IN ATENTIA STUDENTILOR CU DREPT DE VOT!
in cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 1l iulic 2021, studenlii pot vota Ia sec(ia de
volare unde domiciliazd sou i;i au reEedinla valabild, conform actului de itlentitate.

ATENTIE

!!! in cazul in care studenlii

cu drept de vot au gi domiciliul, gi reqedin{a
temporar5 valabild, ace$tia voteazA la seclia de votare in a cirei razi teritoriali isi au
resedinta valabili.

in cazul in care studenlii vor dori

sd voteze

in altd localitate decdt cea unde iqi au domiciliul

sau

reqedinla valabild, Comisia Electorald Centrald atenlioneazd cd aceEtia pot:

a)

/
/
/

vota la orice sec(ie de voture deschisd in locolitatea in care ace;tia sunt inmatricula(i
la studii, fiind obligali sd respecte urmltoarele condilii:
sd prezinte

buletinul de identitate cu fiqa de insofire;

si prezinte carnetul de student al instituliei de invdJdmdnt din localitatea respectivd;
sd completeze gi sI semneze o declara{ie pe propria rdspundere privind ablinerea de la
votarea multipl5, fiind informafi despre rdspunderea penald in caz de incilcare a acestei
obliga!ii.

b) sd declare locul rtou de Sedere, fdrd prezentarea dovezii domicilierii la adresa pentru
care se solicitd votarea, cel tdrziu pAnd la 10 iunie inclusiv, la primdria sau pretura de sector
(ultima in cazul municipiului Chiqiniu) care corespunde acestei adrese, penlru a putea fi inscriqi in
lista electoralS de la secJia de votare corespunzetor locului gederii. Declaratia se depune personal
de citre solicitant la prezentarea buletinului de identitate cu figa de insolire in original gi in copie.
c) ob(ine certificatul pentru drept de vot de la biroul elecloral al secliei de votare la care
sunt arondafi, conform domiciliului sau reEedinlei valabile. Certificatul poate fi ridicat in perioada
21 iunie-lO iulie curent. Acesta oferd posibilitatea de a vota la orice seclie de votare deschisd pe
teritoriul Republicii Moldova, in baza listei electorale suplimenlare.
Pentru a verifica corectitudinea datelor conlinute in Registrul de Stat al Alegdtorilor, precum qi
seclia de votare la care au fost arondali la ultimele alegeri, in funclie de adresa do-miciliului sau a
reqedinlei, alegitorii sunt indemnali sA acceseze pagina u u w.r'c'rilica.e cc.ntd. Incepdnd cu 21
iunie, verificarca datelor din listele electorale va putea fi efectuatd qi la birourile electorale ale
sectiilor de votare.

