Anexa nr. 1
la Regulamentul privind modul de întocmire,
autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie,
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014

Comisia Electorală Centrală

CERERE
Subsemnatul(a)________________________________________________,domiciliat(ă)
(numele, prenumele)

pe adresa___________________________________________________________________ , în
legătură cu faptul că doresc să ______________________________________________________
(se indică motivul şi tipul scrutinului pentru care urmează a fi colectate semnăturile)
____________________________________________________________________________________________

rog să-mi eliberaţi liste de subscripţie.

___ ____________ 20__
(data, luna)

____________________
( semnătura)

Anexa nr. 2
la Regulamentul privind modul de întocmire,
autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie,
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014

Modelele legitimaţiilor pentru colectarea semnăturilor în listele de subscripţie
a) Modelul legitimaţiei membrului grupului de iniţiativă pentru susţinerea candidatului la funcția
de Președinte al Republicii Moldova sau iniţierea referendumului:

* Tipul scrutinului:
- alegeri prezidențiale;
- referendum republican;
- referendum local.
** Semnătura persoanei responsabile:
- preşedintele organului electoral;
- preşedintele şedinţei judiciare;
- primarul/secretarul consiliului local
b) Modelul legitimaţiei persoanei împuternicite pentru colectarea semnăturilor în susţinerea
candidatului independent:

* Tipul alegerilor:
- alegeri parlamentare;
- alegeri locale.

c) Modelul legitimaţiei pretendentului la calitatea de candidat la alegeri:

* Tipul alegerilor:
- alegeri parlamentare;
- alegeri prezidențiale;
- alegeri locale.

Anexa nr. 2 expusă într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 118 din 18 august 2016

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind modul de întocmire,
autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie,
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014,
expusă într-o nouă redacție prin hot. CEC 118 din 18 august 2016,
modificată prin hot. CEC 1175 din 13 octombrie 2017

______________________________________________________
tipul alegerilor
___ _____________ 20___
LISTA DE SUBSCRIPŢIE nr. 000000
Pentru funcţia electivă __________________________________________________

Profesia (ocupaţia) ________________________________________

Numele şi prenumele candidatului __________________________________________

Funcţia _________________________________________________

Anul naşterii ______________________

Locul de muncă ___________________________________________

Domiciliul __________________________________________________________

Apartenenţa politică _________________________________________

Primăria satului (comunei)/orașului (municipiului)_______________________________________, raionul/municipiul/UTA Găgăuzia ____________________
Numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile____________________________________________.
În atenția susținătorilor:
În lista de subscripţie, susţinătorul candidatului completează personal numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data la
care semnează în listă şi îşi aplică semnătura. În cazul în care susținătorul candidatului nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea sînt completate
de membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, însă semnătura în lista de subscripție o aplică personal susținătorul, iar în caz de
imposibilitate reprezentantul susținătorului își aplică propria semnătură.
Prin aplicarea semnăturii în vederea susținerii candidatului, susținătorul confirmă că datele personale înscrise sînt veridice și pot fi utilizate/procesate în vederea înregistrării
candidatului susținut, precum și elaborării de studii statistice, cu respectarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
În atenția colectorilor:
Colectorul semnează fiecare foaie din listele de subscripţie, atestînd faptul că semnăturile au fost colectate personal şi că identitatea persoanelor ale căror nume și prenume apar în
liste a fost verificată, în baza actului de identitate, personal de către colector.
Persoana care colectează semnăturile se obligă să asigure, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011, confidențialitatea și conformitatea prelucrării datelor cu
caracter personal ale susținătorilor din lista de subscripție, la care are acces și să nu utilizeze/prelucreze datele în alte scopuri decît cel stabilit, precum și să nu dezvăluie datele de
care a luat cunoștință în activitatea sa, nici după încetarea calității de colector.
Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol
şi în prezenţa mea ____________________ (semnătura colectorului)

Nr.
curent

Numele
susţinătorului
candidatului

* Persoanele

Prenumele
susţinătorului
candidatului

Anul*
naşterii

Actul de identitate
Domiciliul
Seria

Numărul

care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul în care semnează în listă, indică ziua, luna şi anul naşterii.

Data
semnării
(dd/ll/aa)

Semnătura
susținătorului
candidatului

Notă

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind modul de întocmire,
autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie,
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014,
expusă într-o nouă redacție prin hot. CEC 118 din 18 august 2016

_________________________________________________________
tipul referendumului
LISTA DE SUBSCRIPŢIE nr. 000000
Primăria satului (comunei)/orașului (municipiului)_____________________________________, raionul/municipiul/UTA Găgăuzia __________________________
Numele și prenumele persoanei care colectează semnăturile ______________________________.
Întrebarea preconizată a fi supusă referendumului:
Extrasul din Proiectul de lege (în cazul referendumului republican constituțional sau legislativ)
În atenția susținătorilor:
În lista de subscripţie, susţinătorul referendumului completează personal numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, data
la care semnează în listă şi îşi aplică semnătura. În cazul în care susținătorul referendumului nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea sînt
completate de membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, însă semnătura în lista de subscripție o aplică personal susținătorul, iar
în caz de imposibilitate reprezentantul susținătorului își aplică propria semnătură.
Prin aplicarea semnăturii în vederea susținerii inițiativei de desfășurare a referendumului, susținătorul confirmă că datele personale înscrise sînt veridice și pot fi utilizate/procesate
în vederea inițierii referendumului, precum și elaborării de studii statistice, cu respectarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
În atenția colectorilor:
Colectorul semnează fiecare foaie din listele de subscripţie în prezenţa conducătorului autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu s-au colectat semnăturile, atestînd
faptul că semnăturile au fost colectate personal şi că identitatea persoanelor ale căror nume și prenume apar în liste a fost verificată, în baza actului de identitate, personal de către
colector.
Persoana care colectează semnăturile se obligă să asigure, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011, confidențialitatea și conformitatea prelucrării datelor cu
caracter personal ale susținătorilor din lista de subscripție, la care are acces și să nu utilizeze/prelucreze datele în alte scopuri decît cel stabilit, precum și să nu dezvăluie datele de
care a luat cunoștință în activitatea sa, nici după încetarea calității de colector.

Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol
şi în prezenţa mea ____________________ (semnătura colectorului)

L.Ş

administraţiei publice locale

Nr.
curent

Numele
susţinătorului
referendumului

Prenumele
susţinătorului
referendumului

Anul*
naşterii

Actul de identitate
Domiciliul
Seria

Numărul

* Persoanele care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul în care semnează în listă, indică ziua, luna şi anul naşterii.

Data
semnării
(dd/ll/aa)

Semnătura
susținătorului
referendumului

Notă

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind modul de întocmire,
autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie,
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014

Notă informativă
privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate
de dl, dna ___________________________________, candidat pentru funcţia
de _________________ la alegerile ____________________________
din ____ ______________ 20___
În __________________________________ la data de ____ _________________20___ au
(denumirea organului electoral)

fost prezentate _________ liste de subscripţie, conţinînd ___________ semnături ale susţinătorilor.
________________________________________ a verificat autenticitatea datelor din listele
(denumirea organului electoral)

de subscripţie, în număr de ____________ liste, conţinînd ____________ semnături.
În urma verificării listelor de subscripţie, au fost constatate următoarele încălcări ale
prevederilor Codului electoral:
În liste lipsesc:
- semnăturile la ________ persoane;
- data semnăturii la ___________ persoane;
- seria şi/sau numărul actului de identitate la __________ persoane.
Alte încălcări:
- introduse semnături false sau repetate la __________ persoane;
- incluse persoane care nu locuiesc în localitatea respectivă __________;
- la _________ persoane care împlinesc în anul desfăşurării alegerilor vîrsta de 18 ani nu sînt
indicate ziua, luna şi anul naşterii.
Din _______ liste în care lipseşte semnătura colectorului se exclud _______ persoane.
În total ___________ semnături ale susţinătorilor se consideră nule.
Sînt considerate valabile _________ semnături ale susţinătorilor. Numărul semnăturilor
valabile colectate permite/nu permite înregistrarea dlui, dnei _____________________________
în calitate de candidat la funcţia de ___________________________________.
Membrul
________________________
(denumirea organului electoral)

______________
(semnătura)

______ _____________ 20___.
Anexa nr. 5 modificată prin hot. CEC nr. 118 din 18 august 2016, nr. 1175 din 13 octombrie 2017

Anexa nr. 6
la Regulamentul privind modul de întocmire,
autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie,
aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014

Notă informativă
privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate
de membrii grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea
referendumului ____________________________ din ____ ______________ 20___
( tipul referendumului)

_____________________________________________________________________
(problema supusă referendumului)

În ________________________________________________ la data de __ _________20__
(denumirea organului care efectuează verificarea listelor de subscripţie)

au fost prezentate ______ liste de subscripţie, conţinînd ______ semnături ale susţinătorilor.
______________________________________________________ a verificat autenticitatea
(denumirea organului care efectuează verificarea listelor de subscripţie)

datelor din listele de subscripţie, în număr de ________ liste, conţinînd ________ semnături.
În urma verificării listelor de subscripţie, au fost constatate următoarele încălcări ale
prevederilor Codului electoral:
În liste lipsesc:
- semnăturile la ________ persoane;
- data semnăturii la ___________ persoane;
- seria şi/sau numărul actului de identitate la _________ persoane.
Alte încălcări:
- semnături false sau repetate la __________ persoane;
- incluse persoane care nu locuiesc în localitatea respectivă __________;
- la _________ persoane care împlinesc în anul desfăşurării referendumului vîrsta de 18 ani
nu sînt indicate ziua, luna şi anul naşterii.
Din _______ liste în care lipseşte semnătura colectorului se exclud _______ persoane.
Din ______ liste pe care nu a fost aplicată ştampila primăriei se exclud _____ persoane.
Din _____ liste, au fost colectate pînă la înregistrarea grupului de iniţiativă ____ liste.
Din ______ liste, nu a fost expusă întrebarea sau întrebările preconizate a fi supuse
referendumului în ______ liste.
În total ___________ semnături ale susţinătorilor se consideră nule.
* Sînt considerate valabile _________ semnături ale susţinătorilor. Numărul semnăturilor
valabile colectate permite Comisiei Electorale Centrale să adopte o hotărîre cu privire la iniţierea
referendumului republican sau respingerea propunerii de a efectua referendumul republican şi
anularea înregistrării grupului de iniţiativă.

** Sînt considerate valabile _________ semnături ale susţinătorilor. Numărul semnăturilor
valabile colectate permite ____________________________________________________
(denumirea consiliului local respectiv)
_____________________________________________________________________________________________
(sau autorităţii reprezentative a unităţii administrativ-teritoriale cu statut special)

să adopte decizia privind desfăşurarea referendumului local sau refuzul de a-l efectua.
Membrul (persoana responsabilă)
_______________________________
(denumirea organului care efectuează
verificarea listelor de subscripţie)

______ _____________ 20___.

_________________
( semnătura)

