Anexa nr. 1 la Regulamentul privind înregistrarea prealabilă,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1568 din 24 aprilie 2018

CERERE
privind înregistrarea prealabilă a cetățeanului /cetăţenilor
Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se va/vor afla în străinătate
Către ___________________________________________________________________________________________________________
(Comisia Electorală Centrală, Misiunea diplomatică a Republicii Moldova / Oficiul Consular al Republicii Moldova în țara respectivă)

Subsemnatul/subsemnații, cetățean/cetățeni al/ai Republicii Moldova cu drept de vot, aflat/aflați temporar și/sau permanent pe teritoriul
______________________________, solicit/ăm deschiderea / constituirea unei secții de votare suplimentare, în cazul desfășurării alegerilor
(țara)
parlamentare / prezidențiale / referendumului republican, în localitatea _______________________, țara ___________________________,
și declar/ăm pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sînt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în
scopuri electorale, pentru elaborarea de studii statistice și pot fi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011
privind protecţia datelor cu caracter personal:
Numele

Prenumele

Sexul

Nr.
d/o

Data
naşterii

IDNP

Localitatea /Țara de
domiciliu/reședință actuală
în străinătate

Data semnării

Semnătura*

1
2
3

* În atenția semnatarilor:
Semnatarii completează personal toate rubricile şi îşi aplică semnătura. În cazul în care semnatarul nu poate, din motive obiective, să
completeze personal datele solicitate, acestea pot fi completate de o altă persoană, însă semnătura trebuie să fie aplicată personal de
semnatar.
Un alegător poate solicita deschiderea secțiilor de votare suplimentare doar pentru o singură localitate prin aplicarea doar a unei
semnături.
* În atenția persoanei care colectează semnăturile:
Persoana / persoanele care colectează semnăturile se vor conduce de prevederile prezentului regulament și ale Legii nr. 133 din 8 iulie
2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
În procesul de colectare a semnăturilor, precum și după încheierea activității de colectare persoana/persoanele:

1) se obligă să prelucreze datele doar în scopul stabilit de Comisia Electorală Centrală, în mod corect, acestea să fie exacte, adecvate,
pertinente și neexcesive și conform prevederilor legii;
2) să asigure confidențialitatea datelor și să nu le dezvăluie terților, să nu extragă datele și să nu efectueze copii de pe acestea în alt
scop, decît cel stabilit;
3) se obligă să ia măsuri necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat la acestea, distrugerii,
modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite.
Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol și în prezența mea ____________________________________.
(semnătura persoanei care colectează semnăturile)

Opțional, solicitanții pot indica adresa și datele de contact ale locației unde ar putea fi deschisă secția de votare, precum și
disponibilitatea de a deveni funcționar electoral și/sau de a participa voluntar în activitățile organizatorice în secția de votare.
Datele de contact ale persoanei / persoanelor care colectează semnăturile:
Nume, prenume: _____________________________________________________
Adresa de contact: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Tel. ________________________________________________________________

