
Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al 

biroului electoral al secției de votare 
 

Către 

Autoritatea Electorală Permanentă, 

Str. Stavropoleos nr. 6, București, 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 desfășurată)    (calificarea obținută 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 secției de votare, la 

alegerile organizate în anii 2017-2020, în comuna/orașul/municipiul 

_______________________________________, județul ________________________. 
(pentru străinătate se trec localitatea și statul) 

 

 Dețin competențe de bază în domeniul tehnologiei informației, deoarece: 

       am absolvit o specializare din învățământul 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 ocupației pe care o am; 

       altele. 
 

 Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile care revin, potrivit legii, operatorului de 

calculator al biroului electoral al secției de votare, de obligația de a îndeplini această funcție în cazul în 

care voi fi desemnat, precum și de obligația de a asigura confidențialitatea și securitatea prelucrării 

datelor. 

 Îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor personale prevăzute de prezenta cerere de către 

Autoritatea Electorală Permanentă. 
 

Data: __________________    Semnătura ________________________ 
            ZZ/LL/AAAA 

 

 Notă de informare privind protecția 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 prezenței la vot și 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 ținem 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, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție 

asupra datelor, (și) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor 

personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere 

scrisă, datată și semnată la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa 

justiției.  

http://www.roaep.ro/
mailto:operator@roaep.ro


Se completează numai în cazul depunerii la registratura Primăriei Sectorului 1 

 
 
  

Către  
 
 

Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, 
Bld. Banu Manta nr 9 

 
 
 
  
Subsemnatul __________________________________________(nume, prenume)    domiciliat în  

____________________________________________________________________________,  

(conform mențiunilor din actul de identitate)  

depun solicitarea 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 procesul electoral organizat în anul _________, în 

comuna/oraşul/municipiul __________________________________,Sectorul ____________.  

(pentru străinătate se trec localitatea şi statul)  

Ataşez copie CI 

 
 
 
 
 
 
 
Data: |__|__||__|__||__|__|__|__|    Semnătura ____________________  

ZZ/LL/AAAA  


