
Ghid de completare a 

listei de semnături de 

susţinere pentru Klaus Iohannis 

 
1. Completează câmpurile din tabel cu pix albastru și preferabil cu litere 

de tipar; 

2. Dacă ai două prenume sau mai multe, trebuie să le treci pe toate; 

3. Completează data nașterii doar cu cifre. De exemplu: 26.05.1992; 

4. Toți cei care semnează trebuie să aibă 18 ani împliniți; 

5. La rubrica “Act de identitate / Denumire” e nevoie doar de inițialele 

actului de identitate al susținătorului. (C.I. - carte de identitate sau B.I. - 

buletin de identitate sau P.S. - pașaport simplu). 

6. Important! Dacă strângi semnături și de la prieteni sau colegi, poți 

completa tu câmpurile din tabel, dar semnătura trebuie să fie a lor; 

7. Numerotează rândurile din tabel pe măsură ce completezi lista; 

8. Dacă la final rămân rânduri necompletate în tabel, trage o linie 

orizontală pe mijlocul fiecărui rând; 

9. Dacă intervine o eroare pe oricare dintre rânduri, taie rândul 

respective printr-o linie orizontală de la un capăt la altul. Acel rând nu va 

fi luat în calcul și numărul și numărul corespunzător rândului invalidat va 

reveni rândului imediat următor de mai jos; 

10. Foarte important! Declarația de sub tabel trebuie completată și 

semnată de persoana care a întocmit tabelul. Listele care nu au această 

declarație completată vor fi invalidate; 

11. Sub tabel, la “număr de __ poziții’, se completează cu numărul 

semnăturilor valide. Dacă toate rândurile au fost completate și niciun 



rând nu a fost barat cu o linie orizontală pe mijloc, se completează cu 

numărul 10. În caz contrar, se scade din 10 numărul rândurilor 

necompletate și/sau al semnăturile invalidate; 

12. Asigură-te că toate datele introduse sunt complete și corecte; 

13. Semnăturile strânse se pot depune: 

- la sediul PNL Alba, str. Basarabiei nr. 3, Alba Iulia; 

- la corturile PNL de pe raza localității dumneavoastră; 

- la colegii PNL care strâng semnături; 

14. Detalii se pot obține la sediul PNL Alba sau la numărul de telefon 0258 

818 350. 
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