






CERERE DE ADMITERE  

în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil 

 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro  

e-mail: expert@roaep.ro   

 

Subsemnatul,……………………………………………...,    CNP                                                           

(nume, inițiala tatălui, prenume) 

domiciliat în ……………………………………………………………………………………………………………………..,  
                                                                                                      (conform mențiunilor din actul de identitate)          

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

telefon ……………………, e-mail …………………………, având ocupația de …………………………………………, de 

profesie …………………………………………………………,  solicit, potrivit art. 16 alin. (4) teza I din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, admiterea în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă 

în vederea desemnării ca președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia.  

Precizez că am mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia în 

municipiul/orașul/comuna ………………………………………………………, județul (sectorul)…………………………, la 

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

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

ulterioare, cu privire la falsul în declarații, că sunt cetățean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris și vorbit, sunt 

apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia, 

nu sunt membru al unui partid politic și nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal și sunt absolvent 

de:  

 studii universitare de licență în domeniul științelor juridice   

 studii universitare de licență în alte domenii  

 învățământ general obligatoriu  

Menționez că doresc să particip la tragerea la sorți in vederea desemnării ca președinte al biroului electoral al secției de 

votare din țară sau locțiitor al acestuia cu: 

 adresa de domiciliu 

 adresa de reședință  

Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.  

Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile care îmi revin, potrivit Legii 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 și Legii nr. 208/2015 și de obligația de a-mi îndeplini funcția 

de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.  

 

Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate și actului de studii și cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de 

către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituțiile prefectului și birourile electorale. 

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

informațiile menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități. 

 

  

                  

         

Data…………….                                               Semnătura ……………………………….. 

 

Notă de informare privind protecția datelor personale: 

Autoritatea Electorală Permanentă  prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest 

document în scopul organizării procedurilor de înființare, gestionare și actualizare a Corpului experților electorali, precum și 

a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor 

prefectului și birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, 

e-mailul, ocupația și profesia, precum și copia actului de identitate ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră.  

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să 

solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la 

Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.  

             

http://www.roaep.ro/
mailto:expert@roaep.ro


CERERE DE ADMITERE 

în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen 

 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro  

e-mail: expert@roaep.ro   

 

 

Subsemnatul,……………………………………………...,    CNP                                                           

(nume, inițiala tatălui, prenume) 

domiciliat în ……………………………………………………………………………………………………………………..,  
                                                                                                      (conform mențiunilor din actul de identitate)          

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

telefon ……………………, e-mail …………………………, având ocupația de …………………………………………, de 

profesie ……………………………………………….., solicit, potrivit art. 16 alin. (3) teza II din Legea nr. 208/2015 privind 

alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, 

admiterea în Corpul experților electorali pe bază de examen. 

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

ulterioare, cu privire la falsul în declarații, că sunt cetățean român cu drept de vot, cunosc limba română, scris și vorbit, sunt 

apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia, 

nu sunt membru al unui partid politic și nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal și sunt absolvent 

de:  

 studii universitare de licență în domeniul științelor juridice   

 studii universitare de licență în alte domenii  

 învățământ general obligatoriu  

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

la sorți in vederea desemnării ca președinte al biroului electoral al secției de votare din țară sau locțiitor al acestuia cu: 

 adresa de domiciliu 

 adresa de reședință  

Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.  

Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile care îmi revin, potrivit Legii 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 și Legii nr. 208/2015 și de obligația de a-mi îndeplini funcția 

de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia în cazul în care voi fi desemnat.  

Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate și actului de studii și cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de 

către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Interne, instituțiile prefectului și birourile electorale. 

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

informațiile menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități. 

 

 

 

Data …………………………                                        Semnătura………………………….. 

Notă de informare privind protecția datelor personale: 

Autoritatea Electorală Permanentă  prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest 

document în scopul organizării procedurilor de înființare, gestionare și actualizare a Corpului experților electorali, precum și 

a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor 

prefectului și birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, 

e-mailul, ocupația și profesia, precum și copia actului de identitate ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră.  

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să 

solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la 

Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

 

 

 

             

http://www.roaep.ro/
mailto:expert@roaep.ro
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Material de informare 

CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI 

Ce reprezintă Corpul experților electorali?

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

Cine poate fi expert electoral? 

Poate face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente,  
persoana care îndeplinește 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. 

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali? 

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 locțiitor al 
acestuia; 

 pe  bază de examen. 

 Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru putea fi admis în Corpul experților electorali pe baza avizului 

favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă? 

Autoritatea Electorală Permanentă emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul experților 
electorali în cazul persoanei 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; 
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h) a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al 

acestuia la cel puțin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
Electorale Permanente; 
  

i) nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii 
funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia; 
 j) nu a săvârșit erori grave în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale 
prevăzute de legislația în vigoare; 
 k) nu a fost exclusă din Corpul experților electorali; 
 l) nu s-a retras din Corpul experților electorali. 

Cum vă puteți înscrie pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat 

de Autoritatea Electorală Permanentă 

Persoanele interesate pot depune în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală 
Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o 
cerere scrisă privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil, datată și 
semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, 
telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor menționate, mai sus, 
la lit. a) – g), o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii. 

Documentele pot fi depuse direct sau transmise prin poștă,  în original, la sediul Filialei sau Biroului 
județean al Autorității Electorale (coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității 
Electorale Permanente din județul dumneavoastră  se regăsesc aici: 
http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/)  sau la sediul Primăriei sau Instituției Prefectului.  

Primarii și prefecții vor redirecționa cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară 
însoțite de documentele solicitate către Filiala sau Biroul Județean al Autorității Electorale Permanente din 
județul dumneavoastră. 

Cum veți afla că ați fost admis în Corpul experților electorali pe baza avizului favorabil acordat de 

Autoritatea Electorală Permanentă? 

Verificarea îndeplinirii condițiilor menționate mai sus se realizează prin analiza declarației, a copiei 
actului de identitate și a copiei actului de studii. 

În urma analizei, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștință publică, prin afișare pe 
site-ul propriu, următoarele date de identificare ale persoanelor admise în Corpul experților electorali: 

 numele; 

 prenumele; 

 inițiala tatălui; 

 domiciliul. 
De asemenea, puteți solicita ca răspunsul să vă fie comunicat prin poștă sau e-mail. 

http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/
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Ce condiții trebuie să îndepliniți pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza de examen? 

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) persoanele care au fost excluse din Corpul experților electorali sub condiția ca excluderea să fi 
avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului; 
j) persoanele care s-au retras din Corpul experților electorali, sub condiția ca retragerea să fi avut 
loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului. 

  

Cum vă puteți înscrie pentru a fi admis în Corpul experților electorali pe baza de examen? 

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 sau 
prefect, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și birourilor 
acesteia; 

b) examen în sistem online. 
 

Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experților electorali organizat într-un centru de 
examinare pus la dispoziție de către primar sau  prefect se poate realiza în oricare din următoarele forme: 

a) programare online la examenul 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, ale filialelor și birourilor 
acesteia în secțiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorității Electorale Permanente; 

b) cerere scrisă privind admiterea în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen 
(anexa nr. 2), datată și semnată olograf, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă 
(coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul 
dumneavoastră  se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/)  sau la sediul Primăriei sau 
Instituției Prefectului; 

c) cerere scrisă, datată și semnată olograf privind admiterea în Corpul experților electorali din 
țară pe bază de examen (anexa nr. 2) transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente, primarului 
sau  prefectului. 
 

Persoanele interesate pot depune în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală 
Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o 

http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/
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cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, 
reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea 
condițiilor menționate mai sus la lit. a) – g), o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii. 

În cazul în care ați depus personal sau ați transmis prin poștă cererea scrisă, programarea la 
examenul scris organizat se realizează prin contactarea dumneavoastră de către evaluatorii Autorității 
Electorale Permanente. 

Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai prin următoarele forme: 

a) cerere scrisă, datată și semnată olograf, privind admiterea în Corpul experților electorali din 
țară pe bază de examen (anexa nr. 2), depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă 
(coordonatele de contact ale Filialei sau Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul 
dumneavoastră  se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/)  sau la sediul Primăriei sau 
Instituției Prefectului. Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate și a actelor de studii ale 
solicitantului. 

b) cerere scrisă, datată și semnată olograf, privind admiterea în Corpul experților electorali din 
țară pe bază de examen (anexa nr.2), transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente, primarului 
sau  prefectului. Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate și a actelor de studii ale 
solicitantului. 
 

Primarii și prefecții vor redirecționa cererile de admitere în Corpul experților electorali din țară 
însoțite de documentele solicitate către Filiala sau Biroul Județean al Autorității Electorale Permanente 
din județul dumneavoastră, în termen de 48 de ore de la data înregistrării. 

În ce constă examenul de admitere în  Corpul experților electorali? 

Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de 
verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns. Numai o variantă de 
răspuns este corectă. 

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.  
 

Cum veți afla că ați fost admis în Corpul experților electorali pe baza de examen? 

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. 

Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaților și se afișează pe pagina de internet a 
Autorității Electorale Permanente. 

http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/


 
 

Autoritatea Electorală Permanentă 

5 
 

Candidații la examenul de admitere în Corpul experților electorali care se desfășoară în sistem 
online se identifică în aplicația gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă în baza adresei de 
internet, a numelui de utilizator și a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere.  

Rezultatul probei online se comunică automat candidatului și se afișează pe pagina de internet a 
Autorității Electorale Permanente. 
 
IMPORTANT  

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. 
 

 



1 
 

Material de informare 

pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare 

Ce este Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și                                                                                                                                                                               

Aplicaţia informatică pentru verificarea dreptului de vot (ADV) 

SIMPV are un rol instrumental în asigurarea integrității 
procesului electoral și are următoarele funcționalități: 
a) facilitează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de 
lege pentru exercitarea dreptului de vot; 
b) semnalează tentativele de vot ilegal; 
c) facilitează exercitarea dreptului de vot; 
d) asigură unicitatea înscrierii în listele electorale; 
e) agregă date statistice privind prezența alegătorilor la vot. 

ADV 

ADV reprezintă un program informatic, realizat de către 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care asigură 
prelucrarea datelor de identificare ale alegătorilor 
culese de către operatorii de calculator şi compararea 
acestora cu datele deja înregistrate. 

 

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi operator de calculator al secției de votare? 

Poate avea calitatea de operator de calculator al secției de votare orice persoană care îndeplinește următoarele condiții: 
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
e) a absolvit învățământul general obligatoriu; 
f) are cunoștințe de bază în tehnologia informației. 

Cum sunt desemnați operatorii de calculator ai secției de votare?

Selectarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare se realizează pe baza examinării practice 

a următoarelor competențe: 

a) utilizarea noțiunilor de bază ale tehnologiei informației; 

b) introducerea și validarea datelor;  

c) prelucrarea datelor; 

d) utilizarea internetului și a poștei electronice; 

e) utilizarea echipamentelor periferice; 

f) asigurarea confidențialității și securității datelor. 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Autorităţii Electorale Permanente şi al Institutului Naţional de Statistică, 
organizează sesiuni de examinare practică, în centre de evaluare şi în sistem online. Persoanele care participă la sesiunile de 
examinare practică, organizate în centre de evaluare vor fi notificate telefonic sau prin e-mail de către Autoritatea Electorală 
Permanentă cu privire la locul și data sesiunii de examinare. 
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Sunt desemnate ca operatori de calculator ai secțiilor de votare numai persoanele care sunt declarate admise ca urmare a 
examinării practice a competențelor menționate mai sus. Acestea semnează un acord privind desemnarea ca operatori ai 
secțiilor de votare și un angajament privind confidențialitatea datelor și sunt remunerați, pe perioada desfășurării activității 
în secțiile de votare, cu o indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului. 

Documente necesare pentru înscrierea la sesiunea de examinare practică a competențelor  

 Pot participa persoanele care au depus sau au transmis o cerere scrisă, datată și semnată, conform modelului de cerere 
pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare anexat. 

Modalitate de depunere a cererilor pentru desemnarea ca operator de calculator al secției de votare 

 Cererile trebuie depuse direct sau transmise prin poștă,  în original, la sediul Biroului județean al Autorității Electorale 

Permanente (coordonatele de contact ale Biroului județean al Autorității Electorale Permanente din județul dumneavoastră 

se regăsesc aici: http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/ )  sau la sediul Primăriei din localitatea dumneavoastră.  

 Primaria va redirecționa cererile depuse către Biroul județean al Autorității Electorale Permanente. 

Atribuții ale operatorului de calculator  al secției de votare 

Operatorii de calculator exercită următoarele atribuții: 
 
a) preiau și predau, pe bază de proces-verbal, terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele 
conexe, de la reprezentanţii Serviciului de Telecomunicații Speciale; 
b) sunt prezenţi în secția de votare de la ora 06.00 a zilei votării până la momentul încheierii procesului-verbal 
de consemnare a rezultatelor votării; 
c) înscriu, în SIMPV, codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot, prin preluarea 
automată a acestora, prin intermediul mecanismului integrat în terminalul informatic sau prin tastarea cifrelor 
corespunzătoare în secțiunea destinată acestui scop în interfața SIMPV; 
d) controlează corectitudinea preluării codurilor numerice personale ale alegătorilor; 
e) validează preluarea codurilor numerice personale ale alegătorilor în SIMPV; 
f) comunică, de îndată, preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare mesajele și semnalările returnate 
de SIMPV; 
g) asigură introducerea şi transmiterea electronică a datelor din procesele-verbale privind consemnarea și 
centralizarea rezultatelor votării, conform procedurii stabilite de către Biroul Electoral Central; 
h) asigură îndeplinirea dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, în cazurile menționate 
de normele metodologice; 
 
 Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de 
prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare au 
fost adoptate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 9 din 28.10.2015, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015. 
 
 

http://www.roaep.ro/prezentare/filiala/



