CERERE DE ADMITERE
in Corpul experfilor electorali din {ar6 pebazd

de examen

Autoritatea Electorall PermanentS.
Str. Stavropoleos nr. 6, Bucuregti, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro
e-mail: exnert@roapp.ro

CNP

Subsemnatul,
(nume, initiala tat5lui, prenume)

cu resedinta

in
(daca este

telefon
profesie

.......,

czul, confom menliunilor din

e-mail

dovada de regedinli)

avdnd ocupa{ia de

....., solicit, potrivit art.

..........

16 alin.

....,

de

(3) teza II din Legea nr.20812015 privind

alegerea Senatului qi a Camerei Deputafilor, precum gi pentru organizarea gi funclionarea Autorit[tii Electorale Permanente,
admiterea in Corpul exper{ilor electorali pebazd de examen.
Declar, cunoscdnd prevederile art. 326 din Legea nr. 28612009 privind Codul penal, cu modificirile gi completdrile
ulterioare, cu privire la falsul in declarafii, cd sunt cetdfean romdn cu drept de vot, cunosc limba romdn6, scriti Ei vorbit, sunt
aptfrzic qi psihic pentru exercitarea funcliei de pregedinte al biroului electoral al secfiei de votare sau de locfi:itor al acestuia,
nu sunt membru al unui partid politic Ai nu sunt urmirit penal, trimis in judecatd penald sau condamnat penal qi sunt absolvent
de:

r
.
o

studii universitare de licenfd in domeniul qtiinfelor juridice
studii universitare de licenld in alte domenii f]

invitimdnt general obligatoriu

I

fl

I

Men{ionez cd, in cazul in care promovez examenul de admitere in Corpul experfilor electorali, doresc sE particip la tragerea
la sor{i in vederea desemnirii ca preqedinte al biroului electoral al secliei de votare din lari sau locliitor al acestuia cu:

r
r

adresa de
adresa de

domiciliu tl
reqedinld t]

Anexez o copie a actului de identitate qi o copie a actului de studii.
Menlionez cd am luat cunoqtinld de atribufiile care imi revin, potrivit Legii w. lI5/2015 pentru alegerea autorit6tilol
administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii administraliei publice locale nr. 2l5l200l,precum Ei pentru modificarea
gi completarea Legii nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali qi Legii nr. 208/2015 qi de obligat'a de a-mi indeplini tunclia
de pregedinte al biroului electoral al secliei de votare sau de locliitor al acestuia in cazul in care voi fi desemnat.
Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate gi actului de studii gi cu prelucrarea datelor inscrisle in acestea de
catre Autoritatea Electorali Permanent[, Ministerul Afacerilor Inteme, instituliile prefectului qi birourile electorale'
Md angajez sI notific in scris, prin e-mail sau telefonic, Autoritatea Electorald Permanentd de indatd ce datele 9i
informatiile menlionate se modificd sau in situalia aparifiei unei incompatibilitati.
Solicit ca rispunsul la cerere sd-mi fie comunicat: prin poqt6
prin e-mail
Data

..........

E
E
Semnitura

de informare privind protec{ia datelor personale:
Autoritatea Electorali Permanenti prelucreaz[ datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastrd prin acest
document in scopul organizdrii procedurilor de infiinlare, gestionare gi actualizare a Corpului experlilor electorali, precurn 9i
a procedurii de constituire a birourilor electorale. Datele vor fi dezvdluite Ministerului Afacerilor Interne, instituliilor
prefectului qi birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele gi prenumele, domiciliul, codul numeric persional, telefonul,
e-mailul, ocupalia qi profesia, precum gi copia actului de identitate ne permit sd vd linem la curent cu activitatea noastr6.
Conform Leg ii nr. 677 12001 pentru proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Ei libera
circulalie a acestor date, cu modificirile gi completirile ulterioare, beneficia{i de dreptul de acces, de intervenfier asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveli dreptul sd vd opune{i prelucrdrii datelor personale care vd privesc qi si
solicitali ;tergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vi puteJi adresa cu o cerere scris6, datat[ qi semnatd la
Autoritatea Electorali Permanenti. De asemenea, vd este recunoscut dreptul de a vd adresa justiliei'

Noti

