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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 operatorilor de calculator al secțiiei 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/


 

 

Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al  

biroului electoral al secției de votare 

 

Către 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

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

e-mail: operator@roaep.ro   

 

 

Subsemnatul _____________________________CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                         (nume, prenume)  

domiciliat în 

____________________________________________________________________________,  
(conform mențiunilor din actul de identitate) 

 

telefon  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, e-mail  ____________________@________________,  

 

având ocupația  ______________________, de profesie _______________________________                     
                                                  (se trece activitatea desfăşurată)                                                                (calificarea obţinută prin studii) 

 

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

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

alegerile organizate în anul 2016,  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. 

 

Menționez că am luat cunoștință 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 și de obligația de a asigura confidențialitatea și 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 selecție, desemnare și evidență a operatorilor de calculator 

care vor asigura funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. 

Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicații Speciale, 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 ne permit să vă ţinem 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, 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























