
FORMULARUL DEMERSULUI 

pentru acreditarea observatorului internațional 

APPLICATION FORM 

for the accreditation as a foreign (international) observer 

 

1. Numele 

Family name 
 

2. Prenumele 

First name 
 

3. Data nașterii (ziua, luna, anul) 

Date of birth (day, month, year) 
 

4. Cetățenia 

Citizenship 
 

5. Seria, numărul și tipul pașaportului 

(diplomatic, oficial, ordinar) 

Passport number and type: 

(diplomatic, official, ordinary) 

 

6. Data  și locul eliberării pașaportului 

Date and place of issue of passport 
 

7. Data valabilității (ziua, luna, anul) 

Valid until (day, month, year) 
 

8. Instituția pe care o reprezint (denumirea 

completă, adresa, telefon, fax, e-mail) 

Represented organization (full name, address, 

phone, fax, e-mail) 

 

9. Funcția deținută și locul de muncă 

Position and place of work 
 

10. Informația de contact 

(e-mail, mobil, telefon) 

Contact information of the applicant 

(e-mail, mobile, telephone) 

 

11. Data intrării în Republica Moldova 

Arrival date in the Republic of Moldova 
 

12. Data plecării din Republica Moldova 

Departure date from the Republic of Moldova 
 

* Consimt prelucrarea datelor cu caracter personal care mă vizează de către Comisia Electorală 

Centrală/consiliul electoral de circumscripție, în scopul acreditării în calitate de observator, precum și în 

scopuri statistice pentru perioada necesară realizării acestora. Drepturile subiectului de date cu caracter 

personal, stabilite la art. 12-18 din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal, îmi sînt cunoscute.   

* Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință cu prevederile legale referitoare la protecția datelor 

cu caracter personal și consimt să păstrez confidențialitatea datelor care mi-au devenit cunoscute în 

activitatea desfășurată, inclusiv după încetarea calității de observator. 

* I hereby express my consent to the processing of my personal by the Central Election Commission, for the 

accreditation as an observer, as well as for statistical purposes, for the period necessary to achieve the above 

mentioned activities. I hereby declare that I’m informed about the rights of the subject of personal data, as 

established in the Articles 12 to 18 of the Law No. 133 of 8 July 2011 on Personal Data Protection. 

* I declare, on my own responsibility, that I am aware of the legal stipulations regarding the protection of personal 

data and I consent to respect the confidentiality of the data that became known to me in my activity carried out, 

including after the completing of the observer status. 

Data completării 

Date 
 

Semnătura 

Signature 
 

 


