
Dragi studenți, 

Autoritatea Electorală Permanentă vă invită să vă înscrieți în Corpul experților 

electorali, din care vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și 

locțiitorii acestora la toate alegerile și consultările electorale. 

Prezentarea informațiilor legate de Corpul experților electorali va avea loc în data 

de 27 noiembrie între orele 12,00-14,00 în Aula Facultății de Drept din cadrul 

Universității  București. 

Autoritatea este o instituție administrativă autonomă cu competență generală în materie 

electorală care a întreprins în ultimii ani o serie de procese de reformă și de inovare menite să 

îmbunătățească procesele electorale.  

Condițiile de admitere a persoanelor interesate în Corpul experților electorali sunt 

prevăzute la art. 16 din Legea nr. 208/2015: să aibă cetăţenia română, să cunoască limba 

română, scris şi vorbit, să aibă drept de vot, o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii 

funcţiei, să nu facă parte dintr-un partid politic, să nu fie urmărite penal, trimise în judecată 

penală sau condamnate penal și să fi absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor 

juridice sau în alte domenii. În situaţia în care numărul absolvenţilor de studii universitare de 

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

excepţie, pot fi admise în corpul experţilor electorali şi persoane care au absolvit cel puţin 

învăţământul general obligatoriu. 

Admiterea în Corpul experților electorali se face fie în urma promovării unui 

examen prin care sunt evaluate competențele specifice domeniului electoral, fie pe baza 

avizului favorabil, dacă persoanele respective au îndeplinit anterior funcția de președinte 

al unui birou electoral al unei secții de votare sau de locțiitor al acestuia, nu au săvârșit 

contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum și nu au comis erori grave în 

operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.  

 Dintre persoanele înscrise în Corpul experților electorali vor fi desemnați președinții 

birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora la toate alegerile, fără a fi 

necesară îndeplinirea altor formalități de către aceștia.  

Pentru activitatea desfășurată, președintele biroului electoral al secției de votare și 

locțiitorul acestuia primesc câte o indemnizație brută de 750 lei, potrivit reglementărilor 

legale în vigoare. 

Vă informăm că în perioada 12-13 decembrie 2017 va avea loc următoarea sesiune 

de examene pentru admiterea în Corpul experților electorali. 

Examenele se vor desfășura la sediul nostru din Strada Eugeniu Carada nr. 1, 

parter, sector 3 (vis-a-vis de Banca Națională a României), astfel: 

- Marți, 12 decembrie, începând cu ora 1030; 

- Miercuri, 13 decembrie, începând cu ora 1630. 

Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-

grilă format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care o singură variantă de răspuns 

este corectă. Examenul se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel 

puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute. 

Candidații care nu pot face dovada identității prin prezentarea actului de identitate sunt 

considerați absenți. Precizăm că la examen pot participa doar persoanele cu domiciliul sau 



reședința în municipiul București sau într-unul din județele arondate Filialei București-Ilfov 

(Ilfov, Giurgiu, Călărași, Ialomița). 

Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele 

pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri: 

- http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-

detaliat--.pdf  

 - http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf  

În cazul în care doriți să susțineți examenul în această sesiune, vă rugăm să ne 

comunicați opțiunea dumneavoastră pentru una din zilele mai sus menționate până în data de 

08 decembrie 2017.  

 

Cu stimă, 

 

Filiala București – Ilfov 

 +4 0213100821 |+4 0213100820 
  filiala.bucuresti@roaep.ro | www.roaep.ro 
Str. Stavropoleos nr. 6, et. 3| Bucureşti - sect. 3 

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat--.pdf
http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/SITE-Tematica-prezentare-detaliat--.pdf
http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2015/11/intrebari-CEE_05.pdf
mailto:filiala.bucuresti@roaep.ro
http://www.roaep.ro/

