
 
 

 

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, 

precum și pe  bază de examen scris cu condiția să fi depus 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 sau examen, datată și semnată, însoțită 

de o copie a actului de identitate (o copie a dovezii de reședință, dacă este cazul) și o copie a actului de studii. 

 

Atribuțiile președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia 

 primește de la primari listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare și listele 

electorale suplimentare și asigură condițiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători; 

 primește de la birourile electorale de circumscripție buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la 

secția respectivă, ștampila de control și ștampilele cu mențiune VOTAT; 

 conduce operațiunile de votare și ia toate măsurile de ordine în localul secției de votare și în jurul acesteia; 

 numără voturile și consemnează rezultatul votării pentru circumscripțiile electorale pentru care s-a votat la secția 

respectivă; 

 participă la sesiunile de instruire organizate anterior zilei alegerilor. 

 

În preziua votării, la ora 18,00: 

 dispune măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operațiunilor de votare; 

 dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secției de 

votare; 

 dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot. 

 

În ziua votării, la ora 6,00: 

 în prezența celorlalți membri, verifică urnele, cabinele, existența listelor electorale, a buletinelor de vot şi a 

ștampilelor necesare votării, după care închide şi sigilează urnele prin aplicarea ștampilei de control a secției de 

votare; 

 înscrie în lista suplimentară persoanele prevăzute de lege; 

 în baza rezultatelor generate de SIMPV (Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a 

votului ilegal), a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate permite 

alegătorului care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și este înscris în lista electorală permanentă sau în copia 

de pe lista electorală complementară să voteze, oprește de la votare persoanele care nu îndeplinesc condițiile legale 

pentru a-și exercita dreptul de vot, îndrumă alegătorii să voteze la secția de votare la care sunt arondați, radiază din 

lista electorală permanentă persoana care este înscrisă în lista electorală permanentă din altă secție de votare; 

 se pronunță în privința cererilor pentru urna specială formulate de alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției 

de votare pe motiv de boală sau invaliditate. 

 

După încheiere votării, la ora 21,00: 

 declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatelor. 

 

Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora vor fi instruiți și vor primi ghiduri 

detaliate și legislația specifică. 

 

Indemnizația acordată 

Potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din HG nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și 

desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016, președintele biroului electoral al secției de votare și 

locțiitorul acestuia primesc o indemnizație de 85 lei pentru fiecare zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile.  

 De asemenea, potrivit art. 2 alin. (7) din HG nr. 53/2016, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare 

primesc o indemnizație pentru cheltuieli de protocol, în valoare de 10 lei de persoană, pentru ziua votării. 


