
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.

Participarea la procesele electorale

2.

Marcați un singur oval.

a. Da

b. Nu

Chestionar cu privire la îmbunătățirea accesibilității

persoanelor cu dizabilități la procesele electorale

*Obligatoriu

În cadrul ultimelor alegeri v-ați exprimat dreptul de vot ? *

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


3.

Marcați un singur oval.

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

4.

Secția de vot

5.

Marcați un singur oval.

a. utilizați un mijloc de transport în comun

b. utilizați un mijloc de transport propriu, al rudelor sau al unor apropiați

c. utilizați un scaun cu rotile

d. vă deplasați pe jos

6.

Considerați că întâmpinați obstacole în exercitarea dreptului de vot? *

Detaliați pe scurt:

Pentru deplasarea la secția de votare unde sunteți arondat/ă: *

Vă rugăm să ne precizați care sunt inconvenientele întâlnite atunci când este

necesară deplasarea:



7.

Marcați un singur oval.

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

8.

Marcați un singur oval.

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

9.

Marcați un singur oval.

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

10.

Marcați un singur oval.

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

Amplasarea sediului secției de votare la care sunteți arondat/ă permite accesul

facil persoanelor cu dizabilități locomotorii? *

Secția de vot unde v-ați exprimat dreptul de vot era dotată cu rampă de acces,

cale de acces adecvată în clădire? *

Secția de vot unde v-ați exprimat dreptul de vot avea grup sanitar accesibil

pentru persoanele cu dizabilități? *

În interiorul clădirii pe culoare, holuri, uși, precum și în secția de vot aveați

posibilitatea să vă deplasați liber/ă, fără a deranja mobilierul, cabina și urna de

vot? *



11.

Marcați un singur oval.

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

12.

Marcați un singur oval.

a. Da

b. Nu

c. Nu știu

13.

Marcați un singur oval.

a. Da Treceți la întrebarea 15

b. Nu Treceți la întrebarea 14

c. Nu știu Treceți la întrebarea 15

Dificultăți întâmpinate la intrarea în secția de vot

14.

Secția de votare avea cabina de vot adaptată pentru persoanele cu dizabilități?

*

Iluminarea secției de votare a fost suficientă? *

Sediul secției de votare la care sunteți arondat/ă se află situat la parterul clădirii?

*

Vă rugăm să precizați cum ați procedat în situația în care sediul secției de votare

la care sunteți arondat/ă nu se afla situat la parterul clădirii?



Acces la informații

15.

Bifați toate variantele aplicabile.

a. TV

b. presa scrisă

c. internet

d. familie, prieteni, vecini

e. ONG-uri

f. altele

16.

17.

Marcați un singur oval.

a. foarte bun

b. bun

c. normal

d. slab

e. foarte slab

f. nu știu

De unde vă informați, în general, cu privire la modul de organizare și desfășurare

a alegerilor? *

Ce alte surse de informare folosiți pentru obținerea informațiilor privind modul

de organizare și desfășurare a alegerilor?

Cum apreciați, în cazul persoanelor cu dizabilități, nivelul informării cu privire la

exercitarea dreptului de vot? *



18.

Bifați toate variantele aplicabile.

a. lămpi de iluminare suplimentară

b. șablon decupat și marcat în care se introduce buletinul de vot pentru identificarea
tactilă

c. lupe

d. marcaje de orientare

e. altele

Instrumente Utile

19.

Materiale de informare

20.

Bifați toate variantele aplicabile.

a. easy to read (în format ușor de citit)

b. audio

c. Braille

d. astfel încât să poată fi prelucrate electronic și redate de către dispozitive
specializate, cum ar fi mașini de citit

e. altele

Care dintre următoarele instrumente considerați că ar fi utile persoanelor cu

dizabilități vizuale în vederea exercitării votului în mod corespunzător? *

Ce alte instrumente considerați că ar fi utile persoanelor cu dizabilități vizuale în

vederea exercitării votului în mod corespunzător?

Materialele de informare cu privire la procesul electoral ar trebui realizate: *



21.

22.

Marcați un singur oval.

a. ca și până acum Treceți la întrebarea 24

b. easy to read (în format ușor de citit) Treceți la întrebarea 24

c. Braille Treceți la întrebarea 24

d. în relief Treceți la întrebarea 24

e. astfel încât să poată fi prelucrate electronic și redate de către dispozitive
specializate, cum ar fi mașini de citit Treceți la întrebarea 24

f. altele Treceți la întrebarea 23

Alte moduri de realizare a buletinelor de vot

23.

Urnele de vot

Ce alte materiale de informare cu privire la procesul electoral considerați că ar

trebui realizate?

Considerați că buletinul de vot ar trebui realizat: *

În ce alt mod considerați ar trebui realizat buletinul de vot?



24.

Marcați un singur oval.

a) nu

b) da, ar trebui ca cererea să poată fi trimisă și în ziua votării (duminică), nu doar
sâmbăta

c) da, ar trebui ca cererea să poată fi trimisă de la începutul perioadei electorale și
până în ziua votării

d) da, ar trebui ca să se înscrie o singură dată pentru toate tipurile de alegeri la o
secție de votare accesibilizată corespunzător

Modalități de exercitare a dreptului de vot

25.

Marcați un singur oval.

a. la secția de votare împreună cu ceilalți alegători; Treceți la întrebarea 27

b. la secții de votare special amenajate pentru persoane cu dizabilități;
Treceți la întrebarea 27

c. prin corespondență; Treceți la întrebarea 27

d. vot prin internet; Treceți la întrebarea 27

e. altele Treceți la întrebarea 26

Alte modalități de exercitare a dreptului de vot

26.

Considerați că procedura privind urna specială ar trebui modificată pentru

persoanele cu dizabilități? *

Cum ați prefera să vă exercitați dreptul de vot?: *

Ce alte modalități de exprimare a dreptului de vot ați dori să fie puse la

dispoziție



Informații relevante cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor

27. Precizați care sunt informațiile relevante pe care doriți să le obțineți cu privire la

organizarea și desfășurarea alegerilor?
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