de o anexă care cuprinde lista persoanelor admise în CEE aferente notei de avizare, cu 

următoarele date de identificare: nume, inițiala tatălui, prenume, localitatea de domiciliu și 

județul de domiciliu. Proiectul de decizie de admitere este întocmit în două exemplare, din care 

unul este avizat de către conducătorii DLE și DLCERPUE, semnat de președintele AEP și 

contrasemnat de vicepreședinții AEP, iar celălalt este semnat de președintele AEP și 

contrasemnat de vicepreședinții AEP. 
  

Fluxul deciziilor de avizare 

La accesarea meniului Experți, este selectat submeniul „Decizii de avizare”, lista 

deciziilor de avizare va fi afișată sub formă de tabel, fiecare decizie având starea „Finalizată” 

sau „În lucru”. 

Se poate adăuga o decizie de avizare nouă apăsând butonul „Adaugă decizie de avizare”. 

Decizia adăugată se va afla în status-ul „În lucru”. Acesteia i se asociază nota de avizare care 

cuprinde lista de persoane aferente respectivei note. Cât timp se află în status-ul „În lucru”, 

decizia poate fi editată.  

O decizie de avizare care se află în status-ul „Finalizată” poate fi doar vizualizată, atât 

detaliile deciziei cât și lista de persoane asociate nemaiputând fi modificate. 

 
Figura nr. 98 – Lista deciziilor de avizare și butoanele disponibile în funcție de status 

 

Adăugarea deciziilor de avizare se face apăsând butonul ”Adaugă decizie de avizare”.  

 
Figura nr. 99 – Adăugarea unei decizii de avizare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va introduce informațiile deciziei (număr, dată, notă 

de avizare și un fișier atașat care conține decizia de admitere scanată) în formularul care se 

deschide. 
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Figura nr. 100 – Formularul de adăugare decizie de avizare 

 

La apăsarea butonului „Salvează” decizia de avizare este salvată iar aceasta va fi afișată 

în lista deciziilor de avizare în starea „În lucru”.  

Editarea deciziilor de avizare se face apăsând butonul „Editează” din dreptul unei 

decizii de avizare aflată în starea „În lucru”.  
 

 
Figura nr. 101 – Editarea unei decizii de avizare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va modifica informațiile dorite în formularul afișat. 
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Figura nr. 102 – Formularul de editare a deciziei de avizare 

 

Aprobarea unei decizii de avizare se face apăsând butonul „Aprobă” din dreptul unei 

decizii de avizare aflată în starea „În lucru” și care are persoane asociate. 
 

 
Figura nr. 103 – Aprobarea unei decizii de avizare 

 

După aprobare decizia trece în starea ”Finalizată”. În această stare deciziile de avizare 

pot fi doar vizualizate, atât din punct de vedere al informațiilor generale cât și al listei de 

persoane asociate. 

 
Figura nr. 104 – Decizie de avizare finalizată 
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Exportul listei de decizii de avizare se face apăsând butonul „Export”. Lista va fi 

exportată într-unul dintre formatele PDF, CSV, XLS, HTML. 

 

8.4.2.13.  Comunicarea deciziilor de admitere pe bază de examen și aducerea la 

cunoștință publică a acestora 

 

Deciziile AEP de admitere în CEE pe bază de examen și anexele corespunzătoare se 

transmit către structurile teritoriale ale AEP, prin poștă electronică, în vederea transmiterii 

acestora către solicitanți prin poștă/poștă electronică, cu confirmare de primire;  

Modalitatea de comunicare a deciziilor Autorității Electorale Permanente se va realiza 

de către structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente – Direcțiile 

județene/Direcția Municipală, prin: 

- E-mail (căsuță electronică);  

- Poștă.  

 

Potrivit prevederilor art. 154 (61) din Codul de procedură civilă (...) celelalte acte de 

procedură  (...) se consideră comunicate la momentul la care au primit mesajul din partea 

sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta”. 

 

Confirmările de primire se vor centraliza lunar, conform tabelului de mai jos și se vor 

transmite către DLE, pe adresa de e-mail logistica.electorala@roaep.ro, în ultima zi lucrătoare 

din lună. Tabelul centralizator va cuprinde numele, inițiala tatălui, prenumele persoanei, 

numărul deciziei,  modul de transmitere a deciziei, prin e-mail sau poștă, mențiune ”Confirmare 

DA/NU” și data, însoțit de toate confirmările de primire primite în acea lună, scanate). În urma 

solicitărilor instanțelor de judecată a informațiilor cu privire la dovada comunicărilor deciziilor, 

transmiterea către DLE  se va face cu celeritate. 

 

Nume 
Inițiala 

tatălui 
Prenume Nr. Decizie 

Modalitatea de transmiterea 

e-mail/poștă 

Confirmare 

DA/NU 
Data 

       

       

 

Anexele deciziilor de admitere în CEE se aduc la cunoștință publică prin afișare pe 

site-ul AEP la secțiunea Management electoral – Corpul experților electorali – Decizii de 

admitere, conform legii. 

Deciziile de admitere în CEE pe bază de examen sunt emise lunar, cu excepția 

perioadelor electorale, când vor fi emise ori de câte ori va fi nevoie pentru asigurarea 

necesarului de experți electorali. 
 

8.4.3.  Administrarea corpului experților electorali 
 

8.4.3.1. Pentru administrarea Corpului experților electorali DLE poate întocmi 

instrucțiuni tehnice pentru realizarea unor operațiuni administrative, care sunt supuse aprobării 

conducerii AEP și, ulterior aprobării se comunică structurilor teritoriale în vederea 

implementării acestora. 

 

La accesarea submeniului Corpul experților electorali din meniul Experți, se afișează sub 

formă de tabel experții electorali. 

 

mailto:logistica.electorala@roaep.ro
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Figura nr. 105 - Corpul experților electorali 

 

Navigarea prin înregistrările introduse 

În momentul accesării paginii Corpul experților electorali, utilizatorul are posibilitatea 

să caute experți, să navigheze printre experți, să editeze experții și să adauge cerere de 

suspendare. 

Căutarea unei înregistrări. 

Căutarea se poate realiza din formularul de căutare, după următoarele criterii: 

A. Status 

B. Operațiune localitate 

C. CNP 

D. Nume 

E. Prenume 

F. Telefon 

G. E-mail 

 
Figura nr. 106 – Formularul de căutare în pagina Corpul experților electorali 

 

Pentru căutarea unei înregistrări se completează cel puțin unul din criterii și se apasă 

. De asemenea, filtrele pot fi șterse folosind butonul . 

După filtrare, înregistrările găsite vor fi afișate în partea de jos a paginii. 
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Editarea unei înregistrări 
 

Pentru anumite înregistrări, există posibilitatea editării lor. Acest lucru se realizează folosind 

butonul  din dreptul înregistrării. O nouă pagina se va deschide ce va conține diferite 

secțiuni unde datele pot fi actualizate pentru experții electorali. După completarea datelor 

necesare se apasă butonul . 

 

8.4.3.2. Modalitatea de lucru privind mutarea expertului electoral în alt județ 

 Pentru mutarea unui expert electoral în alt județ în situația în care acesta formulează o 

solicitare scrisă însoțită de o copie după actul de identitate sau dovada reședinței care atestă 

schimbarea județului de domiciliu sau a reședinței, se vor realiza următoarele operațiuni:  

  Pas 1. Se înregistrează solicitarea de mutare (cerere/mail/fax) și copia actului de 

identitate anexat cu numărul de înregistrare al cererii inițiale/tip cerere (EEX sau EAV) / 

indicativ județ / data primirii solicitării.  

 Pas 2. DJ/DMB adaugă în secțiunea „Documente atașate” copia actului de identitate și 

solicitarea de mutare (cerere/mail/fax) înregistrate și scanate din meniul Experți – submeniul 

Corpul experților-Editare. 

Pas 3. DJ/DMB notifică Departamentul logistică electorală prin e-mail la adresa 

logistica.electorala@roaep.ro privind încărcarea documentelor în secțiunea „Documente 

atașate” în vederea transmiterii către Direcția județeană de destinație..  
 

Stimate Domnule Director general, 

 

                Vă transmitem alăturat solicitarea privind mutarea expertului electoral _____ (nume și prenume) din 

Corpul experților electorali - județul XXX în Corpul experților electorali – din Județul XXX, cu rugămintea 

de a ne sprijini în vederea mutării expertului electoral. Solicitarea este însoțită de documentele aferente, criptat. 

Parola necesară accesării fișierului este cea utilizată pentru transmiterea fișierelor criptate către DLE. 

        Menționăm că documentele mai sus menționate au fost încărcate în aplicația Registrul electoral la secțiunea 

„Documente atașate”, iar actualizarea adresei de domiciliu/reședință potrivit opțiunii de desemnare în aplicație 

se va efectua de DJ/DMB de destinație. 

              

    Cu stimă, 

 

Pas 4. Departamentul logistică electorală mută expertul în județul de destinație și 

înștiințează prin e-mail DJ/DMB de destinație cu privire la mutarea expertului în cauză.. 
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Figura nr. 107 – Formularul de adăugare cerere de mutare în alt județ 

 
Doamnă/domnule director, 

 

                Vă transmitem alăturat înștiințarea privind mutarea expertului electoral _____ (nume și prenume) din 

Corpul experților electorali - județul XXX în Corpul experților electorali – din Județul XXX, ca urmare a 

solicitării de actualizare date primită de DJ/DMB a Autorității Electorale Permanente de la doamna/domnul (nume 

și prenume), respectiv stabilire domiciliu/reședință în Județul XXX. Solicitarea este însoțită de documentele 

aferente, criptat. Parola necesară accesării fișierului este cea utilizată pentru transmiterea fișierelor criptate către 

DLE. 

        Menționăm că documentele mai sus menționate au fost încărcate în aplicația Registrul electoral la secțiunea 

„Documente atașate”, iar actualizarea adresei de domiciliu/reședință potrivit opțiunii de desemnare în aplicație 

se va efectua de DJ/DMB de destinație. 

     

    Cu stimă, 

 

Pas 5. DJ/DMB de destinație actualizează informațiile privind domiciliului/reședinței 

persoanei conform copiei actului de identitate/reședinței și confirmă actualizarea informațiilor, 

prin e-mail Departamentului logistică electorală. 

 
Stimate Domnule Director general, 

 

                Vă înștiințăm că expertul electoral _____ (nume și prenume) a fost mutat în Corpul experților 

electorali – din Județul XXX, ca urmare a solicitării primite. Precizăm faptul că actualizarea adresei de 

domiciliu/reședinței potrivit opțiunii de desemnare s-a realizat în aplicație. 

              

    Cu stimă, 

 

 Toate documentele care au ca obiect modificări se vor transmite prin poșta militară de 

către DJ/DMB care a primit inițial documentele către DLE la sfârșitul fiecărei săptămâni.   

 

 

8.4.3.3. Modalitatea de actualizare a datelor și informațiilor privind Corpul 

experților electorali în SIRE. 

 

Modificările intervenite privind actualizarea datelor din cererea depusă pentru admiterea 

în corpul experților electorali din țară (CEE) se realizează din meniul Experți – submeniul 
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Corpul experţilor electorali, acest lucru se realizează folosind butonul Editare  din dreptul 

înregistrării. 

 

Lunar DLE transmite prin e-mail DJ/DMB, în vederea realizării operațiunilor necesare 

actualizării evidenței CEE fișiere Excel, pentru fiecare județ cu diferențele privind numele, 

prenumele, adresa de domiciliu și/sau reședință (județul, UAT-ul, localitatea componentă, 

artera) experților electorali, urmând ca aceștia să fie contactați, dacă este cazul, pentru a furniza 

documentele necesare. 

 

Modalitatea de actualizare a datelor din CEE în urma documentelor transmise de experții 

electorali. 

- Datele de contact: telefon, e-mail – este necesară doar transmiterea unei informări 

(Mail/fax); 

-  Nume – este necesară transmiterea unei copii de pe actul de identitate (Mail/fax); 

-  Domiciliu sau reședința – este necesară transmiterea unei copii de pe actul de 

identitate/actualizare reședință (Mail/fax); 

- Opțiune de tragere la sorți după criteriul domiciliu/reședință – este necesară transmiterea 

unei cereri (Mail/fax);  

- Nivelul de studii – este necesară transmiterea unei copii a diplomei de licență obținute 

(după caz) (Mail/fax) care după încărcarea în RE, se va comunica deîndată prin e-mail la DLE 

în vederea modificării nivelului de studii și prin poștă conform instrucțiunilor de mai jos. 

De asemenea poate fi folosit pentru actualizarea datelor experților electorali și modelul 

cererii de la anexa nr. 41, datat și semnat olograf și, după caz, însoțit de copii după documentele 

doveditoare. 

Toate documentele primite de la persoanele admise în Corpul experților electorali privind 

modificările/completările/actualizările vor fi înregistrate cu același număr atribuit la primirea 

cererii de admitere în CEE, fiind înscrisă și data (se va înscrie data primirii solicitării de 

modificare, completare, actualizare). Ex: AD_nr cerere inițială/tip cerere (EEX sau EAV) / 

indicativ județ / data primirii solicitării. Dedesubt va fi indicat și nr. de dosar (ex: 

AD_205_EEX_ ;  

În cazul primirii unui e-mail în cuprinsul căruia persoana menționează 

modificările/completările/actualizările solicitate, (ex: noul nr. de telefon, noua adresă de e-

mail), e-mail-ul va fi listat, se va înscrie nr. cerere inițială/tip cerere (EEX sau EAV) / indicativ 

județ / data primirii solicitării, dedesubt va fi indicat și nr. de dosar, se va scana, se va salva ca 

denumire ,,MAIL_nr.cerere_data mail-ului” și se va încărca în aplicația RE; 

În cazul primirii unui e-mail la care sunt atașate documente de 

modificare/completare/actualizare, (ex: noul act de identitate, noua reședință, prelungirea 

reședinței, act de studii, cererea de modificare opțiune desemnare, etc),   e-mail-ul va fi listat, 

se va înscrie nr. cerere inițială/tip cerere (EEX sau EAV)/indicativ județ/data primirii solicitării, 

dedesubt va fi indicat și nr. de dosar, se va scana împreună cu documentele atașate, urmând a 

fi înscrise și pe acestea AD_nr. cerere inițială/tip cerere (EEX sau EAV) / indicativ județ / data 

primirii solicitării, dedesubt va fi indicat și nr. de dosar și vor fi încărcate în aplicație sub 

următoarele denumiri în funcție de documentul principal transmis prin e-mail: 

- ,,CI_nr.cerere inițială_tip cerere (EEX sau EAV)_indicativ județ_data primirii 

solicitării” pentru acte de identitate; 

- ,,DIPLOMĂ_nr. cerere inițială_tip cerere (EEX sau EAV)_indicativ județ_data primirii 

solicitării”; pentru diplomă; 
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- ,,AD_nr.cerere inițială_tip cerere (EEX sau EAV)_indicativ județ_data primirii 

solicitării” pentru alte acte adiționale. 

 

În secțiunea ,,OBSERVAȚII GENERALE” se vor face mențiuni privind modificările 

efectuate ex:,,29.01.2022 – actualizare telefon și CI”. Dacă se primesc de la aceeași persoană 

și alte actualizări în date diferite – se va adăuga în secțiunea OBSERVAȚII încă un rând cu 

noua dată și tipul de actualizare ex:,,05.05.2022  – actualizare e-mail” ș.a.m.d., astfel oricând 

pentru un expert avem istoricul comunicării la rubrica observații și implicit toate documentele 

atașate. 

 

Toate documentele primite vor fi încărcate în aplicația informatică Registrul electoral, 

secțiunea Corpul Experților Electorali, folosind butonul Editare  din dreptul expertului 

electoral, la secțiunea  Documente atașate. 

 

8.4.3.4. Modalitatea de comunicare a documentelor de actualizare către DLE 

 

Pentru toate modificările operate la nivel de Corp Experți Electorali, documentele fizice 

justificative (copie act identitate nouă, copie reședință nouă, copie act de studii nou, schimbare 

opțiune tragere la sorți cu cerere SEMNATĂ OLOGRAF, etc), se transmit prin poșta specială 

către DLE cu respectarea cerințelor de mai jos. 

Odată cu trimiterea prin poșta specială se va comunica prin e-mail către DLE, în format 

Word sau Excel, criptat, doar opis-ul prin care înaintați modificările/actualizările, conform 

modelului de mai jos.  

În corpul e-mail-ului va fi precizat și numărul adresei de înaintare cu care sunt 

comunicate documentele în format fizic. 

Parola utilizată pentru criptarea opis-ului va fi doar cea utilizată pentru transmiterea 

fișierelor criptate către DLE.  

Documentele privind actualizările se transmit săptămânal, cu poșta militară și nu vor 

avea opis comun cu alte tipuri de documente (ex: nu se vor comunica documente destinate 

altor compartimente cu documentele destinate DLE, nu se vor comunica în același dosar 

actualizări cu retrageri sau cereri de admitere în CEE) ; 

- documentele se transmit într-un dosar cu adresă de înaintare către DLE-DRE; 

- pe prima pagină din dosar va fi completat OPIS-ul conform modelului de mai jos.   

- ordinea din opis va fi aceeași cu ordinea în care ați îndosariat documentele pentru 

fiecare persoană. 

 
Nr. 

Crt. 

TIP 

Cerere 
Dosar 

Număr 

cerere 
CNP Nume Prenume 

Modificare/Completar

e/ Actualizare 

NR. 

file 

1 EEX DOSAR_EX_JJ_NR xx   XX XX XX 
ACTUALIZARE - CI, 

Domiciliu 
X 

2 EAV DOSAR_JJ_NR xx   XX XX XX MODIFICARE NUME X 

3 EAV DOSAR_JJ_NR xx   XX XX XX MODIFICARE STUDII X 

 

    OBS:  - modificările de studii vor fi transmise fizic, odată cu documentele de actualizare cu 

precizarea că dovada privind modificarea studiilor se încarcă în aplicația informatică în 

momentul primirii acesteia în secțiunea „documente atașate”, după care se transmite un e-mail 

(e-mailul va conține doar documente privind modificarea studiilor, nu va conține actualizări, 

retrageri, etc) pe adresa de e-mail logistica.electorala@roaep.ro,  în vederea modificării 

nivelului de studii. 

mailto:logistica.electorala@roaep.ro
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8.4.4. Procedura de renunțare la cererea depusă de către persoanele care au 

solicitat admiterea în Corpul Experților Electorali 

 

În cazul în care persoana dorește să renunțe la cererea de admitere în CEE depusă înainte 

de a fi admisă în Corpul Experților Electorali, acestea trebuie să înainteze o cerere de renunțare 

(Anexa nr. 12).  

 Pe cererea de renunțare se înscrie același număr atribuit cererii de admitere în CEE 

depusă anterior (același număr de intrare, dar dată diferită – se trece data intrării cererii de 

renunțare).  

 Se face mențiune la rubrica Observații din Registrul special privind evidența 

cererilor de admitere în Corpul experților electorali.  

 După înregistrarea documentului fizic, datele vor fi introduse în aplicația informatică, 

Registrul Electoral, urmând următoarele etape: 

a. Se apasă butonul Experți din meniul principal 

b. Se apasă butonul Registru cereri 

c. Se caută în lista cu cereri înregistrate persoana care a depus cererea și se apasă 

butonul de Adaugă renunțare din dreptul cererii  

d. În secțiunea de Adăugare renunțare se completează nr. și data cererii de renunțare și 

se încarcă documentul scanat sub denumirea REN_EEX_JJ_Nr. înreg. (Ex: 

REN_EEX_GL_233), după caz REN_EAV_JJ_Nr. înreg. (Ex: REN_EAV_AR_133). 

e. Se apasă butonul Salvează.   

Cererea bifată ca renunțată va dispărea din secțiunea Registru cereri cu status În lucru și 

se va regăsi în secțiunea Registru cereri cu status Retras. 

Operarea cererilor de renunțare se efectuează la nivelul structurilor teritoriale ale 

Autorității Electorale Permanente și se operează în aplicația informatică în momentul primirii 

acesteia. 

 
Figura nr. 108 – Adăugare cerere renunțare 

8.4.5. Procedura de suspendare a persoanelor admise în Corpul Experților 

Electorali  
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8.4.5.1. În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcția de președinte al unui 

birou electoral al unei secţii de votare sau funcția de locțiitor al acestuia cu ocazia unor alegeri 

este obligat să solicite în scris Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din CEE, pe durata 

acestora, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor, conform art. 16 alin. (12) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare (Anexa nr. 14). 

 Pe cererea de suspendare se înregistrează același număr atribuit Cererii de admitere în 

CEE depusă la înscriere (același număr de intrare, dar dată diferită – se trece data intrării cererii 

de suspendare, spre exemplu S_EEX_GL_233, după caz S_EAV_VL_123).  

 După înregistrarea documentului fizic, datele vor fi introduse în aplicația informatică, 

Registrul Electoral, urmând următoarele etape: 

a. Se apasă butonul Experți din meniul principal 

b. Se apasă butonul Corpul experților electorali 

c. Se caută în corp persoana care a depus cererea și se apasă butonul de Adaugă cerere 

de suspendare din dreptul cererii  

d. În secțiunea de Adăugare cerere de suspendare se completează nr. și data cererii de 

suspendare, precum și data până la care solicită suspendarea și se încarcă documentul scanat 

sub denumirea S_Tip cerere_JJ_Nr. înreg. (Ex: S_EEX_GL_233, după caz S_EAV_VL_123). 

După completarea câmpurilor, se apasă butonul  pentru a salva cererea.  

 

 
 

Figura nr. 109 – Adăugare cerere de suspendare 

 

 

8.4.5.2. Cererile de suspendare se vor transmite în vederea arhivării către DLE, conform 

pct. 8.4.3.4. Modalitatea de comunicare a documentelor de actualizare către DLE. 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 100/183 

 

 

8.4.6. Procedura de lucru privind încetarea calității de expert electoral 

 

8.4.6.1. Procedura de retragere a persoanelor admise în Corpul Experților 

Electorali 

 

Retragerea din Corpul experţilor electorali se realizează pe bază de cerere (Anexa nr. 13) 

formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale, conform art. 16 

alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. Cererea de 

retragere trebuie însoțită de o copie după actul de identitate. 

  

 Pas 1: Pe cererea de retragere se înregistrează același număr atribuit cererii de admitere 

în CEE depusă la înscriere (același număr de intrare, dar dată diferită – se trece data intrării 

cererii de retragere, spre exemplu RET_EAV_HD_239, RET_EEX_VS_981).  

 Se face mențiune la rubrica Observații din Registrul special privind evidența 

cererilor de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil / 

Registrul special privind evidența cererilor de admitere în Corpul experților electorali din țară 

pe bază de examen, după caz.  

 

Pas 2: Se va verifica dacă cererea de retragere respectă următoarele condiții: 

✓ Cererea este scrisă, datată și semnată olograf; 

✓ Cererea de retragere este însoțită de o copie după actul de identitate; 

✓ Din cuprinsul cererii să reiasă clar intenția de retragere. 

 

 Pas 3: După înregistrarea documentului fizic, datele vor fi introduse în aplicația 

informatică, Registrul Electoral, urmând următoarele etape: 

a. Se apasă butonul Experți din meniul principal; 

b. Se apasă butonul Corpul experților electorali; 

c. Se caută în CEE persoana care a depus cererea, se verifică datele de identificare ale 

expertului din documentele trimise cu datele din aplicație și se apasă butonul Editare  din 

dreptul cererii; 

d. În secțiunea de Documente asociate se încarcă documentele scanate. Cererea, actul 

de identitate și alte documente, după caz, fiind scanate într-un singur PDF sub denumirea 

RET_Tip cerere_JJ_Nr. înreg. (Ex: RET_EAV_HD_239, RET_EEX_VS_981); 

e. Se apasă butonul Salvează.  

 

Pas 4: Analiza cererilor de retragere se efectuează de către DLE în urma informării 

primite de la nivelul structurilor teritoriale ale Autorității Electorale Permanente cu privire la 

încărcarea cererii de retragere în aplicația informatică Registrul Electoral. Această înștiințare 

se face în cel mult 48 de ore de la înregistrarea cererii și încărcarea cererii în aplicația 

informatică, cu excepția perioadei electorale când aceasta se transmite imediat după 

înregistrarea și încărcarea cererii în aplicația informatică. Structurile teritoriale transmit 

informarea prin poșta electronică, pe adresa de e-mail: logistica.electorala@roaep.ro, împreună 

cu opis-ul cererilor încărcate (nu se transmit și documentele scanate), conform modelului de 

mai jos. 

 

Pas 5: Structurile teritoriale transmit în format fizic, săptămânal, cu poșta militară, 

următoarele: 

mailto:logistica.electorala@roaep.ro
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a. Setul de documente (cererile de retragere însoțite de actele de identitate și alte 

documente, dacă este cazul) 

b. Adresă de înaintare înregistrată sub semnătura conducătorului structurii teritoriale 

(director/director-adjunct , după caz).  

c. Opis centralizator care nu va avea opis comun cu alte tipuri de documente conținând 

următoarele câmpuri:  

 

8.4.6.2.Modalități de analiză pentru cererile de retragere care nu respectă condițiile 

de la 8.4.6.1. Pasul 2:  
 

 

- Cazul I - 

Cererea de retragere este scrisă, datată și 

semnată olograf și din ea reiese clar intenția 

de retragere, dar nu este însoțită de o copie 

după actul de identitate 

 

 

Structurile teritoriale verifică datele de identificare ale expertului 

menționate în cererea de retragere prin compararea acestora cu cele din actul 

de identitate depus și încărcat în aplicația informatică odată cu cererea de 

admitere în Corpul Experților Electorali. 

✓ Dacă DA - se atașează copia actului de identitate și se 

procedează conform instrucțiunilor de la pașii 2 - 5.  

✓ Dacă NU - se solicită copia noului act de identitate și se 

procedează conform instrucțiunilor de la pașii 2 - 5. 

 

- Cazul II - 

Cererea de retragere nu este datată și 

semnată olograf  

 

 

 

 

 

 

Structurile teritoriale vor proceda la contactarea telefonică sau prin 

intermediul adresei de e-mail menționată în cuprinsul cererii de admitere în 

Corpul Experților Electorali, solicitându-se confirmarea solicitării de 

retragere din Corpul Experților Electorali. 

✓ Dacă retragerea NU se confirmă - se va întocmi o notă 

semnată, datată și înregistrată, care va fi încărcată în aplicația informatică 

Registrul electoral, secțiunea Corpul Experților Electorali, Documente 

asociate (pas 3), urmând a fi comunicate în format fizic potrivit instrucțiunilor 

de la pasul 5. 

✓ Dacă retragerea SE confirmă - se efectuează toate 

demersurile necesare pentru a obține cererea scrisă, datată și semnată olograf 

de persoana care a solicitat retragerea și se procedează conform instrucțiunilor 

de la pașii 2 - 5.  

 

- Cazul III - 

Persoana nu poate transmite o cerere 

scrisă, datată și semnată olograf (cazuri 

de boală, persoane plecate în străinătate) 

 

Structurile teritoriale vor proceda la contactarea telefonică sau prin 

intermediul adresei de e-mail menționată în cuprinsul cererii de admitere în 

Corpul Experților Electorali, și se va întocmi o notă telefonică cu următorul 

conținut: 

- Ziua și ora la care a fost întocmită 

- Nume/prenume/funcția reprezentantului AEP care întocmește 

nota 

- Motivul pentru care s-a procedat la contactarea expertului 

electoral 

- Numărul de telefon la care a fost contactat expertul electoral, 

regăsit în cererea de admitere în Corpul Experților Electorali  

- Elementele de identificate al expertului electoral apelat prin 

formularea următoarelor întrebări: nume, prenume, inițiala tatălui, data și 

locul nașterii 

- Motivul pentru care acesta nu poate transmite o cerere scrisă, 

datată și semnată olograf (motive de boală, persoane plecate în străinătate) 

- Semnătura reprezentantului AEP care a întocmit Nota. 

Această notă se va încărca în aplicația informatică Registrul Electoral 

și se procedează conform instrucțiunilor de la pașii 2 - 5.  

 

Nr. Crt. Dosar Număr cerere  CNP Nume Prenume NR. file 

1 DOSAR_EX_JJ_NR xx  XX XX XX X (Cerere + CI )  

2 DOSAR_JJ_NR xx  XX XX XX X (Cerere + CI )  
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- Cazul IV - 

Persoana nu dorește să transmită o 

cerere scrisă, datată și semnată olograf / 

nu dorește să facă o altă cerere în care să 

exprime în mod expres că dorește 

retragerea din Corpul Experților 

Electorali 

 

 

Structurile teritoriale vor proceda la contactarea telefonică sau prin 

intermediul adresei de e-mail menționată în cuprinsul cererii de admitere în 

Corpul Experților Electorali, solicitându-se confirmarea solicitării de 

retragere din Corpul Experților Electorali și se va întocmi o notă telefonică cu 

următorul conținut: 

- Ziua și ora la care a fost întocmită 

- Nume/prenume/funcția reprezentantului AEP care întocmește 

nota 

- Motivul pentru care s-a procedat la contactarea expertului 

electoral 

- Numărul de telefon la care a fost contactat expertul electoral, 

regăsit în cererea de admitere în Corpul Experților Electorali  

- Elementele de identificate al expertului electoral apelat prin 

formularea următoarelor întrebări: nume, prenume, inițiala tatălui, data și 

locul nașterii 

- Motivul pentru care acesta nu poate transmite o cerere scrisă, 

datată și semnată olograf (motive de boală, persoane plecate în străinătate) 

- Motivul pentru care acesta nu dorește să 

transmită o cerere de retragere scrisă, datată și semnată 

olograf/nu doreşte să facă o cerere scrisă, datată şi 

semnată în care să exprime în mod expres că dorește 

retragerea din CEE, precum și faptul că i s-a comunicat 

persoanei că până la momentul depunerii cererii de retragere scrise, 

datate și semnate olograf din care reiese în mod vădit 

intenția de retragere persoana va continua să aibă calitatea de expert 

electoral și că în cazul organizării unui scrutin poate fi 

trasă la sorţi ca preşedinte/locţiitor al biroului electoral 

al secţiei de votare, și în caz de neprezentare poate fi 

sancţionată contravenţional. Astfel, reprezentantul AEP 

se va asigura că persoana a luat la cunoştinţă și a înţeles 

aspectele susmenţionate; 

- Semnătura reprezentantului AEP care a întocmit Nota. 

Această notă se va încărca în aplicația informatică Registrul Electoral 

și se procedează conform instrucțiunilor de la pașii 2 - 5.  

 

- Cazul V - 

Persoana nu poate fi contactată prin 

niciun mijloc de comunicare. 

Structurile teritoriale vor proceda la contactarea telefonică sau prin 

intermediul adresei de e-mail menționată în cuprinsul cererii de admitere în 

Corpul Experților Electorali, solicitându-se confirmarea solicitării de 

retragere din Corpul Experților Electorali și se va întocmi o notă telefonică cu 

următorul conținut: 

- Ziua și ora la care a fost întocmită 

- Nume/prenume/funcția reprezentantului AEP care întocmește 

nota 

- Motivul pentru care s-a procedat la contactarea expertului 

electoral 

- Numărul de telefon la care a fost contactat expertul electoral, 

regăsit în cererea de admitere în Corpul Experților Electorali pe bază de aviz 

favorabil 

- Elementele de identificate al expertului electoral 

-  În cazul în care nu poate fi contactat prin niciun mijloc de 

comunicare se specifică în notă faptul că s-au făcut toate demersurile necesare 

pentru contactarea persoanei (de ex. poate fi atașată și o copie scanată după 

mesajul transmis pe e-mail) 

- Semnătura reprezentantului AEP care a întocmit Nota. 

Această notă se va încărca în aplicația informatică Registrul Electoral 

și se procedează conform instrucțiunilor de la pașii 2 - 5.  

 

- Cazul VI - 

Structurile teritoriale vor proceda la contactarea telefonică sau prin 

intermediul adresei de e-mail menționată în cuprinsul cererii de admitere în 
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Cereri din care nu rezultă în mod vădit 

intenția de retragere a persoanei/cereri 

de suspendare sau înlocuire care au fost 

interpretate/operate ca și retragere din 

CEE (cereri cu mențiuni precum ,,doresc 

retragerea de la alegerile parlamentare 

din 2024”, ,,doresc înlocuirea din funcția 

de președinte/locțiitor”, ,,renunț la 

participarea la alegerile parlamentare”, 

etc.) 

Corpul Experților Electorali, solicitându-se clarificarea stării în Corpul 

Experților Electorali. 

Dacă persoana susține că intenția a fost de suspendare pentru 

scrutinul anterior/de înlocuire și că dorește să rămână în Corpul Experților 

Electorali și se va întocmi o notă telefonică cu următorul conținut: 

- Ziua și ora la care a fost întocmită 

- Nume/prenume/funcția reprezentantului AEP care întocmește 

nota 

- Motivul pentru care s-a procedat la contactarea expertului 

electoral 

- Numărul de telefon la care a fost contactat expertul electoral, 

regăsit în cererea de admitere în Corpul Experților Electorali 

- Elementele de identificate al expertului electoral 

- Conținutul discuției purtate cu persoana și mențiunea privind 

intenția de a rămâne în Corpul Experților Electorali 

- Semnătura reprezentantului AEP care a întocmit Nota. 

Această notă se va încărca în aplicația informatică Registrul Electoral 

și se procedează conform instrucțiunilor de la pașii 2 - 5.  

Dacă persoana susține că intenția a fost de retragere din Corpul 

Experților Electorali se efectuează toate demersurile necesare pentru a obține 

o cerere scrisă, datată și semnată olograf din care să reiasă în mod vădit 

intenția de retragere. În funcție de situație se procedează, după caz, conform 

instrucțiunilor de la cazul I – IV. 

 

Atenție: Notele telefonice (Anexa nr. 18) întocmite conform cazurilor prezentate mai sus 

se comunică DLE, în format fizic, cu cererea/mail-ul prin care persoana a solicitat retragerea 

din CEE.  

 

Persoanele care s-au retras din Corpul experților electorali pot solicita Autorităţii 

Electorale Permanente admiterea în Corpul experţilor electorali, printr-o cerere scrisă pe bază 

de examen, datată şi semnată, conţinând numele, prenumele, codul numeric personal, 

domiciliul, reşedinţa, ocupaţia, profesia, telefonul şi adresa de e-mail, însoțită de o declarație 

privind îndeplinirea condițiilor prevăzute, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 11, o 

copie a actului de identitate, o copie a actului de studii și Declarația de confidențialitate 

cu privire la păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal. (Anexa nr. 15) 

 

8.4.6.3. Analizarea cererilor de retragere de către compartimentul de 

specialitate (DLE) 

 

Analizarea și verificarea cererilor de retragere transmise DLE se realizează după cum 

urmează: 

Pas 1: Se preiau dosarele și se verifică opisul cu cererile îndosariate. Dacă se constată 

eventuale neconcordanțe se ia legătura cu DJ/DMB. 

 

Pas 2: Se verifică datele și informațiile din cerere și documentele anexate acesteia cu 

înregistrările realizate în aplicația informatică.  

- În situația în care verificările inițiale sunt conforme se procedează la următorul pas. 

- În situația în care unele date nu sunt conforme cu cererea și documentele depuse, persoana 

din cadrul DLE care efectuează verificările, va solicita structurilor teritoriale corectarea 

erorilor, în baza datelor și informațiilor din documentele depuse. 

- Ulterior soluționării aspectelor sesizate de către personalul structurii teritoriale, 

modificările realizate se salvează și se informează DLE pentru a se proceda la următorul pas.  

Pas 3: Se verifică următoarele: 

http://lege5.ro/App/Document/haztenjygq/metodologia-de-admitere-in-corpul-expertilor-electorali-din-03112015?pid=281753693&d=2020-02-03#p-281753693
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− Condițiile prevăzute la art. 16 alin. (11) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, prin analiza cererii de retragere și a copiei actului de 

identitate, a copiei actului de studii; 

− Cererea de retragere este scrisă, datată și semnată olograf; 

− Cererea de retragere este însoțită de o copie după actul de identitate valabilă la 

data depunerii cererii; 

− Din cuprinsul cererii reiese clar intenția de retragere. 

− În secțiunea Documente asociate sunt încărcate documentele scanate (cererea, 

actul de identitate și alte documente, după caz, fiind scanate într-un singur PDF 

sub denumirea RET_Tip cerere_JJ_Nr. înreg., spre exemplu 

RET_EAV_MM_150, după caz RET_EEX_IS_150) 

 

 

 

8.4.6.4.  Emiterea propunerii de încetare a calității de expert electoral, prin 

retragere 

 

În situația în care în urma verificărilor realizate sunt îndeplinite toate condițiile, se 

elaborează Propunerea de încetare, conform modelului din anexa nr. 32, care este avizată de 

către conducătorul DCMAT. 

 

Fluxul notelor de încetare în aplicația informatică: 

La accesarea meniului Experți, este selectat submeniul „Note de excludere/încetare”. 

Lista notelor va fi afișată sub formă de tabel, fiecare notă având starea „Finalizată” sau „În 

lucru”. 

Se poate adăuga o notă de încetare nouă apăsând butonul „Adaugă notă de încetare”. Nota 

adăugată se va afla în status-ul „În lucru”. Fiecărei note adăugate îi vor fi asociate persoanele 

ale căror cereri de retragere au fost verificate. 

 Cât timp se află în status-ul „În lucru”, nota poate fi editată sau i se pot asocia sau 

dezasocia persoane. O notă de avizare poate fi ștearsă doar dacă nu i-au fost încă asociate 

persoane. 

O notă de încetare care se află în status-ul „Finalizată” poate fi doar vizualizată, atât 

detaliile notei cât și lista de persoane asociate nemaiputând fi modificate. 
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Figura nr. 110 – Lista notelor de Excludere/Încetare și butoanele disponibile în funcție 

de status 

 

Adăugarea notelor de încetare se face apăsând butonul „Adaugă notă de încetare”.  

 

 
Figura nr. 111 – Adăugarea unei note de încetare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va introduce informațiile notei (număr, dată și un 

fișier atașat care conține Propunerea de încetare) în formularul care se deschide. 
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Figura nr. 112 – Formularul de adăugare notă de încetare 

 

La apăsarea butonului „Salvează” nota de încetare este salvată iar ea va fi afișată în lista 

notelor de încetare în starea „În lucru”.  

Editarea notelor de încetare se face apăsând butonul „Editează” din dreptul unei note de 

încetare aflată în starea „În lucru”.  

 

 
Figura nr. 113 – Editarea unei note de încetare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va modifica informațiile dorite în formularul afișat. 
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Figura nr. 114 – Formularul de editare a notei de încetare 

 

Ștergerea notelor de încetare se face apăsând butonul ”Șterge” din dreptul unei note 

de încetare aflată în starea „În lucru” cu condiția ca aceasta să nu aibă persoane asociate. După 

confirmarea ștergerii nota de încetare este ștearsă.  

 

 
Figura nr. 115 - Ștergerea unei note de încetare 

 

 

Asocierea sau dezasocierea persoanelor la o notă de încetare se face apăsând butonul 

„Listă persoane” din dreptul unei note de încetare aflată în starea „În lucru”. 

 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 108/183 

 

 
Figura nr. 116 – Asocierea/dezasocierea persoanelor la o notă de încetare 

 

Lista de persoane asociate unei note de încetare va fi afișată în interfața următoare. 

Inițial lista este vidă. 

 

 
Figura nr. 117 – Lista persoanelor asociate unei note de încetare 

 

Pentru adăugarea persoanelor la listă se apasă butonul „Adaugă persoane”. Se va deschide 

formularul de căutare și adăugare a persoanelor care figurează corpul experților electorali cu 

status admis/suspendat. 
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Figura nr. 118 – Formularul de asociere a persoanelor cu cereri de încetare 

 

Persoanele care trebuie asociate la nota de încetare vor fi căutate individual după CNP și 

vor fi selectate cu ajutorul căsuței de bifare din dreapta fiecărei persoane. 

După selectare se apasă butonul „Salvează” și persoana selectată este asociată la nota de 

încetare. 

Dezasocierea unei persoane se va face apăsând butonul „Șterge” din dreptul fiecărei 

persoane din lista de persoane atașate notei de încetare. După confirmarea dezasocierii, 

persoana dispare din listă și reapare în lista persoanelor neasociate cu vreo notă de încetare. 

 

 
Figura nr. 119 – Dezasocierea unei persoane de lista de încetare 

 

Aprobarea unei note de încetare se face apăsând butonul „Finalizare” din dreptul unei 

note de încetare aflată în starea „În lucru” și care are persoane asociate. După aprobare nota 

trece în starea „Finalizată”. În această stare notele de încetare pot fi doar vizualizate, atât din 

punct de vedere al informațiilor generale cât și al listei de persoane asociate. 
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Figura nr. 120 – Aprobarea unei note de încetare 

 

Exportul listei de note de încetare se face apăsând butonul „Export”. Lista poate fi 

exportată într-unul dintre formatele PDF, CSV, XLS, HTML. 

 

Pentru persoanele asociate unei note de încetare a calității de expert electoral, prin 

retragere, DLE întocmește proiectul de decizie de încetare a calității de expert electoral, prin 

retragere (anexa nr. 33). 
 

8.4.6.5. Emiterea notei privind constatarea încetării calității de expert electoral 

și a deciziei privind constatarea încetării calității de expert electoral prin deces 

 

DLE exportă, verifică și analizează periodic raportul „Lista curenta experți electorali” 

având status Decedat, disponibil la accesarea meniului Rapoarte/Lista curenta experți electorali.  

În urma analizei DLE se identifică persoanele decedate care figurează în CEE și se 

elaborează Nota de încetare, conform modelului din anexa nr. 34, care este avizată de către 

conducătorul DCMAT. 

Pentru persoanele asociate unei note de încetare a calității de expert electoral, ca urmare 

a decesului DLE întocmește proiectul de decizie de încetare a calității de expert electoral, prin 

deces (anexa nr. 35). 
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Figura nr. 121 – Raport - Lista curenta experți electorali 

 

 

Fluxul notelor de încetare în aplicația informatică - Vezi 8.4.6.4.  
 

8.4.6.6. Alte modalități de încetare a calității de expert electoral 

 

a) Experți electorali candidați din partea partidelor politice: 

 - După rămânerea definitivă a candidaturilor, DLE solicită prin notă DIPE, identificarea 

și transmiterea bazei de date cu persoanele care au funcția de candidați din partea partidelor 

politice, exportată din sistemul informatic de centralizare a candidaturilor.  

- în urma analizei DLE se identifică persoanele care figurează în CEE și au funcția 

de candidați din partea partidelor politice și constatându-se că aceștia nu mai îndeplinesc 

condiția prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

b) Experți electorali care sunt urmăriți penal, trimiși în judecată penală sau condamnați 

penal: 

- prin analiza corespondenței primite de la instanțele de judecată se identifică 

persoanele care figurează în CEE și se constată că aceștia nu mai îndeplinesc condiția prevăzută 

la art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

c) Experți electorali membrii care fac parte dintr-un partid politic: 

- prin analiza corespondenței/sesizărilor primite la AEP în urma cărora se identifică 

persoane care figurează în CEE și se constată că aceștia nu mai îndeplinesc condiția prevăzută 

la art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Pentru persoanele aflate în situațiile de mai sus se întocmește notă privind constatarea 

încetării calității de expert electoral (anexa nr. 36) și decizie de încetare a calității de expert 

electoral (anexa nr. 37). 
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8.4.6.7.  Emiterea deciziilor de încetare a calității de expert electoral și fluxul 

acestora 

 

Ulterior emiterii propunerilor de încetare a calității de expert electoral/notelor de 

constatare a calității de expert electoral, DLE întocmește proiectul de decizie de încetare a 

calității de expert electoral pentru persoanele în cauză. Modelele deciziilor de încetare a calității 

de expert electoral se regăsesc în anexa nr. 33, anexa nr.35 și anexa nr. 37. Aceasta va fi însoțită 

de o anexă care cuprinde lista persoanelor pentru care se propune încetarea calității de expert 

electoral aferente notei de încetare, cu următoarele date de identificare: nume, inițiala tatălui, 

prenume, localitatea de domiciliu și județul de domiciliu. Proiectul de decizie de încetare a 

calității de expert electoral este întocmit în două exemplare, din care unul este avizat de către 

conducătorii DLE și DLCERPUE, semnat de președintele AEP și contrasemnat de 

vicepreședinții AEP, iar celălalt este semnat de președintele AEP și contrasemnat de 

vicepreședinții AEP. 

La accesarea meniului Experți, este selectat submeniul „Decizii de excludere/încetare”, 

lista acestora va fi afișată sub formă de tabel, fiecare decizie având starea „Finalizată” sau „În 

lucru”. 

Se poate adăuga o decizie de încetare nouă apăsând butonul „Adaugă decizie de încetare”. 

Decizia adăugată se va afla în status-ul „În lucru”. Acesteia i se asociază nota de încetare care 

cuprinde lista de persoane aferente respectivei note. Cât timp se află în status-ul „În lucru”, 

decizia poate fi editată.  

 

 
Figura nr. 122 – Adăugarea unei decizii de încetare 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va introduce informațiile deciziei (număr, dată, notă 

de încetare și un fișier atașat care conține decizia de încetare scanată) în formularul care se 

deschide. 
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Figura nr. 123 – Formularul de adăugare decizie de încetare 

 

La apăsarea butonului „Salvează” decizia de încetare este salvată iar aceasta va fi afișată 

în lista deciziilor de încetare/excludere în starea „În lucru”.  

Editarea deciziilor de încetare se face apăsând butonul „Editează” din dreptul unei decizii 

de încetare aflată în starea „În lucru”.  

Persoana autorizată din cadrul DLE va modifica informațiile dorite în formularul afișat. 

Aprobarea unei decizii de încetare se face apăsând butonul „Aprobă” din dreptul unei 

decizii de încetare aflată în starea „În lucru” și care are persoane asociate. 

După aprobare decizia trece în starea „Finalizată”. În această stare deciziile de încetare 

pot fi doar vizualizate, atât din punct de vedere al informațiilor generale cât și al listei de 

persoane asociate. 

Exportul listei de decizii de încetare se face apăsând butonul „Export”. Lista va fi 

exportată într-unul dintre formatele PDF, CSV, XLS, HTML. 
 

8.4.6.8.  Comunicarea deciziilor de încetare 

  

Deciziile AEP de încetare din CEE și anexele corespunzătoare se transmit către structurile 

teritoriale ale AEP, prin poștă electronică, în vederea transmiterii acestora către solicitanți prin 

poștă/poștă electronică, cu confirmare de primire;  

Modalitatea de comunicare a deciziilor Autorității Electorale Permanente se va realiza de 

către structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente – Direcțiile județene/Direcția 

Municipală, prin: 

- E-mail (căsuță electronică);  

- Poștă.  

 

Potrivit prevederilor art. 154 (61) din Codul de procedură civilă (...) celelalte acte de 

procedură  (...) se consideră comunicate la momentul la care au primit mesajul din partea 

sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta”. 

 

Confirmările de primire se vor centraliza lunar, conform tabelului de mai jos și se vor 

transmite către DLE, pe adresa de e-mail logistica.electorala@roaep.ro, în ultima zi lucrătoare 

din lună. Tabelul centralizator va cuprinde numele, inițiala tatălui, prenumele persoanei, 

numărul deciziei,  modul de transmitere a deciziei, prin e-mail sau poștă, mențiune ”Confirmare 

DA/NU” și data, însoțit de toate confirmările de primire primite în acea lună, scanate). În urma 

mailto:logistica.electorala@roaep.ro
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solicitărilor instanțelor de judecată a informațiilor cu privire la dovada comunicărilor deciziilor, 

transmiterea către DLE  se va face cu celeritate. 

 

Nume 
Inițiala 

tatălui 
Prenume Nr. Decizie 

Modalitatea de transmiterea 

e-mail/poștă 

Confirmare 

DA/NU 
Data 

       

       

 

Deciziile AEP de încetare din CEE sunt emise lunar, cu excepția perioadelor electorale, 

când vor fi emise ori de câte ori va fi nevoie. 
 

 

8.4.7. Procedura de excludere din Corpul experţilor electorali 
 

8.4.7.1.Modalitatea de lucru în cazul primirii informațiilor privind sancțiunile 

contravenționale aplicate experților electorali 
 

Potrivit prevederilor art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, ,,excluderea din corpul experților electorali se realizează de către 

Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau 

referendumurile.” 

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Metodologia de admitere în Corpul 

experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, verificarea săvârșirii de către solicitant a unor 

contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum se realizează „prin analiza 

corespondenței primite de către Autoritatea Electorală Permanentă de la organismele 

electorale, precum şi de la alte autorități şi instituții publice, privind constatarea de către 

acestea a contravențiilor în domeniul electoral”.  

Pe de altă parte, conform prevederilor art. 13 din metodologia anterior menționată, 

,,Autoritățile şi organismele din care fac parte persoanele care au constatat săvârșirea de către 

preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi de către locţiitori ai acestora a unor 

contravenții prevăzute de legislația electorală au obligația de a comunica Autorităţii Electorale 

Permanente, în cel mult 30 de zile de la data constatării, datele de identificare ale 

contravenienților, contravențiile constatate şi sancțiunile aplicate.” 

 

Pas 1: Se preiau adresele primite de la organismele electorale, precum şi de la alte 

autorități şi instituții publice, privind constatarea de către acestea a contravențiilor în domeniul 

electoral.  

 

Pas 2: Se verifică datele și informațiile din cerere și documentele anexate acesteia cu 

înregistrările din aplicația informatică.  

 

În perioada electorală, DLE întocmește proiectele de adrese către birourile electorale de 

circumscripție, Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul General al 

Jandarmeriei Române prin care se solicită comunicarea către AEP a situațiilor în care au 

constatat săvârșirea de contravenții în domeniul electoral și au aplicat sancțiuni 

contravenționale președinților birourilor electorale, respectiv locțiitorilor acestora. Modelul 

acestora se regăsește în anexa nr. 40.  
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8.4.7.2. Emiterea propunerii de excludere din CEE 

 

În situația în care în urma verificărilor realizate sunt îndeplinite toate condițiile, se 

elaborează Propunerea de excludere, conform modelului din anexa nr. 38, care este avizată de 

către conducătorul DCMAT. 

 

Fluxul notelor de excludere în aplicația informatică: 

La accesarea meniului Experți, este selectat submeniul „Note de excludere/încetare”. 

Lista notelor va fi afișată sub formă de tabel, fiecare notă având starea „Finalizată” sau „În 

lucru”. 

Se poate adăuga o notă de excludere nouă apăsând butonul „Adaugă notă de excludere”. 

nota adăugată se va afla în status-ul „În lucru”. Fiecărei note adăugate îi vor fi asociate 

persoanele ale căror adrese au fost verificate. 

 Cât timp se află în status-ul „În lucru”, nota poate fi editată sau i se pot asocia sau 

dezasocia persoane. O notă de excludere poate fi ștearsă doar dacă nu i-au fost încă asociate 

persoane. 

O notă de excludere care se află în status-ul „Finalizată” poate fi doar vizualizată, atât 

detaliile notei cât și lista de persoane asociate nemaiputând fi modificate. 

 

 
Figura nr. 124 – Lista notelor de Excludere/Încetare și butoanele disponibile în funcție 

de status 

 

Adăugarea notelor de excludere se face apăsând butonul „Adaugă notă de excludere”.  
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Figura nr. 125– Adăugarea unei note de excludere 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va introduce informațiile notei (număr, dată și un 

fișier atașat care conține Propunerea de excludere) în formularul care se deschide. 

 

  
Figura nr. 126 – Formularul de adăugare notă de excludere 

 

La apăsarea butonului „Salvează” nota de excludere este salvată iar ea va fi afișată în lista 

notelor de excludere în starea „În lucru”.  

Editarea notelor de excludere se face apăsând butonul ”Editează” din dreptul unei note de 

încetare aflată în starea ”În lucru”.  
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Figura nr. 127 – Editarea unei note de excludere 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va modifica informațiile dorite în formularul afișat. 

 

 
Figura nr. 128 – Formularul de editare a notei de excludere 

 

Ștergerea notelor de excludere se face apăsând butonul ”Șterge”  din dreptul unei 

note de excludere aflată în starea „În lucru” cu condiția ca aceasta să nu aibă persoane asociate. 

După confirmarea ștergerii nota de excludere este ștearsă.  
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Figura nr. 129 - Ștergerea unei note de excludere 

 

 

Asocierea sau dezasocierea persoanelor la o notă de excludere se face apăsând butonul 

„Listă persoane” din dreptul unei note de excludere aflată în starea „În lucru”. 

 

 
Figura nr. 130 – Asocierea/dezasocierea persoanelor la o notă de excludere 

 

Lista de persoane asociate unei note de excludere va fi afișată în interfața următoare. 

Inițial lista este vidă. 
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Figura nr. 131 – Lista persoanelor asociate unei note de excludere 

 

Pentru adăugarea persoanelor la listă se apasă butonul „Adaugă persoane”. Se va deschide 

formularul de căutare și adăugare a persoanelor care figurează corpul experților electorali cu 

status admis/suspendat. 

 
Figura nr. 132 – Formularul de asociere a persoanelor care trebuie asociate la nota 

de excludere 

 

Persoanele care trebuie asociate la nota de excludere vor fi căutate individual după CNP 

și vor fi selectate cu ajutorul căsuței de bifare din dreapta fiecărei persoane. 

După selectare se apasă butonul „Salvează” și persoana selectată este asociată la nota de 

excludere. 
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Dezasocierea unei persoane se va face apăsând butonul „Șterge” din dreptul fiecărei 

persoane din lista de persoane atașate notei de excludere. După confirmarea dezasocierii, 

persoana dispare din listă și reapare în lista persoanelor neasociate cu vreo notă de excludere. 

 

 
Figura nr. 133 – Dezasocierea unei persoane de lista de excludere 

 

Aprobarea unei note de excludere se face apăsând butonul „Finalizare” din dreptul unei 

note de excludere aflată în starea „În lucru” și care are persoane asociate. După aprobare nota 

trece în starea „Finalizată”. În această stare notele de excludere pot fi doar vizualizate, atât din 

punct de vedere al informațiilor generale cât și al listei de persoane asociate. 

 

 

 
Figura nr. 134– Aprobarea unei note de excludere 

 

Exportul listei notelor de excludere se face apăsând butonul „Export”. Lista poate fi 

exportată într-unul dintre formatele PDF, CSV, XLS, HTML. 
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Pentru persoana asociată unei note de excludere DLE întocmește proiectul de decizie de 

excludere (anexa nr. 39). 

 

8.4.7.3. Emiterea deciziilor de excludere și fluxul acestora 

 

Ulterior emiterii propunerii de excludere din CEE, DLE întocmește proiectul de decizie 

de excludere pentru persoana în cauză. Modelul deciziei de excludere din CEE se regăsește în 

anexa nr. 39. Aceasta va cuprinde următoarele date de identificare: nume, inițiala tatălui, 

prenume, localitatea de domiciliu și județul de domiciliu. Proiectul de decizie de excludere este 

întocmit în două exemplare, din care unul este avizat de către conducătorii DLE și DLCERPUE, 

semnat de președintele AEP și contrasemnat de vicepreședinții AEP, iar celălalt este semnat de 

președintele AEP și contrasemnat de vicepreședinții AEP. 

La accesarea meniului Experți, este selectat submeniul „Decizii de excludere/încetare”, 

lista acestora va fi afișată sub formă de tabel, fiecare decizie având starea „Finalizată” sau „În 

lucru”. 

Se poate adăuga o decizie de excludere nouă apăsând butonul „Adaugă decizie de 

excludere”. Decizia adăugată se va afla în status-ul „În lucru”. Acesteia i se asociază nota de 

excludere care cuprinde lista de persoane aferente respectivei note. Cât timp se află în status-ul 

„În lucru”, decizia poate fi editată.  

 

 
Figura nr. 135 – Adăugarea unei decizii de excludere 

 

Persoana autorizată din cadrul DLE va introduce informațiile deciziei (număr, dată, 

propunere de excludere și un fișier atașat care conține decizia excludere scanată) în formularul 

care se deschide. 
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Figura nr. 136 – Formularul de adăugare decizie de excludere 
 

La apăsarea butonului „Salvează” decizia de excludere este salvată iar aceasta va fi afișată 

în lista deciziilor de încetare/excludere în starea „În lucru”.  

Editarea deciziilor de excludere se face apăsând butonul „Editează” din dreptul unei 

decizii de excludere aflată în starea „În lucru”.  

Persoana autorizată din cadrul DLE va modifica informațiile dorite în formularul afișat. 

Aprobarea unei decizii de excludere se face apăsând butonul „Aprobă” din dreptul unei 

decizii de excludere aflată în starea „În lucru” și care are persoane asociate. 

După aprobare decizia trece în starea „Finalizată”. În această stare deciziile de excludere 

pot fi doar vizualizate, atât din punct de vedere al informațiilor generale cât și al listei de 

persoane asociate. 

Exportul listei de decizii de excludere se face apăsând butonul „Export”. Lista va fi 

exportată într-unul dintre formatele PDF, CSV, XLS, HTML. 
 

8.4.7.4.  Comunicarea deciziilor de excludere 

 

Deciziile AEP de excludere din CEE și anexele corespunzătoare se transmit către 

structurile teritoriale ale AEP, prin poștă electronică, în vederea transmiterii acestora către 

solicitanți prin poștă/poștă electronică, cu confirmare de primire;  

Modalitatea de comunicare a deciziilor Autorității Electorale Permanente se va realiza de 

către structurile teritoriale ale Autorității Electorale Permanente – Direcțiile județene/Direcția 

Municipală, prin: 

- E-mail (căsuță electronică);  

- Poștă.  

 

Potrivit prevederilor art. 154 (61) din Codul de procedură civilă (...) celelalte acte de 

procedură  (...) se consideră comunicate la momentul la care au primit mesajul din partea 

sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta”. 
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Confirmările de primire se vor centraliza lunar, conform tabelului de mai jos și se vor 

transmite către DLE, pe adresa de e-mail logistica.electorala@roaep.ro, în ultima zi lucrătoare 

din lună. Tabelul centralizator va cuprinde numele, inițiala tatălui, prenumele persoanei, 

numărul deciziei,  modul de transmitere a deciziei, prin e-mail sau poștă, mențiune „Confirmare 

DA/NU” și data, însoțit de toate confirmările de primire primite în acea lună, scanate). În urma 

solicitărilor instanțelor de judecată a informațiilor cu privire la dovada comunicărilor deciziilor, 

transmiterea către DLE  se va face cu celeritate. 

 

Nume 
Inițiala 

tatălui 
Prenume Nr. Decizie 

Modalitatea de transmiterea 

e-mail/poștă 

Confirmare 

DA/NU 
Data 

       

       

 

Deciziile AEP excludere din CEE sunt emise lunar în baza comunicărilor primite cu 

privire la sancționarea contravențională a experților electorali, cu excepția perioadelor 

electorale, când vor fi emise ori de câte ori va fi nevoie. 

 

 

8.4.8. Modalitatea de realizare a evidenței juriștilor înscriși în Corpul experților 

electorali, care au o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani, în vederea 

desemnării ca președinți ai birourilor electorale de circumscripție și locțiitori ai 

acestora, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale 

 

Potrivit prevederilor art. 26 alin. (5)-(5^1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit căruia lista persoanelor care pot fi desemnate președinți ai 

birourilor electorale de circumscripție și locțiitori ai acestora, juriștii înscriși în Corpul 

experților electorali care au o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani este întocmită de către 

Autoritatea Electorală Permanentă. 

 

Criterii pentru stabilirea vechimii în specialitate juridică: 

Constituie vechime în specialitatea juridică vechimea dobândită în temeiul unui contract 

individual de muncă, al unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu 

documente corespunzătoare de către persoana care a absolvit studii universitate de licență în 

domeniul științelor juridice și care a desfășurat o activitate într-o funcție de specialitate juridică. 

Din categoria de mai sus pot face parte de exemplu foștii judecători și procurori, avocații, 

notarii, asistenții judiciari, consilierii juridici, executorii judecătorești cu studii superioare 

juridice, personalul de probațiune cu studii superioare juridice, ofițerii de poliție judiciară cu 

studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, personalul de specialitate 

juridică din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, cadrele didactice din 

învățământul juridic superior acreditat, precum și magistrații- asistenți, cu o vechime în 

specialitate de cel puțin 5 ani. 

 

8.4.8.1. Primirea, înregistrarea și încărcarea aplicația informatică a 

documentelor privind vechimea în specialitate și comunicarea către DLE 

 

Toate documentele primite de la persoanele admise în Corpul experților electorali care 

figurează cu studii juridice privind vechimea în specialitate de cel puțin 5 ani, în vederea 

desemnării ca președinți ai birourilor electorale de circumscripție și locțiitori ai acestora vor fi 

mailto:logistica.electorala@roaep.ro
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înregistrate cu ADV_vechime ani_ Indicativ Județ_tip și număr initial al cererii de admitere în 

CEE și data (se va înscrie data primirii). Ex: ADV_5ANI_IL_EAV34. 

 

La vechime se vor înscrie: 

a) 5ANI (pentru cei care au 5 ani sau peste 5 ani vechime în specialitate juridice, 

indiferent dacă au 10, 16 sau mai mulţi ani) 

b) M – pentru magistraţi 

c) 1,2,3ANI sau 4 pentru 1 an, 2 ani, 3 ani, respectiv 4 ani 

d) 1,8ANI pentru 1 an şi 8 luni etc., pentru vechime de x ani şi y luni, dar care este 

sub 5 ani. 

e) NS -  În situaţia în care nu se poate identifica vechimea se notează NS. 

Dacă pentru o persoană sunt mai multe documente din care reiese vechime în specialitate 

de cel puțin 5 ani etc. Acestea vor fi scanate toate într-un singur pdf. care va avea denumirea 

corespunzătoare. 

 

Toate documentele primite vor fi scanate și încărcate în aplicația informatică Registrul 

electoral, secțiunea Corpul Experților Electorali, folosind butonul Editare  din dreptul 

expertului electoral, la secțiunea  Documente atașate. 

Documentele primite de la persoanele admise în Corpul experților electorali care 

figurează cu studii juridice privind vechimea în specialitate de cel puțin 5 ani vor fi scanate în 

format pdf. și vor fi denumite sub forma ADV_vechime ani_Indicativ Județ_tip cerere_număr 

initial al cererii de admitere în CEE (ex: ADV_5ANI_IL_EAV_34). 

Pentru persoanele din ale căror documente depuse reiese clar vechimea în specialitate de 

cel puțin 5 ani se bifează în secțiunea „Alte informații”: „Vechime 5 ani vechime in 

specialitate”. 

Pentru persoanele care au depus documente privind vechimea în specialitate din care fie 

nu reiese clar aceasta, fie din care nu reiese cel puțin 5 ani vechime în specialitate, nu se bifează 

în secțiunea „Alte informații”: „Vechime 5 ani vechime in specialitate”. 

 

 
Figura nr. 137 – Secțiunea „Alte informații” - Corpul Experților Electorali 

 

 Ulterior, se înștiințează  DLE cu privire la încărcarea documentelor privind vechimea 

în specialitate, prin e-mail la adresa logistica.electorala@roaep.ro, criptat, împreună cu un tabel 

centralizator, în format Excel, conform modelului de mai jos. Parola se va comunica prin mesaj 

text pe telefon. Înștiințările se fac atât în ceea ce privește persoanele care au depus documente 

din care reiese clar vechimea în specialitate de cel puțin 5 ani, cât și pentru restul.  

 

mailto:logistica.electorala@roaep.ro
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Denumire document PDF Nume Prenume CNP Vechime Observaţii 

ADV_5ANI_GL_EAV34 ION ION 123456789123 5  

ADV_3ANI_GR_EEX36 ION MARIA 123456789123 3,4 VECHIME 3 ANI ŞI 4 LUNI. 

ADV_M_BV_EAV200 POPESCU ION 123456789123 M PERSOANA ESTE MAGISTRAT 

ADV_NS_GL_EEX300 POPESCU MARIA 123456789123 NS 

DIN DOCUMENTELE TRANSMISE 

DE PERSOANA REIESE FAPTUL CĂ 

A AVUT VECHIME ÎN 

SPECIALITATEA JURIDICE ÎN 
FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR 

PART TIME 4 ANI 

 

8.4.8.2. Verificarea documentelor privind vechimea în specialitate de către DLE 

Documentele transmise vor fi analizate de DLE, iar în cazul în care se vor constata 

neconcordanțe se vor realiza modificările corespunzătoare în secțiunea „Alte informații”: 

„Vechime 5 ani vechime in specialitate” și se va înștiința DJ/DMB pentru a contacta persoana 

în vederea comunicării unor documente suplimentare care să ateste vechimea în specialitate de 

cel puțin 5 ani. 

 

8.4.9. Modalitatea de lucru în situațiile în care se constată erori materiale sau 

alte tipuri de erori în realizarea operațiunilor administrative privind Corpul experților 

electorali 

 

8.4.9.1. Modalitatea de lucru în situațiile în care se constată erori materiale sau 

alte tipuri de erori în realizarea operațiunilor administrative privind Corpul experților 

electorali de către structurile teritoriale 

 

În situația în care în urma verificărilor realizate la nivelul DLE se constată erori materiale 

sau alte tipuri de erori în realizarea operațiunilor privind CEE (introducere date experți 

electorali, actualizări date experți electorali, încărcare eronată documente), este notificată 

structura teritorială din aria de competență în vederea îndreptării erorii produse. În acest sens, 

DJ/DMB va întocmi o Notă de constatare a erorii produse și modalitatea de îndreptare a acesteia 

care va fi înregistrată și încărcată la secțiunea „Documente asociate” din Corpul experților 

electorali. 

 

8.4.2.1. Modalitatea de lucru în situațiile în care se constată erori materiale sau 

alte tipuri de erori în realizarea operațiunilor administrative privind Corpul experților 

electorali de către DLE 

 

În situația în care se constată erori materiale sau alte tipuri de erori în propunerea de 

admitere în CEE, de încetare a calității de expert electoral sau de excludere din CEE, respectiv 

în deciziile aferente, DLE întocmește o Notă privind aprobarea rectificării erorii intervenite, în 

care va fi menționată eroarea constatată și modalitatea de soluționare a acesteia. Nota 

menționată este avizată de șeful DLCERPUE și aprobată de președintele AEP. În acest caz, în 

eventualitatea în care este necesară operarea unor modificări la nivelul Corpului experților 

electorali ca urmare a rectificării erorii produse se va întocmi o solicitare către DIPE pentru 

acordarea sprijinului în remedierea erorii constatate prin nota antemenționată. Nota de 
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rectificare se va transmite și structurii teritoriale pentru comunicarea către persoana/persoanele 

interesate, după caz.     

 

 

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

 

9.1. Admiterea în CEE pe bază de aviz favorabil 

 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul 

(postul) / acțiunea 

(operațiunea) 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Președinte AEP         A  

2 Vicepreședinții AEP         A  

3. DLE/Director 

general/director/director-

adjunct 

      

 Av Av  

4. DCMAT/ Director 

general/director/director-

adjunct 

      

 Av   

5. Personalul DLE        V/Ah E E/Ah Ap 

6. DDJ/DADJ/DDMB/ 

DADMB, personalul 

structurilor teritoriale 

Ap Ap Ap Ap Ap Ap 

   Ap 

7. DLCERPUE         Av/Ah  

8. DIPE       V Av   

 

9.2. Admiterea în CEE pe bază de examen 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul (postul) 

/ acțiunea (operațiunea) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Președinte AEP            A  

2 Vicepreședinții AEP            A  

3. DLE/Director 

general/director/director-

adjunct 

      

    Av Av  

4. DCMAT/ Director 

general/director/director-

adjunct 

      

    Av   

5. Personalul DLE           V/Ah E E/Ah Ap 

6. DDJ/DADJ/DDMB 

/DADMB, personalul 

structurilor teritoriale 

Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap Ap 

   Ap 

7. DLCERPUE            Av/Ah  

8. DIPE        Ap  V    

9. DSOE Ap          Av   
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9.3. Administrarea corpului experților electorali 

 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea) I II III IV 

 0 1 2 3 4 

1 Președinte AEP Ap    

2. DLE/Director general/director/director-adjunct E    

3. Personalul DLE    Ap V/Av 

4. DDJ/DADJ/DDMB/DADMB, personalul structurilor 

teritoriale 
 Ap Ap Ap 

 

9.4. Procedura de renunțare la cererea depusă de către persoanele care au solicitat 

admiterea în CEE 

 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea) I 

 0 1 

1. DDJ/DADJ/DDMB/DADMB, personalul structurilor teritoriale Ap/Ah 

 

9.5. Procedura de suspendare a persoanelor admise în CEE 

 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea) I 

 0 1 

1. DDJ/DADJ/DDMB/DADMB, personalul structurilor teritoriale Ap 

2. Personalul DLE V/Ah 

 

9.6. Procedura de lucru privind încetarea calității de expert electoral 

 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul (postul) / acțiunea 

(operațiunea) 
I II III IV V VI VII VIII 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Președinte AEP       A  

2 Vicepreședinții AEP       A  

3. DLE/Director general/director/director-

adjunct 
   Av Av Av Av 

 

4. DCMAT/ Director 

general/director/director-adjunct 
   Av Av Av 

  

5. Personalul DLE   V V E V/E V/E E/Ah Ap 

6. DDJ/DADJ/DDMB/DADMB, 

personalul structurilor teritoriale 
Ap Ap     

 Ap 

7. DLCERPUE       Av/Ah  

8. DIPE     V V   
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9.7. Procedura de lucru privind excluderea din CEE 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea) I II III IV 

 0 1 2 3 4 

1 Președinte AEP   A  

2 Vicepreședinții AEP   A  

3. DLE/Director general/director/director-adjunct  Av Av  

4. DCMAT/ Director general/director/director-adjunct  Av   

5. Personalul DLE  Ap/V E E/Ah Ap 

6. DDJ/DADJ/DDMB/DADMB, personalul structurilor 

teritoriale 
Ap   Ap 

7. DLCERPUE   Av/Ah  

 

 

9.8. Modalitatea de realizare a evidenței juriștilor înscriși în CEE care au o vechime în 

specialitate de cel puțin 5 ani 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea) I 

 0 1 

1. DDJ/DADJ/DDMB/DADMB, personalul structurilor teritoriale Ap 

2. Personalul DLE V/Ah 

 

 

9.9. Modalitatea de lucru în situațiile în care se constată erori materiale sau alte tipuri de 

erori în realizarea operațiunilor administrative privind Corpul experților electorali 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea) I II 

 0 1  

1. DDJ/DADJ/DDMB/DADMB, personalul structurilor teritoriale Ap Ap 

2. Personalul DLE V/Ah E/Ah 

3. DLE/Director general/director/director-adjunct  Av 

4. DLCERPUE  Av 

5. Președinte AEP  Ap 
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10. Anexe, inclusiv diagrame de proces 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

anexei 

Elaborat Aprobă Număr de 

exemplare 

Difuzare Arhivare Alte 

Elemen

te 

 

      Loc Perioadă  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Anexa nr. 1 - Diagramă de proces -

Fluxul cererilor de admitere pe bază 

de aviz favorabil în CEE (DJ/DMB-

DLE) 

       

2.  Anexa nr. 2 - Diagramă de proces - 

Fluxul verificării și analizării la 

nivelul DLE a cererilor de admitere 

pe bază de aviz favorabil în CEE, 

emiterea deciziei de admitere și 

publicarea sa 

       

3.  Anexa nr. 3 - Diagramă de proces - 

Fluxul cererilor de admitere pe bază 

de examen în CEE (DJ/DMB-DLE) 

– examenul scris 

       

4.  Anexa nr. 4 - Diagramă de proces - 

Fluxul cererilor de admitere pe bază 

de examen în CEE (DJ/DMB-DLE) 

– examenul online 

       

5.  Anexa nr. 5 - Diagramă de proces - 

Fluxul verificării și analizării la 

nivelul DLE a cererilor de admitere 

pe bază de examen în CEE, emiterea 

deciziei de admitere și publicarea sa 

       

6.  Anexa nr. 6 - Diagramă de proces -

Fluxul primirii, înregistrării, 

verificării cererilor de retragere din 

CEE, analizarea la nivelul DLE, 

emiterea deciziei de încetare a 

calității de expert electoral, prin 

retragere, și comunicarea sa către 

persoanele interesate 

       

7.  Anexa nr. 7 - Diagramă de proces - 

Fluxul primirii, înregistrării, 

verificării operării cererilor de 

suspendare din CEE 

       

8.  Anexa nr. 8 - Diagramă de proces -

Fluxul verificărilor privind 

elementele prevăzute de art. 16 alin. 

(1) lit. a), c), d), e) și g) din Legea nr. 

208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare și emiterea 

deciziei de încetare a calității de 

expert electoral ca urmare a 

neîndeplinirii condițiilor menționate 

       

9.  Anexa nr. 9 - Diagramă de proces - 

Fluxul emiterii deciziilor de 

excludere și comunicare acestora 

către persoanele interesate 
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10.  Anexa nr. 10 – Model cerere de 

admitere în corpul experților 

electorali din țară pe bază de aviz 

favorabil 

       

11.  Anexa nr. 11 - Model cerere de 

admitere în corpul experților 

electorali din țară pe bază examen  

       

12.  Anexa nr. 12 – Model cerere de 

renunțare la cererea depusă la 

Autoritatea Electorala Permanenta 

pentru admiterea în Corpul 

experților electorali 

       

13.  Anexa nr. 13 - Model cerere pentru 

retragerea din Corpul experţilor 

electorali 

       

14.  Anexa nr. 14 - Model cerere pentru 

suspendarea din Corpul experţilor 

electorali 

       

15.  Anexa nr. 15 – Model declarație de 

confidențialitate 

       

16.  Anexa nr. 16 – Model registru 

special privind evidența cererilor de 

admitere în Corpul experților 

electorali din țară pe bază de aviz 

favorabil 

       

17.  Anexa nr. 17 - Model registru 

special privind evidența cererilor de 

admitere în Corpul experților 

electorali din țară pe bază de examen 

       

18.  Anexa nr. 18 - Notă telefonică        

19.  Anexa nr. 19 -Model Proces-verbal 

privind Sesiunea de admitere în 

Corpul experților electorali din țară 

pe bază de examen 

       

20.  Anexa nr. 20 - Model Proces-verbal 

privind varianta de subiecte generată  

       

21.  Anexa nr. 21 – Model declarație de 

confidențialitate a persoanelor 

desemnate în Comisia de examinare 

       

22.  Anexa nr. 22 – Model adresă 

înaintare dosare de admitere CEE 

       

23.  Anexa nr. 23 – Model etichetă 

dosare de admitere CEE  

       

24.  Anexa nr. 24 – Model opis înaintare 

cereri de admitere în CEE pe bază de 

aviz/examen 

       

25.  Anexa nr. 25 – Notă privind 

conformitatea derulării operațiunilor 

administrative privind analiza, 

verificarea şi păstrarea 

documentelor depuse la dosarul 

persoanelor care solicită admiterea 

în Corpul experţilor electorali pe 

bază de examen 
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26.  Anexa nr. 26 – Model solicitare 

privind verificarea persoanelor în 

vederea admiterii în CEE în ceea ce 

priveşte existenţa unor informaţii în 

Registrul electoral privind 

interdicţiile de exercitare a dreptului 

de vot, decese ori alte situaţii care 

impun actualizarea Corpului 

experţilor electorali 

       

27.  Anexa nr. 27 – Model propunere 

pentru admiterea în CEE, pe bază de 

aviz favorabil 

       

28.  Anexa nr. 28 - Notă 

privind conformitatea derulării 

operațiunilor administrative privind 

analiza, verificarea şi păstrarea 

documentelor depuse la dosarul 

persoanelor care solicită admiterea 

în Corpul experţilor electorali 

       

29.  Anexa nr. 29 – Model propunere 

privind admiterea în CEE, pe bază 

de examen 

       

30.  Anexa nr. 30 – Model decizie 

privind admiterea în Corpul 

experților electorali, pe bază de aviz 

favorabil 

       

31.  Anexa nr. 31 - Model decizie privind 

admiterea în Corpul experților 

electorali, pe bază de examen 

       

32.  Anexa nr. 32 – Model propunere 

privind constatarea încetării calității 

de expert electoral, prin retragere 

       

33.  Anexa nr. 33 - Model decizie privind 

constatarea încetării calității de 

expert electoral, prin retragere 

       

34.  Anexa nr. 34 – Model propunere 

privind constatarea încetării calității 

de expert electoral, prin deces 

       

35.  Anexa nr. 35 - Model decizie privind 

constatarea încetării calității de 

expert electoral, prin deces 

       

36.  Anexa nr. 36 – Model orientativ 

propunere privind constatarea 

încetării calității de expert electoral, 

pentru neîndeplinirea condițiilor 

prevăzute de art. 2 alin. (1) din 

Metodologia de admitere în CEE 

       

37.  Anexa nr. 37 - Model orientativ 

decizie privind constatarea încetării 

calității de expert electoral, pentru 

neîndeplinirea condițiilor prevăzute 

de art. 2 alin. (1) din Metodologia de 

admitere în CEE 

       

38.  Anexa nr. 38 – Model propunere 

excludere din CEE 

       

39.  Anexa nr. 39 - Model decizie de 

excludere din CEE 
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40.  Anexa nr. 40 - Model solicitare 

comunicare sancțiuni 

contravenționale experți electorali 

       

41.  Anexa nr. 41 - Model orientativ 

cerere pentru actualizarea datelor 

înscrise în CEE 

       

 

 

 

 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 133/183 

 

Anexa nr. 1 - Diagramă de proces - Fluxul cererilor de admitere pe bază de aviz favorabil în CEE (DJ/DMB-DLE) 

 

PRIMIRE CERERI
ALOCARE NUMĂR DE 

ÎNREGISTRARE

VERFICAREA DOCUMENTELOR

1. VERIFICAREA MODULUI DE COMPLETARE A FORMULARULUI 
ÎN CORELAȚIE CU DOCUMENTELE ATAȘATE 

2. VERIFICAREA COPIEI DUPĂ ACTUL DE IDENTITATE / DOVADĂ 
REȘEDINȚĂ

3. VERIFICAREA COPIEI DUPĂ ACTUL DE STUDII

FORMARE DOSAR NOU 
ÎN APLICAȚIA 
INFORMATICĂ

(în caz că nu există 
niciun dosar deschis)

INTRODUCEREA 
CERERII ÎN DOSARUL 

CREAT DIN APLICAȚIA 
INFORMATICĂ

ÎNCHIDEREA ȘI 
BLOCAREA DOSARULUI

EMITEREA 
DOCUMENTELOR DE 

VALIDARE 

CONSTITUIREA 
DOSARULUI FIZIC

TRIMITEREA 
DOSARULUI LA DLE
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Anexa nr. 2 - Diagramă de proces - Fluxul verificării și analizării la nivelul DLE a cererilor de admitere pe bază de aviz favorabil în CEE, emiterea deciziei de 

admitere și publicarea sa 

 
 

ÎNREGISTRAREA ȘI 
PRELUAREA DOSARULUI

VERIFICAREA 
DOSARULUI FIZIC 

(CONCORDANȚĂ OPIS ȘI 
CERERI)

VERIFICAREA CORESPONDENȚEI DINTRE CERERE, 
DOCUMENTE ATAȘATE ȘI DATELE ÎNREGISTRATE ÎN 
APLICAȚIA INFORMATICĂ PENTRU FIECARE CERERE 

ÎN PARTE

VERIFICAREA 
INTERDICȚIILOR

VERIFICAREA 
EXPERIENȚEI 

ANTERIOARE A 
PERSOANELOR

VERIFICAREA PRIVIND SĂVÂRȘIREA 
CONTRAVENȚIILOR SAU A ERORILOR ÎN PROCESELE-

VERBALE DE CONSTATARE A REZULTATELOR VOTĂRII

PROPUNEREA DE ADMITERE ÎN 
CORPUL EXPERȚILOR 

ELECTORALI PE BAZĂ DE AVIZ 
FAVORABIL ÎNAINTATĂ DE DLE 

CONDUCERII AEP

EMITEREA DECIZIEI DE ADMITERE ÎN 
CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI PE 

BAZĂ DE AVIZ FAVORABIL SEMNATĂ DE 
CONDUCEREA AEP

PUBLICAREA ANEXEI LA DECIZIA DE 
ADMITERE ÎN CORPUL EXPERȚILOR 

ELECTORALI PE BAZĂ DE AVIZ 
FAVORABIL PE SITE-UL AEP
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Anexa nr. 3 - Diagramă de proces - Fluxul cererilor de admitere pe bază de examen în CEE (DJ/DMB-DLE) – examenul scris 
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Anexa nr. 4 - Diagramă de proces - Fluxul cererilor de admitere pe bază de examen în CEE (DJ/DMB-DLE) – examenul online 
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Anexa nr. 5 - Diagramă de proces - Fluxul verificării și analizării la nivelul DLE a cererilor de admitere pe bază de examen în CEE, emiterea deciziei de 

admitere și publicarea sa 

 

ÎNREGISTRAREA ȘI 
PRELUAREA DOSARULUI

VERIFICAREA 
DOSARULUI FIZIC 

(CONCORDANȚĂ OPIS ȘI 
CERERI)

VERIFICAREA CORESPONDENȚEI DINTRE CERERE, 
DOCUMENTE ATAȘATE ȘI DATELE ÎNREGISTRATE 

ÎN APLICAȚIA INFORMATICĂ PENTRU FIECARE 
CERERE ÎN PARTE

VERIFICAREA 
INTERDICȚIILOR

VERIFICAREA 
DOCUMENTELOR DE 

EXAMINARE ȘI A 
PUNCTAJULUI

VERIFICAREA PRIVIND EXCLUDEREA/ÎNCETAREA 
CALITĂȚII DE EXPERT ELECTORAL ANTERIOARĂ

PROPUNEREA DE ADMITERE 
ÎN CORPUL EXPERȚILOR 
ELECTORALI PE BAZĂ DE 

EXAMEN ÎNAINTATĂ DE DLE 
CONDUCERII AEP

EMITEREA DECIZIEI DE ADMITERE ÎN 
CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI PE 

EXAMEN SEMNATĂ DE CONDUCEREA AEP

PUBLICAREA ANEXEI LA DECIZIA DE 
ADMITERE ÎN CORPUL EXPERȚILOR 
ELECTORALI PE BAZĂ DE EXAMEN 

PE SITE-UL AEP
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Anexa nr. 6 - Diagramă de proces - Fluxul primirii, înregistrării, verificării cererilor de retragere din CEE, analizarea la nivelul DLE, emiterea deciziei de 

încetare a calității de expert electoral, prin retragere, și comunicarea sa către persoanele interesate 
 

 

PRIMIRE CERERE 
RETRAGERE LA NIVELUL 

DJ/DMB

ÎNREGISTRARE CERERE 
RETRAGERE

VERIFICAREA 
CONȚINUTULUI CERERII 

DE RETRAGERE ȘI A 
COPIEI ACTULUI DE 

IDENTITATE

SCANAREA CERERII DE 
RETRAGERE ȘI A COPIEI 

ACTULUI DE IDENTITATE

ÎNCĂRCAREA ÎN 
APLICAȚIA 

INFORMATICĂ LA 
DOCUMENTE ASOCIATE

ÎNȘTIINȚAREA DLE PRIN 
E-MAIL PRIVIND 

ÎNCĂRCAREA CERERII DE 
RETRAGERE ÎN 

APLICAȚIA 
INFORMATICĂ

COMUNICAREA 
DOCUMENTELOR DE 

RETRAGERE ÎN FORMAT 
FIZIC CĂTRE DLE

VERIFICAREA 
CONȚINUTULUI CERERII 

DE RETRAGERE ȘI A 
COPIEI ACTULUI DE 

IDENTITATE LA NIVELUL 
DLE

PROPUNEREA DE 
ÎNCETARE A CALITĂȚII 
DE EXPERT ELECTORAL 

ÎNAINTATĂ DE DLE 
CONDUCERII AEP

EMITEREA DECIZIEI DE 
ÎNCETARE A CALITĂȚII 
DE EXPERT ELECTORAL 

SEMNATĂ DE 
CONDUCEREA AEP

COMUNICAREA DE CĂTRE DJ/DMB A 
DECIZIEI DE ÎNCETARE A CALITĂȚII 

DE EXPERT ELECTORAL, PRIN 
RETRAGERE, PERSOANELOR 

INTERESATE 
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Anexa nr. 7 - Diagramă de proces - Fluxul primirii, înregistrării, verificării operării cererilor de suspendare din CEE 

 
 

 

 

PRIMIRE CERERE 
SUSPENDARE

ÎNREGISTRARE CERERE 
SUSPENDARE

VERIFICAREA CONȚINUTULUI CERERII DE 
SUSPENDARE 

SCANAREA CERERII DE 
SUSPENDARE

OPERAREA CERERII DE 
SUSPENDARE ÎN APLICAȚIA 

INFORMATICĂ

ARHIVAREA CERERII DE SUSPENDARE LA 
NIVEL DJ/DMB
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Anexa nr. 8 - Diagramă de proces - Fluxul verificărilor privind elementele prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. a), c), d), e) și g) din Legea nr. 208/2015, cu 

modificările și completările ulterioare și emiterea deciziei de încetare a calității de expert electoral ca urmare a neîndeplinirii condițiilor menționate 

 
 

TRANSMITEREA CĂTRE DIPE A 
SOLICITĂRII PRIVIND INTEROGAREA 

REGISTRULUI ELECTORAL/A BAZEI DE 
DATE PRIVIND CANDIDATURILE FINALE 

REFERITOARE LA ÎNDEPLINIREA DE 
CĂTRE PERSOANELE ADMISE ÎN CEE A 
CONDIȚIILOR  PREVĂZUTE DE ART. 16 

ALIN. (1) LIT. A), C), D), E) ȘI G) DIN LEGEA 
NR. 208/2015

COMUNICAREA CĂTRE DLE A 
PERSOANELOR CARE NU MAI 

ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE 
PREVĂZUTE DE ART. 16 ALIN. (1) 
LIT. A), C), D), E) ȘI G) DIN LEGEA 

NR. 208/2015

PROPUNEREA DE ÎNCETARE A 
CALITĂȚII DE EXPERT 

ELECTORAL ÎNAINTATĂ DE DLE 
CONDUCERII AEP

EMITEREA DECIZIEI DE ÎNCETARE 
A CALITĂȚII DE EXPERT 

ELECTORAL SEMNATĂ DE 
CONDUCEREA AEP

COMUNICAREA CĂTRE DJ/DMB, SPRE 
INFORMARE, A DECIZIILOR DE ÎNCETARE A 

CALITĂȚII DE EXPERT ELECTORAL, PRIN 
DECES,RESPECTIV PENTRU COMUNICAREA 

CĂTRE  PERSOANELE INTERESATE A 
DECIZIILOR DE ÎNCETARE A CALITĂȚII DE 

EXPERT ELECTORAL
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Anexa nr. 9 - Diagramă de proces - Fluxul emiterii deciziilor de excludere și comunicare acestora către persoanele interesate 
 

PRIMIREA COMUNICĂRILOR DIN 
PARTEA ORGANISMELOR ELECTORALE 

SAU A ALTOR INSTITUȚII PRIVIND 
CONSTATAREA SĂVÂRȘIRII DE 

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIONAREA 
CONTRAVENȚIONALĂ A EXPERȚILOR 

ELECTORALI

ÎNREGISTRAREA 
COMUNICĂRILOR

VERIFICAREA DOCUMENTAȚIEI 
PRIVIND CONSTATAREA 

SĂVÂRȘIRII DE CONTRAVENȚII 
ȘI SANCȚIONAREA 

CONTRAVENȚIONALĂ A 
EXPERȚILOR ELECTORALI

PROPUNEREA DE EXCLUDERE 
DIN CORPUL EXPERȚILOR 

ELECTORALI ÎNAINTATĂ DE 
CĂTRE DLE CONDUCERII AEP

EMITEREA DECIZIEI DE 
EXCLUDERE DIN CORPUL 

EXPERȚILOR ELECTORALI 
SEMNATĂ DE CONDUCEREA AEP

COMUNICAREA DE CĂTRE DJ/DMB A DECIZIEI 
DE EXCLUDERE DIN CORPUL EXPERȚILOR 

ELECTORALI CĂTRE PERSOANELE 
INTERESATE 
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Anexa nr. 10 
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Anexa nr. 11 

 
 

 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 144/183 

 

Anexa nr. 12 

 

 

 
CERERE DE RENUNȚARE 

la cererea depusă la Autoritatea Electorala Permanenta pentru admiterea în Corpul experților electorali 

 

 

 

Către 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, 030084, www.roaep.ro 

e-mail: expert@roaep.ro  

 

 

Subsemnata/Subsemnatul.........................................................................................................,   
(nume, prenume) 

 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

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

cu reşedinţa în ............................................................................................................. ..............,  
(conform mențiunilor de pe verso-ul actului de identitate) 

 telefon:                                                     , e-mail:  

 

vă aduc la cunoștință prin prezenta ca renunț la cererea depusă la Autoritatea Electorala Permanentă pentru 

admiterea în Corpul experților electorali. 

Formulez aceasta cerere de renunțare deoarece __________________________________ 

 

 

Data: |__|__||__|__||__|__|__|__|                                   Semnătura ...............................................              
                              ZZ/LL/AAAA 
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Anexa nr. 13 
 

 
CERERE  

pentru retragerea din Corpul experţilor electorali  

 

 

 

 

Către 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, 030084, www.roaep.ro 

e-mail: expert@roaep.ro  

 

 

Subsemnata/Subsemnatul.........................................................................................................,  
(nume, prenume) 

 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

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

cu reşedinţa în ........................................................................................................................... ,  
(conform mențiunilor de pe verso-ul actului de identitate) 

 telefon:                                                     , e-mail:  

 

vă solicit, ca în temeiul prevederilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare, să îmi aprobaţi retragerea5, din corpul experţilor electorali, deoarece: 

.......................................................................................................................................................  
(se trece motivaţia) 

Anexez prezentei cereri copii după următoarele documente: 

 

 

 

Data: |__|__||__|__||__|__|__|__|                                   Semnătura ...............................................              
                              ZZ/LL/AAAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 Conform art. 16 alin. (11) din Legea nr. 208/2015„Retragerea din corpul experţilor electorali se realizează pe 

bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale”. 

Nerespectarea obligaţiilor ce revin experţilor electorali se sancţionează conform art. 99 alin. 1) şi a art. 98 lit. t) cu 

amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 146/183 

 

Anexa nr. 14 
 

CERERE  

pentru suspendarea din Corpul experţilor electorali  

 

 

 

 

Către 

Autoritatea Electorală Permanentă,  

Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, 030084, www.roaep.ro 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul.........................................................................................................,  
(nume, prenume) 

 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

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

cu reşedinţa în ...........................................................................................................................,  
(conform mențiunilor de pe verso-ul actului de identitate) 

 telefon:                                                     , e-mail:  

 

vă solicit, ca în temeiul prevederilor art. 16 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu 

modificările şi completările ulterioare, să îmi aprobaţi suspendarea6 din corpul experţilor electorali, pe perioada 

referendumului/alegerilor pentru  .........................................................................., organizate în 

data................................., deoarece 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................  
(se trece motivaţia) 

 

Anexez prezentei cereri copii după următoarele documente: 

 

 

 

Data: |__|__||__|__||__|__|__|__|                                   Semnătura ...............................................              
                              ZZ/LL/AAAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Conform art. 16 alin. (12) din Legea nr. 208/2015 „În cazul în care un expert electoral nu poate îndeplini funcţia 

de preşedinte al unui birou electoral al unei secţii de votare sau funcţia de locţiitor al acestuia cu ocazia unor 

alegeri este obligat să solicite în scris Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din corpul experţilor 

electorali, pe durata acestora, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor.” 

Nerespectarea obligaţiilor ce revin experţilor electorali se sancţionează conform art. 99 alin. 1) şi a art. 98 lit. t) cu 

amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei 
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Anexa nr. 15 

 

DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE 

 
Subsemnatul/Subsemnata, ___________________________________________, născut(ă) la data de 

___________________, în localitatea _______________________________________, 

CNP______________________________________________________, cu domiciliul în 

_______________________________________________________________________, mă angajez ca, în cazul 

în care voi fi admis/ă în corpul experților electorali, să realizez obligațiile cu obiectivitate și corectitudine și să 

păstrez deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, să le utilizez doar în scopul stabilit de 

lege și să nu divulg aceste informații.  

Declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de prevederile legale referitoare la protecţia datelor 

cu caracter personal şi consimt să păstrez confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o 

efectuez în condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor primite, inclusiv după încetarea activităţilor de prelucrare a 

acestor date. 

Cunosc faptul că încălcarea normelor legale stabilite prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) atrage răspunderea administrativă, civilă ori penală, în raport cu 

gravitatea faptei, potrivit legii. 

 

Data_________________                                                                          Semnătura __________________ 
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Anexa nr. 16 

 

 

 

Registru special  
privind evidența cererilor de admitere în  

Corpul experților electorali din țară pe bază de 

AVIZ FAVORABIL  
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Nr. înregistrare 

cerere 

Județ 

(indicativ 

auto) 

Data intrare AEP 

(se trece data înregistrării la 

sediul DJ/DMB) 

 

 

 

Nume și prenume 

solicitant 

(se trece numele 

persoanei care a 

depus cererea) 

 

 

Modalitatea de 

primire a 

documentelor 

(personal, fax 

poștă, e-mail etc.) 

Proveniența 

documentelor 

(instituția – 

dacă e cazul)* 

Nr. și data 

documentului  

(Nr. dat de altă instituție. 

Daca este depus direct se 

trece mențiunea “Fără 

nr.”)** 

Observații  

Ziua Luna Anul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

          

          

          

          

          

          

             

             
*se trece numele instituției care a transmis cererea sau grupul de cereri depuse la sediul acesteia (prefectură, primărie)** se trece numărul de înregistrare dat de instituția care transmite cererea sau grupul de cereri depuse la sediul acesteia  

(prefectură, primărie) 

 

 

 

 



 

PROCEDURĂ DE SISTEM Ediția II 

 

 PROCEDURĂ FORMALIZATĂ PRIVIND  

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI DIN ȚARĂ 

Cod: PS.01 

 

Revizia 0 

Pagina 150/183 

 

Anexa nr. 17 
 

 

 

Registru special  
privind evidența cererilor de admitere în  

Corpul experților electorali din țară pe bază de 

EXAMEN 
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Nr. înregistrare 

cerere 

Județ 

(indicativ 

auto) 

Data intrare AEP 

(se trece data înregistrării la 

sediul DJ/DMB) 

 

 

 

Nume și prenume 

solicitant 

(se trece numele 

persoanei care a 

depus cererea) 

 

 

Modalitatea de 

primire a 

documentelor 

(personal, fax poștă, e-

mail etc.) 

Proveniența 

documentelor 

(instituția – dacă 

e cazul)* 

Nr. și data 

documentului  

(Nr. dat de altă 

instituție. Daca este 

depus direct se trece 

mențiunea “Fără 

nr.”)** 

Observații  

Ziua Luna Anul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

          

          

          

          

          

             

             

          

          
*se trece numele instituției care a transmis cererea sau grupul de cereri depuse la sediul acesteia (prefectură, primărie) 
** se trece numărul de înregistrare dat de instituția care transmite cererea sau grupul de cereri depuse la sediul acesteia  (prefectură, primărie) 
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Anexa nr. 18 
 

 

 

Notă telefonică  

 
încheiată astăzi________________, ora_______________ 

 

Subsemnatul/a____________________________________________, salariat/ă al/a DJ/DMB 

_________________________, constatând __________________________________, am contactat 

telefonic pe doamna/domnul ______________________________________________ la numărul 

________________________________. 

 

În urma discuțiilor telefonice purtate mi s-a comunicat: 

Adresa de e-mail:  _____________________________@___________________________________ 

Altele: ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
         

 

 

     Semnătură reprezentant AEP  

_____________________________ 

         (Nume, prenume – funcție) 
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Anexa nr. 19 
 

              AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
               DJ/DMB     

               NR. FORMULAR DE EXAMEN_________________ 

                                                                (se generează automat ) 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

privind Sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe 

bază de examen 

Data_________ ora__________ 

 

  

Nr. 

crt. 
Nume Prenume CNP Telefon E-mail 

Prezent 

DA/NU 

Nr. pagini 

predate 
Semnătura  

Admis 

DA/NU 

       
  

 

       
  

 

       
  

 

 

Membrii Comisie de examen 
(nume, prenume - funcția) 

 Loc de desfășurare 
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Anexa nr. 20 
  

              AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
               DJ/DMB______________ 

               NR. FORMULAR DE EXAMEN_________________ 

 
 
 

 

 

Proces –verbal  

privind varianta de subiecte generată 

Încheiat astăzi______________, ora _______________ 

 

 

Astăzi, ______________________, subsemnații _______________________________, 

_________________________________ și 

__________________________________________, membri ai Comisiei de examen, am 

procedat la generarea variantei de subiecte cu numărul____________________, din Aplicația 

informatică, în vederea distribuirii participanților la examenul de admitere în Corpul experților 

electorali din țară și a Grilei de evaluare necesară corectării formularelor de examen. 

Varianta de subiecte generată și grila de evaluare se regăsesc anexate prezentului Proces-

verbal. 

Varianta de subiecte generată a fost multiplicată în ______ exemplare și grila de evaluare 

în _____exemplare. 

 

           Data                                                                    Membri ai Comisiei de examen 

_____________________ 
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Anexa nr. 21 
 

              AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 
               DJ/DMB______________ 

 

 

 

 

Declarație de confidențialitate 
 

Subsemnatul/a ____________________________________________________ 

având funcția de _____________________în cadrul 

___________________________________declar că am cunoștință de dispozițiile cu privire la 

păstrarea confidențialității informațiilor primite cu privire la examenul de admitere în Corpul 

experților electorali din țară pe bază de examen. 

În acest sens mă oblig ca, în calitate de reprezentant al Autorității Electorale 

Permanente, participant la examenul de admitere în Corpul experților electorali din anul ____ 

ca membru al Comisiei de examen potrivit Notei nr.__/____, să nu divulg conținutul 

subiectelor niciunei persoane din interiorul sau exteriorul Autorității Electorale Permanente și 

să respect întocmai Procedura de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de 

examen aprobată de conducerea instituției. 
 
 

 

 

Data 

 

_____________________ 

 Nume și prenume 

 

 

 

Semnătura  

 

_________________________________________ 
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Anexa nr. 22 
 

 

ANTET 

DJ/DMB 

Nr. ____________ din_____________ 

 

Către, 

Departamentul logistică electorală – Direcţia resurse electorale  

 

 

 

Vă transmitem documentele depuse în vederea admiterii în Corpul experților electorali 

din țară pe bază de examen de către persoanele care au fost declarate ADMISE în urma 

susținerii examenului scris și înregistrate la sediul DJ/DMB ____________________, 

conform Anexei nr. 1. 

 

 

Cu stimă, 

 

 

Nume/prenume ___________________________ 

Funcție:_________________________________ 

Semnătură:_______________________________ 
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Anexa nr. 23 

Model etichetă dosare admitere 

 

DJ/DMB_____________________

_____ 

Județ ______________________ 

 DJ/DMB____________________

______ 

Județ ______________________ 

 
 

 

 

 

 

Cereri de admitere 

în Corpul experților electorali 

din țară pe bază de 

Examen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cereri de admitere 

în Corpul experților electorali 

din țară pe bază de 

Aviz favorabil 
 

 

DOSAR 1  DOSAR 1 
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Anexa nr. 24 
              AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DJ/DMB 
DOSAR NR. __ 

OPIS 

Cereri de admitere în Corpul experților electorali din țara pe bază de AVIZ FAVORABIL acordat de Autoritatea Electorală 

Permanentă 

 

 

 
              AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

               DJ/DMB______________ 

 

DOSAR NR. __ 

OPIS 

Cereri de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază examen 

 

Nr. 

crt. 

Nr. de înregistrare 

al cererii 
Nume Prenume CNP 

Adeverință de 

studii 

Alte studii 

decât cele 

dovedite prin copia 

actului de studii 

Studii 

efectuate 

în 

străinătate 

Președinte locțiitor în 

mai multe 

localități 

Învățământ general 

obligatoriu 

          

          

Nr. crt. 
Nr. de înregistrare al 

cererii 

Sesiune de examinare 
Nume Prenume CNP 
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Anexa nr. 25 
 

 

 
              AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

               DJ/DMB______________ 

 

 

 

 

NOTĂ 

privind conformitatea derulării operaţiunilor administrative privind analiza, verificarea 

şi păstrarea documentelor depuse la dosarul persoanelor care solicită admiterea în 

Corpul experţilor electorali pe bază de examen 

 

Certificăm prin prezenta Notă faptul că documentele depuse de către persoanele care au 

susținut examen scris/online și au fost declarate promovate, ce constituie Dosarul nr. ___ , 

propuse în vederea admiterii în Corpul experților electorali, au fost analizate şi verificate 

conform prevederilor art. 7 din Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, 

aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. Totodată, acestea au fost comunicate, atât în scris cât şi electronic, spre 

păstrare în evidenţele Direcţiei resurse electorale din cadrul Departamentului logistică 

electorală. 

Precizăm că documentele mai sus menţionate, care conţin date cu caracter personal, au 

fost prelucrate şi pot fi solicitate în condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor). 

 

 

Director  

 

DJ/DMB_________ 

 

Dată                                                                                                                  Semnătură 
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Anexa nr. 26 

 

Către: Departamentul informatizarea proceselor electorale 

În atenţia: Domnului Director _________________ 

 

Solicitare: verificarea a __________ persoane cu status „în lucru”, „la dosar”, „transmis”, 

și „validat”, în vederea admiterii în corpul experţilor electorali în ceea ce priveşte existenţa 

unor informaţii în Registrul electoral privind interdicţiile de exercitare a dreptului de vot, 

decese ori alte situaţii care impun actualizarea Corpului experţilor electorali  

 

Potrivit dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele ale Hotărârii nr. 11/2015 

a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul 

experţilor electorali, compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorităţii Electorale 

Permanente, realizează operaţiunile administrative prealabile emiterii deciziilor Autorităţii 

Electorale Permanente de admitere în Corpul experţilor electorali. 

 

În acest sens, Autoritatea Electorală Permanentă emite decizie de admitere în Corpul 

experților electorali pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) 

din Legea nr. 208/2015, respectiv: 

          „a) are cetăţenia română; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are drept de vot; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; 

e) nu face parte dintr-un partid politic; 

f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte 

domenii; 

g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.” 

 

Astfel, pentru verificarea elementelor prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. a), c) şi g) din 

Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, premergătoare emiterii avizului 

favorabil, este necesară interogarea Registrului electoral.  

Ținând cont de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității 

Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea nr. 4/2020 a Birourilor permanente ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere cele mai sus menţionate, vă rugăm să dispuneţi identificarea şi 

comunicarea informaţiilor cuprinse în Registrul electoral privind statutul juridic al persoanelor 

în privinţa cărora s-au efectuat verificările prevăzute de lege pentru admiterea în Corpul 

experţilor electorali (nr. persoane anexate prezentei solicitări), după cum urmează: 

a) deces (cu menţionarea datei decesului); 

b) pierderea cetăţeniei române / renunţarea la cetăţenia română (cu menţionarea 

datei); 

c) interzicerea exercitării dreptului de a alege pe durata stabilită prin hotărâre 

judecătorească definitivă (se va menţiona intervalul de timp în care operează interdicţia); 

d) punerea sub interdicţie (se va menţiona data de la care operează 

interdicţia/intervalul de timp în care operează interdicţia); 

e) termenul de valabilitate a actului care face dovada domiciliului şi/sau 

reşedinţei (pentru actele a căror valabilitate a expirat sau care expiră în anul curent); 
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f) istoricul datelor asociate unui CNP (în cazul existenţei unui nume anterior, 

CNP anterior). 

 

Cu deosebit respect, 

DIRECTOR GENERAL, 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, lună și an                                 Exemplar 1 
favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 27 

Propunere pentru admiterea în CEE, pe bază de aviz favorabil 

 

 

DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ ELECTORALĂ 

 

AVIZ FAVORABIL NR.: _/__/______ 

NR. PERSOANE AVIZATE7:_ 

Nr. curent:  ________ – ________ 

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (4) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind 

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

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,  

Constatând îndeplinirea cerinţelor legale prevăzute de art. 3 din Metodologia de 

admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 5 pct. IV.15 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Departamentul logistică electorală, emite prezentul  

 

AVIZ FAVORABIL 

 

pentru admiterea în Corpul experţilor electorali 

a ____ persoane prevăzută în anexă 

 

DIRECTOR GENERAL 

      

 

 

 

 

 

 

 

 București, lună și an                                 Exemplar unic 

 
favorabil/nefavorabil, _______________Director general, Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil:      ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 

 

 

 
7 Ulterior, Anexa în format electronic se va completa cu: numărul  şi data deciziei AEP şi se postează pe portalul 

Autorităţii Electorale Permanente conform art. 16 alin. (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare 
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Anexa nr. 28 

Notă privind conformitatea derulării operațiunilor administrative 

 
DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ ELECTORALĂ 

 

 

 

Notă 

privind conformitatea derulării operaţiunilor administrative privind analiza, verificarea 

şi păstrarea documentelor depuse la dosarul persoanelor care solicită admiterea în Corpul 

experţilor electorali 

 

Certificăm prin prezenta Notă faptul că documentele depuse de către persoanele propuse 

a fi admise în Corpul experţilor electorali prin Avizul Favorabil nr. __/________, înregistrat 

cu nr. _________________ şi având număr curent de la ____ la _____ conform anexei, au 

fost analizate, verificate şi depuse spre păstrare, atât în scris cât şi electronic, în evidenţele 

Departamentului  logistică electorală. 

Precizăm că documentele mai sus menţionate, care conţin date cu caracter personal, pot 

fi solicitate în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului UE/2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 94/46/CE. 

Solicitarea are la bază verificarea persoanelor propuse a fi admise în Corpul experţilor 

electorali în ceea ce priveşte existenţa unor informaţii în Registrul electoral privind interdicţiile 

de exercitare a dreptului de vot, decese ori alte situaţii care impun actualizarea Corpului 

experţilor electorali care a fost efectuată de către Departamentul informatizarea proceselor 

electorale. 

 

DIRECTOR GENERAL 

          
                      

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

București, lună și an                                                                                 Exemplar unic 

 
favorabil/nefavorabil, ______________Director general, Departamentul informatizarea proceselor electorale 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil, ______________Director general, Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ____________, Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție - Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 
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îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Anexa nr. 29 

Propunere privind admiterea în CEE, pe bază de examen 

 

 

DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ ELECTORALĂ 

 

PROPUNERE ADMITERE NR.: __/__.__.____ 

NR. PERSOANE AVIZATE8: __ 

Nr. curent: __________ -_________ 

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (7) şi art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind 

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

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,  

Constatând depunerea de către structurile teritoriale ale Autorităţii Electorale 

Permanente a documentelor ce atestă conformitatea derulării operaţiunilor administrative 

privind analiza, verificarea şi păstrarea documentelor depuse la dosarul persoanei care solicită 

admiterea în Corpul experţilor electorali pe bază de examen, precum şi îndeplinirea cerinţelor 

legale prevăzute de art. 7 din Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată 

prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 5 pct. IV.15 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Departamentul logistică electorală, emite prezenta 

 

PROPUNERE 

pentru admiterea în Corpul experților electorali a ___ persoane prevăzute în anexă, care au 

susţinut examen scris și online și au fost notate „Admis” conform art. 10 alin.(11) din Hotărârea 

Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

    

 

 

 

              

București, lună și an                                       Exemplar unic 

 
favorabil/nefavorabil, _______________Director general, Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil, ________________Șef departament, Departamentul suport organizatoric electoral  

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

 
8 Ulterior, Anexa în format electronic se va completa cu: numărul şi data deciziei AEP şi se postează pe portalul 

Autorităţii Electorale Permanente conform art. 16 alin. (14) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările 

ulterioare 
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îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 

Anexa nr. 30 

 

DECIZIA  nr.   ___ / ______________ 

privind admiterea în Corpul experţilor electorali a __ persoane 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (1), (3) și (4) privind Corpul experților 

electorali din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare,  

văzând prevederile art. 2 alin. (2) lit. a) din Metodologia de admitere în Corpul 

experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 5 pct. IV.15 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de Avizul favorabil nr. ____/_______, înregistrat cu nr. ____/_______, 

pentru admiterea în Corpul experţilor electorali a ______ persoane, întocmit de către 

Departamentul logistică electorală,  

în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DECIDE: 

 

Art. 1. – Sunt admise în Corpul experţilor electorali __ persoane, ale căror date de 

identificare sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică persoanelor interesate prin grija structurilor 

teritoriale ale Autorității Electorale Permanente şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe 

site-ul Autorității Electorale Permanente, conform legii. 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

 

 

    Contrasemnează: 

 

 

Vicepreședinte, 

 

Vicepreședinte, 

 

 

 

 

Exemplar 1 
favorabil/nefavorabil: ________________ Șeful Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană 
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ______________Director general, Departamentul logistică electorală  

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 
îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 31 

 

 

DECIZIA  nr.   ___ / ______________ 

privind admiterea în Corpul experţilor electorali, pe bază de examen,  

a __ persoane  

 

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (1), (6) și (7) privind Corpul experților 

electorali din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare,  

văzând prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) din Metodologia de admitere în Corpul 

experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 5 pct. IV.15 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de Propunerea nr. ____/_______, înregistrată cu nr. ____/_______, pentru 

admiterea în Corpul experților electorali a __ persoane, întocmită de către Departamentul 

logistică electorală,  

în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DECIDE: 

Art. 1. – Sunt admise, pe bază de examen, în Corpul experţilor electorali __ persoane, 

ale căror date de identificare sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

decizie. 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică persoanelor interesate prin grija structurilor 

teritoriale ale Autorității Electorale Permanente şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe 

site-ul Autorității Electorale Permanente, conform legii.  

 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

                     Vicepreședinte, 

 

                        Vicepreședinte, 

 

 Exemplar 1 
favorabil/nefavorabil:______________ Șeful Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
favorabil/nefavorabil: ________________________Director general, Departamentul logistică electorală  

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ________________________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
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Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 

 

 

Anexa nr. 32 

Propunere privind constatarea încetării calității de expert electoral, prin retragere 

 

DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ ELECTORALĂ 

PROPUNERE NR. __/__.__.____ privind încetarea calității de expert electoral prin 

retragere  

NR. PERSOANE RETRASE9:  ___ persoane 

 

Potrivit prevederilor art. 118 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, „prin corpul 

experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară sau locțiitori ai acestora, înființată, 

gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.” 

Conform prevederilor art. 16 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

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

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ,,retragerea din corpul 

experţilor electorali se realizează pe bază de cerere formulată în scris în cel mult 5 zile de la 

data începerii perioadei electorale”. 

Potrivit dispozițiilor art. 21 alin. (1) lit. c) și (3) din Metodologia de admitere în Corpul 

experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, ,,calitatea de expert electoral încetează în cazul 

retragerii”, încetarea fiind constatată prin decizie a Autorității Electorale Permanente, la 

propunerea compartimentului de specialitate competent.   

În conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (2) din metodologia anterior menționată, 

„retragerea din Corpul experţilor electorali se realizează numai pe baza unei cereri scrise, 

datate şi semnate olograf, însoțită de o copie a actului de identitate, transmise Autorităţii 

Electorale Permanente prin poștă, fax sau e-mail”. 

Având în vedere prevederile art. 5 pct. V.13 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

Pentru aceste considerente şi având în vedere următoarele documente: 

1. Cererea de retragere din Corpul experților electorali nr. __ din data de __.__.____ 

a domnului/doamnei ________________, identificat/identificată cu cod numeric personal 

_____________, cu domiciliul în _________ din JUDEŢUL ________, admis/admisă în 

Corpul experților electorali prin Decizia Autorității Electorale Permanente nr. __/__.__.____; 

se constată faptul că __ persoane admise în Corpul experților electorali, ale căror date 

de identificare sunt anexate prezentei note au solicitat retragerea din Corpul experților 

electorali. 

 
9 Ulterior, Anexa în format electronic se va completa cu: numărul şi data deciziei AEP  
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Prin urmare, considerăm necesară adoptarea unei decizii prin care se constată încetarea 

calității de expert electoral pentru persoanele în cauză, prin retragere, din Corpul experților 

electorali. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, lună și an                                 Exemplar unic 
favorabil/nefavorabil, _____Director general, Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu 
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 33 

Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral, prin retragere 

 

 

DECIZIA  nr.   ___ / ______________ 

privind constatarea încetării calităţii de expert electoral a __ persoane 

 

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (11) și ale art. 118 alin. (3) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,   

luând în considerare dispozițiile art. 21 alin. (1) lit. c), alin. (2) și (3) din Metodologia 

de admitere în Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale 

Permanente nr. 11/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 5 pct. V.13 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de Propunerea nr. __/_________, înregistrată cu nr. _____/_____, privind 

constatarea încetării calității de expert electoral prin retragere a ___ de persoane, întocmită de 

către Departamentul logistică electorală, 

în temeiul dispozițiilor art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DECIDE: 

 

Art. 1. – Se constată încetarea calităţii de expert electoral a __ persoane, ale căror date 

de identificare sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2. – Prezenta decizie se comunică persoanelor interesate prin grija structurilor 

teritoriale ale Autorității Electorale Permanente. 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

 

     Contrasemnează: 

    Vicepreședinte, 

    

   Vicepreședinte,           
 

 

 

 

 

 

Exemplar 1 
favorabil/nefavorabil:______________ Șeful Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană 
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ________________________________Director general, Departamentul logistică electorală  

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 
îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 34 

Propunere privind constatarea încetării calității de expert electoral, prin deces 

 

 

 

DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ ELECTORALĂ 

 

Nota privind constatarea încetării calității de expert electoral a ___ persoane admise în 

Corpul experților electorali 

 

 

Nota constatare încetare calitate expert electoral nr. ____/_______  

Nr. persoane: ______ 

 

Potrivit prevederilor art. 118 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 

şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, „prin corpul experţilor electorali se 

înţelege evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din ţară sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de 

către Autoritatea Electorală Permanentă.” 

De asemenea, dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 stabilesc că orice 

persoană care solicită admiterea în Corpul experților electorali trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții:  

„a) are cetăţenia română; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are drept de vot; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; 

e) nu face parte dintr-un partid politic; 

f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii; 

g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.” 

Având în vedere prevederile art. 5 pct. V.13 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere cele mai sus menționate, precum şi faptul că datele se modifică în timp 

real, operațiunile privind decesele ori alte situații care impun actualizarea Corpului experţilor 

electorali au fost exportate la data de ______, ora ____ din aplicația informatică „Registrul 

electoral”. În urma verificărilor realizate s-a constatat faptul că ____ persoane admise în Corpul 

experților electorali, ale căror date de identificare sunt anexate prezentei note, au decedat. 

Având în vedere prevederile art. 2^1 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Metodologia de 

admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale 
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Permanente nr. 11/2015, cu modificările şi completările ulterioare, considerăm necesară 

adoptarea unei decizii prin care se constată încetarea calității de expert electoral pentru 

persoanele în cauză. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, lună și an                                 Exemplar unic 

 

favorabil/nefavorabil: __________________Director general, Direcţia generală coordonarea activității în teritoriu 
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: _____________, Director, Direcția resurse electorale  

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 35 

Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral, prin deces 
 

DECIZIA  nr.   ___ / ______________ 

privind constatarea încetării calității de expert electoral a ___ persoane 

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 118 alin. (3) din Legea nr. 

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

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,   

luând în considerare dispozițiile art. 2 alin. (1) și ale art. 21 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din 

Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii 

Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 5 pct. V.13 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

ținând cont de Nota nr. ____/__________, înregistrată cu nr. ______/__________, 

privind constatarea încetării calităţii de expert electoral a ______ persoane ca urmare a 

decesului, întocmită de către Departamentul logistică electorală, 

în temeiul dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DECIDE: 

 

Articol unic – Se constată încetarea calității de expert electoral a ____ persoane, ale 

căror date de identificare sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

     Contrasemnează: 

 

 

        Vicepreședinte, 

 

Vicepreședinte, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplar 1 
favorabil/nefavorabil: ________, Șeful Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ________ Director general, Departamentul logistică electorală  
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: __________, Director - Direcția resurse electorale 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 36 

Propunere privind constatarea încetării calității de expert electoral, pentru neîndeplinirea 

condițiilor prevăzute de art. 2 alin. (1) din Metodologia de admitere în CEE (model orientativ) 
 

 
 

DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ ELECTORALĂ 

 

 

Nota constatare încetare calitate expert electoral nr. _/________  

Nr. persoane: __  

 

 

Potrivit prevederilor art. 118 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, „prin corpul 

experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară sau locțiitori ai acestora, înființată, 

gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.”   

   

Dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 și cele ale art. 2 alin. (1) din 

Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității 

Electorale Permanente nr. 11/2015, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că orice 

persoană care solicită admiterea în Corpul experților electorali trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii:  

„a) are cetăţenia română; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are drept de vot; 

d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; 

e) nu face parte dintr-un partid politic; 

f) a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu; 

g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.” 

 Potrivit dispozițiilor art. 21 alin. (1) lit. b) și (3) din Metodologia de admitere în Corpul 

experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, ,,calitatea de expert electoral încetează în cazul 

neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile prevăzute de art. 2 alin. (1)”, încetarea fiind constatată 

prin decizie a Autorității Electorale Permanente, la propunerea compartimentului de specialitate 

competent.   

Ținând cont de prevederile art. 5 pct. V.13 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

 văzând adresa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel/Judecătoria/Tribunalul  ____ nr. 

___ din data de ______, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. ________, 

potrivit căreia prin rechizitoriul nr. __________ s-a dispus trimiterea în judecată pentru 

săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. ___ C. penal a inculpatei/inculpatului ______, 

identificat/ă cu CNP ________, cu domiciliul în __________, județul __, admis/ă în Corpul 

experților electorali prin Decizia Autorității Electorale Permanente nr. _________,  

rezultă faptul că expertul electoral anterior menționat nu mai îndeplinește condiția 

prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
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Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare. 

Se constată faptul că persoana admisă în Corpul experţilor electorali, ale cărei date de 

identificare sunt anexate prezentei note, nu mai îndeplinește condiția prevăzută de art. 16  alin. 

(1) lit. g) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prin urmare, considerăm necesară adoptarea unei decizii prin care se constată încetarea 

calităţii de expert electoral pentru persoana în cauză. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, lună și an                                 Exemplar unic 
 

favorabil/nefavorabil, __________Director general, Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu  
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ________________, Director, Direcția resurse electorale  

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexă 37 

Decizie privind constatarea încetării calității de expert electoral, pentru neîndeplinirea 

condițiilor prevăzute de art. 2 alin. (1) din Metodologia de admitere în CEE (model orientativ) 

 

 

DECIZIA  nr.   _____ / ______________ 

privind constatarea încetării calității de expert electoral a unei persoane 

 

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 118 alin. (3) din Legea nr. 

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

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,    

luând în considerare dispozițiile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și ale art. 21 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Metodologia de 

admitere în Corpul experţilor electorali, aprobată prin Hotărârea Autorităţii Electorale 

Permanente nr. 11/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 5 pct. V.13 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

văzând adresa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Judecătoria/Tribunalul   _____ 

nr. _____ din data de ________, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 

___________, potrivit căreia prin rechizitoriul nr. _________ din data de __________ s-a 

dispus trimiterea în judecată a inculpatei/inculpatului ______________, de unde rezultă că 

aceasta nu mai îndeplinește condiția prevăzută de art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 208/2015 

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

funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare 

ținând cont de Nota nr. __________, înregistrată cu nr. _________/_______________ 

privind constatarea încetării calităţii de expert electoral a unei persoane admise în Corpul 

experților electorali întocmită de către Departamentul logistică electorală,   

în temeiul dispozițiilor art. 104 alin. (1) și (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, 
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AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DECIDE: 

 

Art. 1. – Se constată încetarea calității de expert electoral a doamnei/domnului 

____________ cu domiciliul în ___________, județul ________. 

Art. 2. – Prezenta decizie se comunică persoanei nominalizate la art. 1 prin grija 

Direcției  ____ a Autorității Electorale Permanente. 

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

     Contrasemnează: 

 

 

           Vicepreședinte, 

 

Vicepreședinte, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplar 1 
 
favorabil/nefavorabil: _________, Șeful Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil :___________Director general, Departamentul logistică electorală  
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 38 

Propunere de excludere din CEE 

 

DEPARTAMENTUL LOGISTICĂ ELECTORALĂ 

PROPUNERE DE EXCLUDERE NR. _/__.__._______  

NR. PERSOANE EXCLUSE: 1 

 

Potrivit prevederilor art. 118 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, „prin corpul 

experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți 

ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară sau locțiitori ai acestora, înființată, 

gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.” 

De asemenea, conform prevederilor art. 2 alin. (3) din Metodologia de admitere în 

Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

11/2015 privind aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali, „persoana 

care face parte din Corpul experților electorali este exclusă din Corpul experților electorali, 

prin decizie a Autorității Electorale Permanente, în cazul săvârșirii de contravenții privind 

alegerile sau referendumurile, precum și în cazul săvârșirii de erori grave în procesul de 

consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale”. 

Văzând prevederile art. 5 pct. IV.15 și pct. V.13 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare „excluderea din corpul experților electorali se realizează de către 

Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau 

referendumurile,”  

 luând în considerare cele menționate mai sus și având în vedere adresa 

___________________ 

se constată faptul că sunt îndeplinite condițiile de excludere prevăzute de art. 16 alin. 

(9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru o persoană, ale 

cărei date de identificare sunt anexate prezentei note, 

Prin urmare considerăm necesară adoptarea unei decizii de excludere din Corpul 

experților electorali pentru persoana în cauză. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

 

 

 

București, lună și an                                             Exemplar unic 

 
favorabil/nefavorabil, _____Director general, Departamentul coordonarea și monitorizarea activităților în teritoriu 
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 39 

Decizie de excludere din CEE 

DECIZIA  nr.   ___ / ______________ 

privind excluderea unei persoane din Corpul experților electorali  

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (9) și ale art. 118 alin. (3) din Legea nr. 

208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,  

luând în considerare art. 2 alin. (3) din Metodologia de admitere în Corpul experților 

electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015, cu 

modificările și completările ulterioare,  

văzând prevederilor art. 5 pct. IV.15 și pct. V.13 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Autorității Electorale Permanente aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente 

ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând în considerare adresa __________________________________, potrivit căreia 

domnul/doamna ________________, cu domiciliul în _______________, județul 

___________, a fost sancționat/ă pentru comiterea contravenției prevăzute la 

__________________________ 

ținând cont de Propunerea de excludere nr. ____/_______, înregistrată cu nr. 

____/_______, pentru excluderea din Corpul experților electorali a unei persoane, întocmită de 

către Departamentul logistică electorală,   

în temeiul dispozițiilor art. 104 alin. (1) și (3) din Legea  nr. 208/2015, cu modificările 

și completările ulterioare, 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

DECIDE: 

Art. 1. – Se aprobă excluderea din Corpul experților electorali a  domnului/doamnei 

_________ cu domiciliul în _________ din județul _____________. 

Art. 2. - Prezenta decizie se comunică persoanei nominalizate la art. 1 prin grija 

Direcției ____________ a Autorității Electorale Permanente.  

 

Președintele Autorității Electorale Permanente, 

 

 Contrasemnează: 

Vicepreședinte, 

 

Vicepreședinte, 
 

Exemplar 1 

 

 

 

 
favorabil/nefavorabil:______________ Șeful Departamentului legislație, contencios electoral, relația cu Parlamentul și Uniunea Europeană 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
favorabil/nefavorabil: ______________Director general, Departamentul logistică electorală  

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 40 

Model solicitare comunicare sancțiuni contravenționale experți electorali 

 

 
 

CĂTRE,  

BIROUL ELECTORAL________________________________ 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE 

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE 

Adresa 

E-mail: 

 

DOMNULE /DOAMNĂ 

 

Potrivit prevederilor art. 118 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 

și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ,,prin corpul experţilor electorali se 

înţelege evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare din ţară sau locţiitori ai acestora, înfiinţată, gestionată şi actualizată de 

către Autoritatea Electorală Permanentă.” 

Conform prevederilor art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, ,,excluderea din corpul experților electorali se realizează de către 

Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau 

referendumurile.” 

 Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Metodologia de admitere în 

Corpul experților electorali, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 

11/2015, cu modificările și completările ulterioare, verificarea săvârşirii de către solicitant a 

unor contravenţii în legătură cu alegerile sau cu un referendum se realizează „prin analiza 

corespondenţei primite de către Autoritatea Electorală Permanentă de la organismele 

electorale, precum şi de la alte autorităţi şi instituţii publice, privind constatarea de către 

acestea a contravenţiilor în domeniul electoral”.  

Pe de altă parte, conform prevederilor art. 13 din metodologia anterior menționată, 

,,Autorităţile şi organismele din care fac parte persoanele care au constatat săvârşirea de către 

preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi de către locţiitori ai acestora a unor 

contravenţii prevăzute de legislaţia electorală au obligaţia de a comunica Autorităţii Electorale 

Permanente, în cel mult 30 de zile de la data constatării, datele de identificare ale 

contravenienţilor, contravenţiile constatate şi sancţiunile aplicate.” 

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rugăm să ne comunicați situațiile în care 

ați constatat săvârșirea de contravenții în domeniul electoral și ați aplicat sancțiuni 

contravenționale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia 

(tipul, denumirea, data scrutinului), respectiv locțiitorilor acestora. 

Datele şi informaţiile necesare vor fi comunicate conform tabelului anexat şi vor fi 

însoţite de copii după documentele în cauză. 
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Județul Nume și 

prenume 

Numărul 

secției de 

votare 

Funcția deținută în cadrul 

biroului electoral al secției de 

votare/ biroul electoral de 

circumscripție 

Sancțiune 

aplicată 

Alte 

observații, 

dacă este cazul 

      

 

Cu deosebită considerație,  

 

 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI/DOAMNEI NUME ȘI PRENUME 

FUNCȚIA  

 

București, luna și anul                                                                                            Exemplar 1 
 

favorabil/nefavorabil: ____________ Director general, Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 

favorabil/nefavorabil: ____________ Director, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 

îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Întocmit: Nume și prenume, funcție, Direcția resurse electorale – Departamentul logistică electorală 
îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
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Anexa nr. 41 

Model orientativ pentru actualizarea datelor înscrise în CEE 

 

CERERE  

pentru actualizarea datelor personale înscrise în Corpul experților electorali  

 
 

Către 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, 030084, www.roaep.ro 

expert@roaep.ro 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul.........................................................................................................,  
(nume, prenume) 

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Domiciliat(ă) în ..........................................................................................................................., 
(conform mențiunilor din actul de identitate) 

 

Prin prezenta vă solicit: 

 

1. Să îmi actualizați următoarele informații înscrise în Corpul experţilor electorali: 

 

Nr. 

telefon...................................................................................................................................... 

E-mail: 

.......................................................................................................................................... 

Nume și prenume: 

......................................................................................................................... 

Adresă de domiciliu 

......................................................................................................................... 

Adresă de reședință: 

……………..................................................................................................... 

Nivelul de studii ........................................................................................................................... 
 

 

2. Să îmi modificați opțiunea de desemnare ca președinte al biroului electoral al secției 

de votare sau de locțiitor al acestuia, prin tragere la sorți și să fiu luat(ă) în evidență 

pentru tragerea la sorți cu: 

• adresa de domiciliu                         

• adresa de reședință   

 

Anexez prezentei următoarele documente: 

• copia actului de identitate                        

• copia vizei de reședință   

• copia actului de studii                        

• copia actului de căsătorie/divorț    

• alte documente                        

 

http://www.roaep.ro/
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Notă de informare privind protecția datelor personale:  

Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în Strada Stavropoleos nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, 

e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării 
procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. 

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) litera c) din Regulamentul (UE) 679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 

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

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor 
prefectului, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. 

De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor 

electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării. Pe viitor, datele privind numele și prenumele, 
domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit 

să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii 

scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene. Menționăm că responsabilul 
cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro. Conform RGPD, 

beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art.18 

din RGPD). Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu 
codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau 

prin email (scanată). În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost 

încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de 
a vă adresa instanței de judecată competente. 

 

 

Data: |__|__||__|__||__|__|__|__|                                   Semnătura ...............................................      
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10. Cuprins 

 

Numărul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

 

Denumirea componenței din cadrul procedurii Pagina 

1. Formularul de evidență a modificărilor 2 

2. Formularul de distribuire/difuzare  3 

3. Formularul de analiză a procedurii 3 

4. Scopul procedurii  4 

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem 5 

6. Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 7 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura formalizată 8 

8. Descrierea procesului (Mod de lucru) 10 

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 126 

10. Anexe, inclusiv diagrame de proces  129 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


