
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. 

 

Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat: prin poștă      

                 prin e-mail  

         

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. 

 

Solicit ca răspunsul la cerere să-mi fie comunicat: prin poștă      

                     prin e-mail  

         

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 pentru desemnarea ca operator de calculator al 

biroului electoral al secţiei de votare 

Către  

Autoritatea Electorală Permanentă, 

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

e-mail: operator@roaep.ro 

 

 

Subsemnatul ______________________________________ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
(nume, prenume) 

domiciliat în 

__________________________________________________________________________________  
(conform menţiunilor din actul de identitate) 

 

telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail _____________________@__________________________,  

având ocupaţia __________________________, de profesie _________________________________  
    (se trece activitatea desfăşurată)     (calificarea obţinută prin studii)  

 

solicit să particip la sesiunea de examinare practică a cunoştinţelor de bază în domeniul tehnologiei 

informaţiei, pentru a deveni operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, la 

alegerile organizate în anul 2017-2019, în comuna/oraşul/municipiul 
 

____________________________________, judeţul ______________________________________. 
(pentru străinătate se trec localitatea şi statul) 

 

Deţin competenţe de bază în domeniul tehnologiei informaţiei, deoarece:  

|_| am absolvit o specializare din învăţământul superior;  

|_| am absolvit un curs specializat organizat de un furnizor de formare profesională;  

|_| am urmat o altă formă de pregătire profesională;  

|_| utilizez calculatorul în cadrul ocupaţiei pe care o am;  

|_| altele.  

 

Menţionez că am luat cunoştinţă de atribuţiile care revin, potrivit legii, operatorului de 

calculator al biroului electoral al secţiei de votare, de obligaţia de a îndeplini această funcţie în cazul în 

care voi fi desemnat, precum şi de obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi securitatea prelucrării 

datelor.  

Îmi exprim acceptul pentru prelucrarea datelor personale prevăzute de prezenta cerere de către 

Autoritatea Electorală Permanentă.  

 

Data: |_|_||_|_||_|_|_|_|     Semnătura ___________________  
         ZZ/LL/AAAA  

 

Notă de informare privind protecţia datelor personale:  
Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră 

prin acest document în scopul organizării procedurilor de selecţie, desemnare şi evidenţă a operatorilor de 

calculator care vor asigura funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire 

a votului ilegal. Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, 

instituţiilor prefectului şi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele şi prenumele, domiciliul, codul 

numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupaţia şi profesia ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.  

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de 

acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi 

prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor 

drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Autoritatea Electorală Permanentă. De 

asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

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