
 

 
 
Indicaţii privind completarea listelor 
 

Cine poate semna? 

 

Pot semna doar persoanele majore.  

Semnăturile trebuie să fie date personal. Un soţ nu poate semna pentru altul, părinţii nu 

pot semna pentru copii, etc. 

 

Pot stânge pe o singură listă semnături  
de la persoane din localităţi diferite? 

 

Nu. Pe o listă pot fi strânse semnături doar de la persoane cu domiciliul în aceeaşi 

localitate.   

În cazul în care există potenţiali semnatari şi din alte localităţi, iniţiaţi o listă nouă.  

Atenţie! Relevant este domiciliul menţionat pe faţa cărţii de identitate, iar nu viza de 

flotant menţionată pe abţibild-ul de pe verso. 

 

Ce date de identificare trebuie să fie incluse în listă? 

 

Lista trebuie să includă: 

• Numele şi prenumele persoanei (dacă există mai multe nume sau prenume, toate vor 

fi incluse); 

• Adresa completă (inclusiv blocul, scara, etajul, apartamentul, etc.); 

• Seria şi numărul cărţii de identitate; 

• Codul numeric personal. 

Judeţul şi localitatea nu vor fi incluse la secţiunea “Adresă”, ci în antetul listei. 

Dacă oricare dintre elementele menţionate anterior nu este inclus integral, semnătura va 

fi invalidată. 



 

 

 

 

 

Cine semnează rubrica “Persoana împuternicită să întocmească 
lista” din josul fiecărei liste de semnături? 

 

Nu semnaţi această rubrică! Ea va fi semnată doar de către o singură persoană, special 

desemnată în fiecare judeţ. 

 

Pot face corecturi pe o listă? 

 

Încercaţi să includeţi toate informaţiile corect.   

În cazul în care au fost făcute orice greşeli, puteţi începe o listă nouă.  

Dacă lista veche includea deja semnături ce nu ar mai putea fi obţinute din nou, tăiaţi cu 

o linie orizontală rândul care include greşeli şi completaţi un nou rând cu informaţiile 

corecte. 

 

Pot face orice alte însemne pe listă?  

 

Nu. Pe listă vor putea fi completate doar câmpurile expres indicate.  

Nu se pot face însemnări pe verso-ul listei.  

Nu se pot numerota listele. 

 

Unde păstrăm listele? 

 

Toate listele primite de către voluntarii RO100 vor fi păstrate de către coordonatorul 

judeţean RO100. După ce aţi obţinut semnăturile transmiteţi lista către acesta pentru a fi 

păstrată în condiţii de siguranţă. 

 


