ADMITEREA ÎN CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI

Actele necesare pentru înscrierea în Corpul experților electorali:
-

cererea scrisă, datată și semnată olograf,
o copie a actului de identitate,
o copie a actului de studii (diplomă de bacalaureat sau de licență),
o copie a certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui,
o copie după dovada de reședință (dacă este cazul).

Admiterea în Corpul experților electorali se poate face pe bază de aviz favorabil emis de Autoritatea Electorală Permanentă
(AEP), sau pe bază de examen.
Admiterea pe bază de examen
După depunerea cererii și a actelor enumerate mai sus, veți fi contactați telefonic de reprezentanții AEP pentru a vă informa cu
privire la locul, data și ora de desfășurare a examenului.
În vederea susținerii examenului veți avea obligatoriu asupra dumneavoastră actul de identitate și cererea scrisă în original (în
cazul în care nu ați depus-o/transmis-o în original, sau dacă necesită modificări).
La intrarea în sala unde se susține examenul scris, participanții prezintă cartea de identitate.
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.
Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care participantul rezolvă corect cel
puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.
Corectarea lucrării scrise se realizează de îndată ce a fost predată, în prezența candidatului.
Atenție! Persoanele care nu au actul de identitate asupra lor nu vor putea participa la examenul de admitere în Corpul
experților electorali.
Persoanele care nu sunt prezențe la efectuarea apelului nominal sunt considerate ABSENTE.
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 predarea acesteia.
Participanții vor rezolva grilele de examen numai pe ciorne ștampilate.

Reguli de completare a testului-grilă
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.
Răspunsurile se consemnează pe formularul de examen. Pe acesta se scrie cu pastă normală de culoare albastră sau neagră. Nu se
admit ștersături sau răspunsuri multiple la o întrebare și nici modificări cu pastă corectoare. Aceste greșeli anulează răspunsul la
întrebarea respectivă.
În cazul în care, pe timpul desfășurării probei de examen, unii participanți, din diferite motive (corecturi și/sau greșeli), doresc săși 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.
Participanții pot părăsi sala de examen după ce au terminat de completat grila de întrebări și au făcut înscrierea datelor și
semnăturilor respective în Procesul-verbal privind sesiunea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de
examen.

La finalizarea lucrărilor, respectiv la expirarea timpului acordat, fiecare candidat predă lucrarea, sub semnătură. Participantul
semnează 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.
După încheierea examenului
Corectarea formularelor de examen se realizează, pe loc, în prezența candidatului, de către reprezentanții AEP desemnați prin
Notă de directorul de Filială. Rezultatul se comunică verbal candidaților.
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 cele 15 întrebări în maximum 30 de minute.
În momentul corectării formularelor de examen, un răspuns la un subiect este validat dacă, din cele trei răspunsuri posibile ale
întrebării, este marcat un singur răspuns corect, iar celelalte două rămân necompletate. Subiectele la care sunt marcate două sau
mai multe răspunsuri sau cele care nu sunt marcate, nu sunt luate în considerare, nefiind punctate.
Comunicarea rezultatelor către participanți
Rezultatul probei scrise se comunică verbal, pe loc, candidaților.
Observație
Participanții care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere
scris pe baza unei programări fără a mai îndeplini alte formalități.

