
1. Adresă de e-mail *

Adresele de Email sunt folosite doar pentru asigurarea integrității datelor

colectate, în acest sens vă rugăm să introduceți o adresă de Email validă.
Prin completarea chestionarului, Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în București, sectorul 3, str.

Stavropoleos, nr.6, tel: 021.310.07.69, fax 021.310.13.86, email: registratura@roaep.ro, prelucrează adresa

dumneavoastră de email, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr 2016/679(Regulament general

privind protecția datelor), în copul asigurării integrității datelor colectate.

Răspunsurile transmise vor fi analizate doar din punct de vedere statistic și nu vor fi conexate cu adresele de

email introduse.

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita ștergerea adresei dumneavoastră de email din baza de date,

transmițând o cerere în acest sens, care să conțină numele, prenumele și adresa de email folosită, către

responsabilul cu protecția datelor, la adresa de email dpo@roaep.ro.

Prin introducerea adresei de email vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor în acest sens.

2.

Chestionar cu privire la îmbunătățirea accesibilității

persoanelor cu dizabilități la procesele electorale

adresat ONG-urilor ce activează în domeniul

protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități

*Obligatoriu

Care sunt acțiunile demarate de către organizația dumneavoastră cu prilejul

evenimentelor electorale în vederea informării persoanelor cu dizabilități? *

mailto:registratura@roaep.ro
mailto:dpo@roaep.ro


3.

4.

5.

Ce măsuri considerați că ar trebui să adopte autoritățile publice cu competențe

în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru a facilita accesibilitatea

persoanelor cu dizabilități vizuale la procesul electoral? *

Ce măsuri considerați că ar trebui să adopte autoritățile publice cu competențe

în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru a facilita accesibilitatea

persoanelor cu dizabilități auditive la procesul electoral? *

Ce măsuri considerați că ar trebui să adopte autoritățile publice cu competențe

în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru a facilita accesibilitatea

persoanelor cu dizabilități locomotorii la procesul electoral? *



6.

7.

8.

9.

Având în vedere necesitatea de a accesibiliza informațiile publice pentru

persoanele cu dizabilități locomotorii, ce măsuri considerați ca fiind cele mai

eficiente pentru accesibilizarea informațiilor din domeniul electoral? *

Ce mecanisme folosiți pentru a aduce la cunoștință autorităților publice

problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități atunci când sunt

organizate alegeri? *

Care sunt cele mai des întâmpinate dificultăți pe care persoanele cu dizabilități le

întâmpină în exercitarea dreptului de vot? *

Ce soluții ați identificat pentru rezolvarea acestora? *



10.

Marcați un singur oval.

1-25%

25-50%

50-75%

75-100%

11.

Marcați un singur oval.

1-25%

25-50%

50-75%

75-100%

12.

Câte dintre persoanele cu dizabilități pe care organizația dumneavoastră le

reprezintă ar opta pentru exprimarea dreptului de vot folosind urna mobilă? *

Recomandam consultarea în vederea obținerii unor procente relevante.

Cate dintre persoanele cu dizabilități pe care organizația dumneavoastră le

reprezintă ar opta pentru exprimarea dreptului de vot în secție în cazul în care ar

fi implementate măsuri suplimentare de accesibilizare a secțiilor? *

Recomandam consultarea în vederea obținerii unor procente relevante.

Ce canale folosiți în comunicarea cu persoanele cu dizabilități pe care

organizația dumneavoastră le reprezintă (tehnologii speciale)? *



13.

14.

15.

Considerați oportună organizarea mai multor dezbateri pe tema organizării și

desfășurării alegerilor la care să participe ONG-urile care activează în domeniul

persoanelor cu dizabilități și autoritățile publice centrale și locale cu

competențe în domeniul electoral? *

Considerați oportună o colaborare între autoritățile publice centrale și locale și

ONG-urile care activează în domeniul persoanelor cu dizabilități cu privire la

elaborarea materialelor de informare privind modalitățile de exercitare a

dreptului de vot de către persoanele cu dizabilități? *

Ce măsuri considerați că ar trebui adoptate de către candidații în alegeri pentru

accesibilizarea materialelor electorale pentru persoanele cu dizabilități? *



16. Considerați că sunt necesare îmbunătățiri ale cadrului legislativ actual prin care

să se stabilească mecanisme suplimentare de consultare a persoanelor cu

dizabilități și a ONG-urilor care activează în domeniul persoanelor cu dizabilități

în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative și a politicilor publice

care le privesc? *

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

