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Asociaţia Pro Democraţia (APD) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit şi 

neafiliată politic, cu caracter civic, înfiinţată în 1990. Misiunea Asociaţiei Pro 

Democraţia este de a întări democraţia la nivel naţional şi internaţional prin 

stimularea participării civice. Asociaţia Pro Democraţia este condusă de un Consiliu 

de Conducere, compus din şapte membri (dintre care unul este Preşedintele), aleşi 

de Adunarea Generală a APD din doi în doi ani. În teritoriu, Asociaţia Pro 

Democraţia este reprezentată de cluburile sale, fiecare dintre ele fiind condus de un 

Comitet de Conducere (compus din membri şi Preşedinte).

Asociaţia Pro Democraţia mai dispune de un organism executiv - Centrul Naţional 

de Coordonare (CNC), cu sediul în Bucureşti, unde lucrează un număr de 10 

persoane. Asociaţia Pro Democraţia observă alegerile  din România încă din 1992 şi 

alegerile din  ţările din regiune (Balcani, regiunea Mării Negre, Asia Centrală) din 

2004. Trebuie menţionat însă, că pentru a participa cu observatori interni în 

România, a fost necesar ca Asociaţia Pro Democraţia să desfăşoare, timp de câteva 

luni, înaintea alegerilor locale din 1992, o amplă activitate de advocacy în 

Parlamentul României, pentru ca instituţia observatorului intern să fie prevăzută în 

legea electorală (la alegerile din 1990 nu au fost acreditaţi observatori interni, ci doar 

internaţionali).

Asociaţia Pro Democraţia consideră că observarea alegerilor de către organisme 

neguvernamentale, neutre din punct de vedere politic, este necesară. Modul în care 

s-au desfăşurat alegerile din 2007, 2008 şi 2009, carenţele organizatorice care au 

marcat alegerile locale şi generale din anul 2004, problemele semnalate la 

referendumurile din 2007 şi 2003, dar şi cazurile de fraudă electorală întâlnite mai 

ales în mediul rural, ne arată importanţa majoră pe care observarea alegerilor o 

constituie pentru asigurarea corectitudinii procesului electoral. De asemenea, 
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discursul public al ultimelor luni, acuzele dintre partidele politice, rezultatele 

sondajelor de opinie privind percepţia românilor asupra fraudării alegerilor, la un an 

după alegerile prezidenţiale din 2009,  fac deosebit de importantă misiunea de 

observare a alegerilor.

În plus, o organizaţie neguvernamentală care se bucură de o reputaţie bună în rândul 

cetăţenilor poate să dea un verdict credibil pentru opinia publică, privind 

corectitudinea sau incorectitudinea procesului electoral, mai ales în situaţia în care, 

aşa cum se întâmplă de multe ori, cei care pierd alegerile îi acuză de fraudă pe cei 

care le câştigă.

1. Cine poate fi observator al Asociaţiei Pro Democraţia?

La toate tipurile de alegeri, observator intern poate fi orice cetăţean cu drept de vot 

care nu este membru al unui partid politic sau formaţiune politică. Acest cetăţean 

trebuie să fie împuternicit de o organizaţie neguvernamentală care are ca obiect 

principal de activitate apărarea valorilor democraţiei şi a drepturilor omului şi este 

legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea începerii campaniei electorale.

2. Unde pot acţiona observatorii Asociaţiei Pro Democraţia?

Din hotărârile Autorităţii Electorale Permanente (AEP), precum şi prin deciziile 

Biroului Electoral Central acreditarea observatorilor se face în doi paşi. Mai întâi 

organizaţia neguvernamentală trebuie să înainteze o cerere la AEP, din care să reiasă 

că îndeplineşte criteriile stabilite de Lege. Mai apoi, cu această adeverinţă 

reprezentantul ONG se prezintă la Biroul Electoral Judeţean (BEJ) sau la Biroul 

Electoral al Sectorului în care doreşte să acrediteze observatori, cu o cerere însoţită 

de declaraţiile de neapartenenţă politică a observatorilor,  BEJ va elibera câte o 

acreditare pentru fiecare observator.

!!! Atenţie: acreditarea este valabilă în original şi copie, însă, doar în 

judeţul sau sectorul în care a fost emisă.

3. Care sunt competenţele observatorilor Asociaţiei Pro Democraţia?

Observatorul intern are dreptul să asiste la operaţiunile de votare, începând cu 

operaţiunile premergătoare deschiderii secţiilor de votare şi terminând cu 

finalizarea numărării voturilor şi încheierea proceselor verbale. El nu poate interveni 

în nici un mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a 

sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor nereguli.

Observatorii interni pot descuraja comiterea unor nereguli sau fraude prin însăşi 

prezenţa lor în secţia de votare, la care trebuie să se adauge o atitudine care să 
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denote faptul că ştiu foarte bine ce au de făcut.

Este foarte important de reţinut faptul că observatorul intern nu trebuie să-şi 

manifeste public preferinţele politice, rolul său fiind acela de a contribui la buna 

desfăşurare a unor alegeri corecte. Cuvântul său de ordine este nepartizanatul.

!!! Atenţie: în conformitate cu prevederile în vigoare în acest moment „La biroul 

electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul 

stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare.”

4. Ce trebuie să cunoască observatorul Asociaţiei Pro Democraţia ?

Pentru ca activitatea sa să fie eficientă, observatorul trebuie să cunoască în mod 

temeinic:

a) prevederile Legii care reglementează alegerile pe care le observă;

b) tehnica de votare;

c) drepturile şi obligaţiile observatorului (prezentate, de asemenea, în acest 

manual).

Observarea perioadei preelectorale vizează două paliere:

1. Monitorizarea cheltuielilor din campania electorală, pentru care APD a 

dezvoltat o metodologie de observare a afişajului electoral – Metodologia de 

monitorizare a publicităţii electorale out-door;

2. Observarea unor acţiuni nelegitime în comunitate : Posibile fraude şi 

preîntâmpinarea lor.

1. Metodologia de monitorizare a publicităţii electorale out-door

A. De ce monitorizăm?

Cheltuielile partidelor pentru publicitatea electorală out-door reprezintă, împreună 

cu cheltuielile realizate pentru publicitatea în mass-media, cea mai importantă 

categorie de cheltuieli realizate de partide în campania electorală. Se aproximează că 

uneori aceste tipuri de cheltuieli reprezintă cam 80% din totalul cheltuielilor 

realizate într-o campanie electorală. În orice caz, cheltuielile electorale pentru 

publicitatea în mass-media şi out-door sunt singurele care pot fi monitorizate cu un 

anumit grad de exactitate, celelalte tipuri de cheltuieli (cum ar fi cele de transport, 

cazare, concerte, utilităţi) fiind foarte greu de aproximat de către un observator 

extern, aşa cum este APD, şi chiar, uneori, şi pentru partidele care realizează aceste 

cheltuieli.

B. Ce monitorizăm?

1. Publicitatea electorală 

2. Respectarea prevederilor legale cu privire la obligativitatea de a înscrie pe 

materialele de propagandă agentul economic care le-a tipărit şi partidul sau alianţa 

care le-a editat/comandat.

Acestea sunt foarte importante deoarece de foarte multe ori partidele pot primi 

sponsorizări ascunse, nedeclarate, de la agenţi economici care mai apoi beneficiază 

de contracte pe bani publici oferite de politicienii pe care i-au sprijinit în campania 
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electorală.

B.1. Publicitatea electorală:

Se vor monitoriza principalele (şi cele mai circulate) bulevarde/străzi din 

oraşele/sectoarele selectate la fiecare scrutin.

B.1.a. Panouri publicitare mari

Acestea sunt cele mai mari panouri publicitare, dispuse de obicei în intersecţii, pe 

axele bulevardelor, pe calcane (pereţi de clădire fără ferestre) sau în „capete de 

perspectivă”. Pot fi iluminate sau nu şi pot avea mai multe reclame, care se derulează 

pe rând. Sunt destinate în principal conducătorilor auto.

B.1.b. Panouri publicitare mici

Acest tip de panouri se găsesc în staţiile de autobuz, la intrarea în pasaje sau de-a 

lungul străzilor, pe trotuare. Pot fi amplasate pe un picior, pot fi iluminate şi pot avea 

mai multe reclame, care se derulează pe rând. Sunt destinate în principal pietonilor.

B.1.c. Reclame pe stâlpi

Aceste reclame pot fi de 3 tipuri: panouri amplasate în partea superioară a stâlpilor 

(neiluminate); casete luminate din interior, amplasate de asemenea în partea 

superioară a stâlpilor sau reclame sub forma unor fâşii.

B.1.d. Bannere

B.1.e. Atipice

 Mesh - Reclame din material pe clădiri 

 Panouri mobile  -  Au 4-5 m lungime şi 2-3 m înăltime, pot fi mutate uşor 

în locuri diferite, dar pot rămâne toată perioada campaniei în aceeaşi locaţie. 

De obicei sunt montate pe maşini

 Cuburi sau prisme

B.2.Obligativitatea inscripţionării materialelor de campanie

Trebuie să reţinem următorul aspect: există situaţii în care pe materialul de 

propagandă este menţionat agentul economic care le-a tipărit, dar nu şi beneficiarul. 

Totuşi, atunci când pe afiş apare explicit formaţiunea politică pentru care se face 

publicitate sau candidatul unei formaţiuni politice nu consideram o încălcare a legii 

(de ex. "Votaţi partidul PX!" sau „Votaţi candidatul Y!”).

C. Cum monitorizăm?

Anexa  prezintă un tabel de înregistrare a datelor în care sunt trecute aceste forme 

de publicitate out-door. Explicaţiile în detaliu se găsesc în documentul cu tabelele. 

Fiecare persoană care monitorizează ar urma să primească câte un astfel de tabel. El 

va fi completat de aceiaşi voluntari, astfel încât aceştia să poată identifica şi când trec 

în următoarele dăţi dacă acel panou mai este sau nu acolo şi dacă are afişată aceeaşi 

reclamă. După cum puteţi observa, în tabele există căsuţe pentru fiecare tur de 

monitorizare unde se vor trece aceste observaţii.

2. Observarea unor acţiuni nelegitime în comunitate: Posibile fraude şi 

preîntâmpinarea lor

Legea interzice existenţa afişelor sau materialelor electorale la mai puţin de 500 

metri de secţiile de votare, în ziua votului. De asemenea, este interzisă împărţirea 

materialelor electorale (cu însemne ale partidelor sau a candidaţilor) cu 24 ore 

înainte de începerea votului. Aceste fraude pot fi eliminate prin atenţie.

O astfel de procedură se aplică de cei care vor să urmărească votul unor persoane 

cărora le-au promis bani sau alte foloase. Legea interzice accesul în cabinele de vot 

cu orice fel de aparatură de înregistrare sau captură de imagini (telefoane mobile 

moderne, camere video, camere foto digitale etc.), pentru a reduce amploarea 

fenomenului mitei electorale. Astfel de fraude se pot elimina prin atenţie atât în afara 

secţie de votare (urmărirea unor situaţii suspecte de genul: mai multe persoane se 

întâlnesc, la ieşirea din secţia de votare, cu una care le monitorizează telefoanele 

etc.), dar şi în secţie (dacă în cabina de votare se produc flashuri / blitzuri de la 

aparate foto). Atenţie!!! Un aparat normal sau un telefon poate fotografia chiar şi în 

semiîntunericul din cabina de vot.

►Împărţirea unor materiale de propagandă după încheierea campaniei 

electorale sau existenţa unor afişe ale candidaţilor în zona secţiilor de votare.

►Intrarea în cabinele de vot cu aparate de fotografiat sau telefoane mobile cu 

cameră pentru fotografierea votului.
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►Un membru al biroului electoral al secţiei de votare îi înmânează unui alegător 

buletine de vot ce nu au aplicată ştampila de control.

►Lipsa de control a buletinelor de vot

►Metoda de fraudare „Suveica”

► „Cămaşa albastră”

►Urna mobilă utilizată în exces

În astfel de situaţii votul se anulează. Metoda se foloseşte dacă vin mai mulţi 

alegători despre care se ştie că sunt ai adversarului. Se recomandă o atenţie sporită 

la distribuirea buletinelor de vot de către preşedintele de secţie către membrii 

biroului. Ştampila de control este la preşedintele de secţie!

Cel mai mare risc provine din faptul că nu se poate controla cu exactitate numărul 

buletinelor, mai precis dacă au fost tipărite buletine de vot „clandestine” - 

neînregistrate. Buletinele pot fi produse la tipografii „apropiate” unor 

contracandidati. Buletinele neînregistrate favorizează utilizarea uneia dintre cele mai 

frecvente metode de fraudă - "suveica".

Un "alegător" plătit de un partid politic intră în secţia de vot cu unul dintre buletinele 

"clandestine" deja ştampilat, ia un altul gol de la membrii secţiei de votare, îl 

introduce în urnă pe cel deja ştampilat şi iese din secţie cu buletinul gol, pe care i-l 

arată celui care l-a plătit ca dovadă că a votat "cum trebuie". Buletinul gol va fi mai 

departe utilizat prin metoda "suveica". Acest tip de fraudă poate fi evitat prin atenţie 

sporită în jurul secţiilor de votare. Pot fi urmăriţi cei care ies din secţia de votare şi se 

deplasează spre un anumit loc (maşină, bar, locuinţă etc.)

O „variaţie" a metodei "suveica" este "cămaşa albastră" - alegătorul plătit intră în 

cabină împreună cu un însoţitor anume - pe care îl solicită Biroului din secţia de 

votare, pretextând că nu poate vota singur. Treaba însoţitorului este să se asigure că 

în urnă ajunge buletinul care "trebuie". Această metodă poate fi evitată prin 

urmărirea celor care solicită aceeaşi persoană pentru a fi ajutată să voteze.

Este recomandat ca această procedură de vot să fie permisă doar în cazul 

bolnavilor, care pot prezenta documente medicale ce arată că starea de sănătate nu 

le permite să se deplaseze la secţia de votare. Cu urna mobilă se poate controla greu 

daca ea e utilizată doar în situaţiile prevăzute de lege sau sunt colectate buletine 

de vot gata ştampilate. Legea menţionează că se poate deplasa urna mobilă numai la 

persoanele care au depus cereri şi care atestă imposibilitatea deplasării (certificat 

medical). Atenţie la cereri dacă au acelaşi scris sau dacă sunt prea multe cereri 

însoţite de certificate medicale emise de acelaşi medic. De remarcat câte cereri sunt 

la momentul plecării urnei mobile. Să nu fie mai multe buletine trimise şi nici mai 

multe care se întorc.

Atenţie la modul în care se produce accesul alegătorilor în sala de votare. Acest 

lucru se face în serii corespunzătoare numărului de cabine. Aglomerarea secţiei 

favorizează comiterea unor nereguli şi/sau ilegalităţi. Acest tip de fraudă poate fi 

evitat prin solicitarea unuia dintre membrii secţiei de votare de a se respecta 

ordinea la intrarea în sală. Jandarmii care păzesc secţia de votare sunt obligaţi să nu 

permită accesul mai multor persoane decât numărul de cabine de vot.

Membrii biroului electoral al secţiei de votare pot înmâna unor alegători – pe care îi 

cunosc ca fiind de partea unui anume candidat – mai multe buletine de vot decât au 

dreptul, pot înmâna buletine de vot ce nu au aplicată ştampila de control pe ele, pot 

vota pe mai multe buletine sau pot permite să voteze unei persoane al cărei 

domiciliu nu este arondat secţiei de votare respective.

Cu o jumătate de oră înainte de începerea votării, se aruncă în urnă 50, 100 sau 200 

de buletine de vot ştampilate „cum trebuie”. Tot timpul multiplu de 50. Apoi, pe 

parcursul zilei de vot, fraudatorii trebuie să semneze pe liste în locul oamenilor, la 

întâmplare, de 50, 100, respectiv 200 de ori. Dacă cineva observă că s-a semnat în 

locul său, se invocă o greşeală şi votantul va semna alături. Acest tip de fraudă se 

poate evita prin verificarea, dimineaţa, alături de preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare, dacă urnele sunt goale. Totodată, trebuie verificate de către 

reprezentanţii din secţie a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor. De 

asemenea, trebuie acordată atenţie procesului de închidere şi sigilare a urnei.

►Fraudarea prin aglomerarea secţiei de votare

►Ilegalităţi ale membrilor secţiilor de votare

►Folosirea unor buletine înainte de deschiderea secţiei de votare



►Un membru al biroului electoral al secţiei de votare îi înmânează unui alegător 

buletine de vot ce nu au aplicată ştampila de control.

►Lipsa de control a buletinelor de vot

►Metoda de fraudare „Suveica”

► „Cămaşa albastră”

►Urna mobilă utilizată în exces

În astfel de situaţii votul se anulează. Metoda se foloseşte dacă vin mai mulţi 

alegători despre care se ştie că sunt ai adversarului. Se recomandă o atenţie sporită 

la distribuirea buletinelor de vot de către preşedintele de secţie către membrii 

biroului. Ştampila de control este la preşedintele de secţie!

Cel mai mare risc provine din faptul că nu se poate controla cu exactitate numărul 

buletinelor, mai precis dacă au fost tipărite buletine de vot „clandestine” - 

neînregistrate. Buletinele pot fi produse la tipografii „apropiate” unor 

contracandidati. Buletinele neînregistrate favorizează utilizarea uneia dintre cele mai 

frecvente metode de fraudă - "suveica".

Un "alegător" plătit de un partid politic intră în secţia de vot cu unul dintre buletinele 

"clandestine" deja ştampilat, ia un altul gol de la membrii secţiei de votare, îl 

introduce în urnă pe cel deja ştampilat şi iese din secţie cu buletinul gol, pe care i-l 

arată celui care l-a plătit ca dovadă că a votat "cum trebuie". Buletinul gol va fi mai 

departe utilizat prin metoda "suveica". Acest tip de fraudă poate fi evitat prin atenţie 

sporită în jurul secţiilor de votare. Pot fi urmăriţi cei care ies din secţia de votare şi se 

deplasează spre un anumit loc (maşină, bar, locuinţă etc.)

O „variaţie" a metodei "suveica" este "cămaşa albastră" - alegătorul plătit intră în 

cabină împreună cu un însoţitor anume - pe care îl solicită Biroului din secţia de 

votare, pretextând că nu poate vota singur. Treaba însoţitorului este să se asigure că 

în urnă ajunge buletinul care "trebuie". Această metodă poate fi evitată prin 

urmărirea celor care solicită aceeaşi persoană pentru a fi ajutată să voteze.

Este recomandat ca această procedură de vot să fie permisă doar în cazul 

bolnavilor, care pot prezenta documente medicale ce arată că starea de sănătate nu 

le permite să se deplaseze la secţia de votare. Cu urna mobilă se poate controla greu 

daca ea e utilizată doar în situaţiile prevăzute de lege sau sunt colectate buletine 

de vot gata ştampilate. Legea menţionează că se poate deplasa urna mobilă numai la 

persoanele care au depus cereri şi care atestă imposibilitatea deplasării (certificat 

medical). Atenţie la cereri dacă au acelaşi scris sau dacă sunt prea multe cereri 

însoţite de certificate medicale emise de acelaşi medic. De remarcat câte cereri sunt 

la momentul plecării urnei mobile. Să nu fie mai multe buletine trimise şi nici mai 

multe care se întorc.

Atenţie la modul în care se produce accesul alegătorilor în sala de votare. Acest 

lucru se face în serii corespunzătoare numărului de cabine. Aglomerarea secţiei 

favorizează comiterea unor nereguli şi/sau ilegalităţi. Acest tip de fraudă poate fi 

evitat prin solicitarea unuia dintre membrii secţiei de votare de a se respecta 

ordinea la intrarea în sală. Jandarmii care păzesc secţia de votare sunt obligaţi să nu 

permită accesul mai multor persoane decât numărul de cabine de vot.

Membrii biroului electoral al secţiei de votare pot înmâna unor alegători – pe care îi 

cunosc ca fiind de partea unui anume candidat – mai multe buletine de vot decât au 

dreptul, pot înmâna buletine de vot ce nu au aplicată ştampila de control pe ele, pot 

vota pe mai multe buletine sau pot permite să voteze unei persoane al cărei 

domiciliu nu este arondat secţiei de votare respective.

Cu o jumătate de oră înainte de începerea votării, se aruncă în urnă 50, 100 sau 200 

de buletine de vot ştampilate „cum trebuie”. Tot timpul multiplu de 50. Apoi, pe 

parcursul zilei de vot, fraudatorii trebuie să semneze pe liste în locul oamenilor, la 

întâmplare, de 50, 100, respectiv 200 de ori. Dacă cineva observă că s-a semnat în 

locul său, se invocă o greşeală şi votantul va semna alături. Acest tip de fraudă se 

poate evita prin verificarea, dimineaţa, alături de preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare, dacă urnele sunt goale. Totodată, trebuie verificate de către 

reprezentanţii din secţie a listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor. De 

asemenea, trebuie acordată atenţie procesului de închidere şi sigilare a urnei.

►Fraudarea prin aglomerarea secţiei de votare

►Ilegalităţi ale membrilor secţiilor de votare

►Folosirea unor buletine înainte de deschiderea secţiei de votare



►Votarea „proporţională”

►Votarea prin reprezentant

► „Pierderea” buletinului de identitate

►Schimbarea proceselor verbale după numărarea voturilor

►Înmânarea mai multor buletine de vot unui votant

Dacă la sfârşitul zilei rămâne un număr mare de buletine nefolosite, reprezentanţii 

BESV pot cădea de acord să împartă reciproc o parte din ele şi să le introducă în urnă. 

De obicei funcţionează în secţiile mici, unde nu există observatori şi e greu de 

depistat. 

Există posibilitatea „infiltrării” (prezentarea unor persoane la o altă secţie de vot 

decât cea la care sunt arondaţi, unde, cu complicitatea reprezentatului unui partid, ar 

vota în numele unui alt alegator). Această metodă se poate evita prin urmărirea 

atentă a celor care se prezintă la vot şi prin verificarea actelor lor. Nu se poate vota 

cu buletinul unor prieteni / rude pentru aceştia.

Chiar dacă timbrul ce se lipeşte pe spate este greu de dezlipit, frauda se poate comite 

şi dacă alegătorul declară pierdută cartea de identitate în ziua alegerilor, după ce a 

votat. În această situaţie, poliţia este obligată să-i elibereze o adeverinţă pe baza 

căreia poate vota din nou. Frauda se poate evita prin verificarea cu atenţie dacă o 

persoană care se prezintă la secţia de votare este bifată sau nu în listă.

Nu există obligativitatea emiterii de copii ale proceselor-verbale după terminarea 

procesului de vot. Acest lucru face imposibilă verificarea rezultatului votului de către 

partidele a căror reprezentanţi nu au însoţit sacii cu buletine şi procesele verbale la 

Biroul Electoral Judeţean în seara votării. Frauda se poate elimina fie prin solicitarea 

unei copii de pe procesul verbal fie prin solicitarea datelor înscrise în procesul 

verbal. Apoi sunt rugaţi ceilalţi membri ai secţiei de votare să semneze pentru 

conformitate pe foaia pe care sunt notate datele.

Este posibil ca unul dintre membrii biroului electoral al secţiei de votare să dea unui 

alegător mai multe buletine de vot decât trebuie şi decât are dreptul. Apoi, va tăia pe 

listă mai multe persoane ca şi cum s-ar fi prezentat la vot. Frauda poate fi evitată prin 

monitorizarea de către fiecare reprezentant al partidului în secţia de votare a 

celorlalţi reprezentanţi. 

Legea interzice şi sancţionează cu închisoarea promisiunea sau darea de bani în 

scopul determinării votului alegătorilor. Frauda este destul de greu de dovedit dar 

este foarte probabilă. Banii sunt daţi de obicei după prezentarea dovezii din care să 

reiasă felul în care au votat persoanele. De obicei, banii sau cadourile sunt efectul 

metodelor „suveică”, „cămaşa albastră”, „fotografierea votului” etc.

Este interzisă purtarea, de către membrii BESV, pe durata votării, de materiale cu 

însemne electorale. Acest lucru poate intimida sau influenţa comportamentul 

electoral al persoanelor indecise care se prezintă la vot. În cazul în care există vreun 

reprezentant al partidelor ce poartă tricouri, şepci, insigne etc. în secţia de votare se 

va solicita să se schimbe. În cazul în care solicitarea de a se schimba rămâne fără efect 

se va face contestaţie. Atenţie!!! Semn distinctiv al partidului este inclusiv culoarea. 

De aceea nu sunt 2 partide care să folosească aceeaşi culoare.

Este interzis membrilor secţiei de votare să permită unei persoane să voteze dacă 

din actele sale de identitate reiese faptul că a mai votat (acolo sau în altă parte / are 

aplicată ştampila de control pe buletinul de identitate sau are aplicat timbrul 

autocolant cu menţiunea „votat” şi data scrutinului pe cartea de identitate). Frauda 

poate fi evitată prin monitorizarea cu atenţie a reprezentanţilor partidelor în secţia 

de votare.

Interzicerea dreptului unei persoane de a vota este sancţionată de lege. Membrii 

secţiei de votare nu pot opri o persoană să voteze dacă aceasta face dovada faptului 

că domiciliul său este arondat secţiei de votare respective şi că nu a mai votat.

Alegătorul trebuie să semneze în lista electorală înainte de a vota. Apoi i se aplică 

ştampila de control a secţiei pe buletinul de identitate şi timbrul autocolant cu 

menţiunea „votat” plus data scrutinului pe cartea de identitate. Dacă aceste 

►Promisiunea sau darea de bani sau bunuri

►Purtarea semnelor electorale în secţie

►Votează o persoană care a mai votat

►Nu i se permite unei persoane să voteze

►Omiterea semnării în lista electorală

 



►Votarea „proporţională”

►Votarea prin reprezentant

► „Pierderea” buletinului de identitate

►Schimbarea proceselor verbale după numărarea voturilor

►Înmânarea mai multor buletine de vot unui votant

Dacă la sfârşitul zilei rămâne un număr mare de buletine nefolosite, reprezentanţii 

BESV pot cădea de acord să împartă reciproc o parte din ele şi să le introducă în urnă. 

De obicei funcţionează în secţiile mici, unde nu există observatori şi e greu de 

depistat. 

Există posibilitatea „infiltrării” (prezentarea unor persoane la o altă secţie de vot 

decât cea la care sunt arondaţi, unde, cu complicitatea reprezentatului unui partid, ar 

vota în numele unui alt alegator). Această metodă se poate evita prin urmărirea 

atentă a celor care se prezintă la vot şi prin verificarea actelor lor. Nu se poate vota 

cu buletinul unor prieteni / rude pentru aceştia.

Chiar dacă timbrul ce se lipeşte pe spate este greu de dezlipit, frauda se poate comite 

şi dacă alegătorul declară pierdută cartea de identitate în ziua alegerilor, după ce a 

votat. În această situaţie, poliţia este obligată să-i elibereze o adeverinţă pe baza 

căreia poate vota din nou. Frauda se poate evita prin verificarea cu atenţie dacă o 

persoană care se prezintă la secţia de votare este bifată sau nu în listă.

Nu există obligativitatea emiterii de copii ale proceselor-verbale după terminarea 

procesului de vot. Acest lucru face imposibilă verificarea rezultatului votului de către 

partidele a căror reprezentanţi nu au însoţit sacii cu buletine şi procesele verbale la 

Biroul Electoral Judeţean în seara votării. Frauda se poate elimina fie prin solicitarea 

unei copii de pe procesul verbal fie prin solicitarea datelor înscrise în procesul 

verbal. Apoi sunt rugaţi ceilalţi membri ai secţiei de votare să semneze pentru 

conformitate pe foaia pe care sunt notate datele.

Este posibil ca unul dintre membrii biroului electoral al secţiei de votare să dea unui 

alegător mai multe buletine de vot decât trebuie şi decât are dreptul. Apoi, va tăia pe 

listă mai multe persoane ca şi cum s-ar fi prezentat la vot. Frauda poate fi evitată prin 

monitorizarea de către fiecare reprezentant al partidului în secţia de votare a 

celorlalţi reprezentanţi. 

Legea interzice şi sancţionează cu închisoarea promisiunea sau darea de bani în 

scopul determinării votului alegătorilor. Frauda este destul de greu de dovedit dar 

este foarte probabilă. Banii sunt daţi de obicei după prezentarea dovezii din care să 

reiasă felul în care au votat persoanele. De obicei, banii sau cadourile sunt efectul 

metodelor „suveică”, „cămaşa albastră”, „fotografierea votului” etc.

Este interzisă purtarea, de către membrii BESV, pe durata votării, de materiale cu 

însemne electorale. Acest lucru poate intimida sau influenţa comportamentul 

electoral al persoanelor indecise care se prezintă la vot. În cazul în care există vreun 

reprezentant al partidelor ce poartă tricouri, şepci, insigne etc. în secţia de votare se 

va solicita să se schimbe. În cazul în care solicitarea de a se schimba rămâne fără efect 

se va face contestaţie. Atenţie!!! Semn distinctiv al partidului este inclusiv culoarea. 

De aceea nu sunt 2 partide care să folosească aceeaşi culoare.

Este interzis membrilor secţiei de votare să permită unei persoane să voteze dacă 

din actele sale de identitate reiese faptul că a mai votat (acolo sau în altă parte / are 

aplicată ştampila de control pe buletinul de identitate sau are aplicat timbrul 

autocolant cu menţiunea „votat” şi data scrutinului pe cartea de identitate). Frauda 

poate fi evitată prin monitorizarea cu atenţie a reprezentanţilor partidelor în secţia 

de votare.

Interzicerea dreptului unei persoane de a vota este sancţionată de lege. Membrii 

secţiei de votare nu pot opri o persoană să voteze dacă aceasta face dovada faptului 

că domiciliul său este arondat secţiei de votare respective şi că nu a mai votat.

Alegătorul trebuie să semneze în lista electorală înainte de a vota. Apoi i se aplică 

ştampila de control a secţiei pe buletinul de identitate şi timbrul autocolant cu 

menţiunea „votat” plus data scrutinului pe cartea de identitate. Dacă aceste 
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►Votează o persoană care a mai votat

►Nu i se permite unei persoane să voteze

►Omiterea semnării în lista electorală

 



operaţiuni nu sunt făcute îi dă posibilitatea alegătorului în cauză să se prezinte 

ulterior, în aceeaşi secţie, pentru a mai vota odată. Frauda poate fi evitată prin 

urmărirea modului în care se desfăşoară ceilalţi membri ai secţiei de votare.

Legea interzice ca doi sau mai mulţi alegători să intre în acelaşi timp în aceeaşi cabină 

de vot. Sunt permise anumite excepţii, de ex. în cazul în care o persoană nu vede sau 

declară  că nu ştie să citească. Frauda poate fi destul de uşor de pus în practică în 

special în cazul persoanelor care declară că nu ştiu să citească. Se poate evita prin 

sancţionarea / contestarea unui număr prea mare sau apreciat ca exagerat de 

oameni care solicită să intre împreună cu altcineva în cabina de vot.

După încheierea votării este obligatoriu ca buletinele de vot neutilizate să fie anulate 

şi ca ştampilele cu menţiunea „Votat” să fie sigilate şi depuse într-un loc vizibil. La ora 

închiderii votării, ştampilele cu „Votat” se pot sigila într-o hârtie sau pungă ce 

trebuie să rămână intactă pe parcursul numărării voturilor. De asemenea, este 

important de observat dacă se verifică integritatea sigiliilor urnei de vot.

Atenţie la comportamentul celor autorizaţi să verifice şi să numere voturile. Un 

membru al biroului electoral al secţiei de votare poate strecura buletine dintr-un 

teanc în altul sau aşează un buletin pe care a fost exprimat un vot valabil exprimat în 

teancul cu buletine de vot nule. Este bine, pentru evitarea acestei fraude, să se 

verifice prin sondaj buletinele de vot numărate de reprezentanţii contracandidaţilor 

sau a partidelor adverse, precum şi cele nule.

Este interzis ca o persoană să influenţeze o alta în legătură cu opţiunea de vot pe care 

urmează să şi-o exprime. Frauda de acest tip este foarte uşor de pus în practică în 

special în ziua votului. Este, practic, continuarea campaniei electorale după 

terminarea perioadei permise de lege (cu 24 ore înainte de începerea votului).

►Două persoane în cabină

►Folosirea buletinelor rămase după încheierea procesului electoral

►Fraude la numărarea voturilor

►Influenţarea opţiunii de vot

1. Activitatea observatorului înainte de ziua votării

În perioada premergătoare zilei votării, observatorul trebuie să ia o serie de 

măsuri pregătitoare, astfel încât activitatea lui să fie una eficientă. Mai precis, el 

trebuie:

Ÿ să participe la sesiunea de instruire organizată de Clubul Asociaţiei Pro 

Democraţia din judeţul în care va activa ca observator;

Ÿ să verifice dacă se află în posesia tuturor materialelor necesare, mai precis, 

(pe lângă acest manual) a fişei observatorului, a acreditării, a buletinului sau 

cărţii de identitate;

Ÿ să consulte cu atenţie acest manual;

Ÿ să-şi noteze numărul de telefon al coordonatorului local al APD, pentru a 

putea comunica eventualele probleme pe care le întâmpină în secţia de 

votare (ex. nu este primit în secţia de votare, i se interzice să asiste la toate 

operaţiunile votării, etc.).

2. Ziua alegerilor, înainte de votare. Posibile nereguli sau fraude

a. Prima grijă a observatorului APD trebuie să fie prezenţa la secţia de votare, la 

ora 5:45. Asta deoarece, conform legii, la ora 6:00, preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare trebuie să verifice urnele (dacă sunt goale), trebuie să verifice 

existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor, iar apoi să închidă şi 

să sigileze urnele şi să aplice ştampila de control a secţiei de votare pe buletinele de 

vot.

Este necesar ca observatorul să asiste la toate aceste operaţiuni şi să se asigure de 

faptul că totul se desfăşoară în deplină regulă.

b. Odată ajuns la secţia de votare, observatorul trebuie să se prezinte 

preşedintelui şi membrilor biroului electoral al secţiei respective, prezentându-le 

acestora acreditarea. Ar fi bine să se stabilească relaţii de amabilitate cu fiecare 

IV. CE ARE DE FÅCUT, PROPRIU-ZIS, 

OBSERVATORUL?



operaţiuni nu sunt făcute îi dă posibilitatea alegătorului în cauză să se prezinte 

ulterior, în aceeaşi secţie, pentru a mai vota odată. Frauda poate fi evitată prin 

urmărirea modului în care se desfăşoară ceilalţi membri ai secţiei de votare.

Legea interzice ca doi sau mai mulţi alegători să intre în acelaşi timp în aceeaşi cabină 

de vot. Sunt permise anumite excepţii, de ex. în cazul în care o persoană nu vede sau 

declară  că nu ştie să citească. Frauda poate fi destul de uşor de pus în practică în 

special în cazul persoanelor care declară că nu ştiu să citească. Se poate evita prin 

sancţionarea / contestarea unui număr prea mare sau apreciat ca exagerat de 

oameni care solicită să intre împreună cu altcineva în cabina de vot.

După încheierea votării este obligatoriu ca buletinele de vot neutilizate să fie anulate 

şi ca ştampilele cu menţiunea „Votat” să fie sigilate şi depuse într-un loc vizibil. La ora 

închiderii votării, ştampilele cu „Votat” se pot sigila într-o hârtie sau pungă ce 

trebuie să rămână intactă pe parcursul numărării voturilor. De asemenea, este 

important de observat dacă se verifică integritatea sigiliilor urnei de vot.

Atenţie la comportamentul celor autorizaţi să verifice şi să numere voturile. Un 

membru al biroului electoral al secţiei de votare poate strecura buletine dintr-un 

teanc în altul sau aşează un buletin pe care a fost exprimat un vot valabil exprimat în 

teancul cu buletine de vot nule. Este bine, pentru evitarea acestei fraude, să se 

verifice prin sondaj buletinele de vot numărate de reprezentanţii contracandidaţilor 

sau a partidelor adverse, precum şi cele nule.

Este interzis ca o persoană să influenţeze o alta în legătură cu opţiunea de vot pe care 

urmează să şi-o exprime. Frauda de acest tip este foarte uşor de pus în practică în 

special în ziua votului. Este, practic, continuarea campaniei electorale după 

terminarea perioadei permise de lege (cu 24 ore înainte de începerea votului).

►Două persoane în cabină

►Folosirea buletinelor rămase după încheierea procesului electoral

►Fraude la numărarea voturilor

►Influenţarea opţiunii de vot

1. Activitatea observatorului înainte de ziua votării

În perioada premergătoare zilei votării, observatorul trebuie să ia o serie de 

măsuri pregătitoare, astfel încât activitatea lui să fie una eficientă. Mai precis, el 

trebuie:

Ÿ să participe la sesiunea de instruire organizată de Clubul Asociaţiei Pro 

Democraţia din judeţul în care va activa ca observator;

Ÿ să verifice dacă se află în posesia tuturor materialelor necesare, mai precis, 

(pe lângă acest manual) a fişei observatorului, a acreditării, a buletinului sau 

cărţii de identitate;

Ÿ să consulte cu atenţie acest manual;

Ÿ să-şi noteze numărul de telefon al coordonatorului local al APD, pentru a 

putea comunica eventualele probleme pe care le întâmpină în secţia de 

votare (ex. nu este primit în secţia de votare, i se interzice să asiste la toate 

operaţiunile votării, etc.).

2. Ziua alegerilor, înainte de votare. Posibile nereguli sau fraude

a. Prima grijă a observatorului APD trebuie să fie prezenţa la secţia de votare, la 

ora 5:45. Asta deoarece, conform legii, la ora 6:00, preşedintele biroului electoral al 

secţiei de votare trebuie să verifice urnele (dacă sunt goale), trebuie să verifice 

existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor, iar apoi să închidă şi 

să sigileze urnele şi să aplice ştampila de control a secţiei de votare pe buletinele de 

vot.

Este necesar ca observatorul să asiste la toate aceste operaţiuni şi să se asigure de 

faptul că totul se desfăşoară în deplină regulă.

b. Odată ajuns la secţia de votare, observatorul trebuie să se prezinte 

preşedintelui şi membrilor biroului electoral al secţiei respective, prezentându-le 

acestora acreditarea. Ar fi bine să se stabilească relaţii de amabilitate cu fiecare 
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dintre membrii biroului, indiferent de apartenenţa politică a acestora. Totodată, 

observatorul trebuie să-şi noteze în fişa de observare numele fiecărui membru al 

biroului şi, după caz, formaţiunea politică pe care o reprezintă.

De îndată ce începe derularea operaţiunilor menţionate la punctul a., observatorul 

verifică cele indicate în fişa observatorului şi notează aspectele sesizate.

c. În această perioadă pot fi semnalate câteva posibile nereguli/fraude, 

menţionate în cele ce urmează:

Ÿ Urna de vot este deteriorată (desfăcută în anumite porţiuni), fapt ce dă 

posibilitatea ca în timpul procesului de votare să se poată scoate buletine de 

vot din ea sau să poată fi introduse buletine prin alte locuri decât prin fanta 

destinată în mod special acestei operaţiuni.

Ÿ Urna de vot se sigilează nefiind goală, ci conţinând buletine de vot cu 

ştampila aplicată în patrulaterele unor candidaţi.

Ÿ Nu se aplică ştampila de control pe toate buletinele de vot aflate în secţie, 

fapt ce creează posibilitatea ca anumitor alegători să le fie înmânate buletine 

de vot pe care nu se află această ştampilă. În cazul în care alegătorii respectivi 

nu observă acest lucru, voturile lor urmează a fi declarate nule.

Ÿ Nu li se permite observatorilor şi/sau ziariştilor să asiste la numărătoarea 

voturilor.

3. Ziua alegerilor, în timpul votării. Posibile nereguli sau fraude

a. Localul de votare şi perimetrul acestuia

O primă serie de nereguli în desfăşurarea procesului de votare poate apărea în cazul 

propagandei electorale sau a altor activităţi ce afectează ordinea publică în preajma 

secţiilor de votare. În ceea ce priveşte spaţiul secţiei de votare şi zonele din jurul 

acestuia Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură, cu sprijinul 

primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de 

pe sediul secţiei de votare şi dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de 

vot. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat sa ia măsurile 

necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia, în 

această privinţă, se întind şi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările 

în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o 

distanţă de 500 m. În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de 

candidaţi şi de observatori, nici o altă persoană nu poate staţiona în locurile publice 

din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. 

Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor 

însărcinate cu menţinerea ordinii şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, 

insigne sau alte însemne de propagandă electorală. În ziua votării, între orele 7:00-

21:00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de 

protecţie al secţiei de votare.”

Reglementările privind perimetrul secţiei şi interdicţia propagandei electorale pe 

care o poate impune Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare (BESV) se 

referă la interdicţia oricărei manifestări publice de susţinere a unui candidat, dar nu 

include obligativitatea aplicată Preşedintelui BESV de a îndepărta toate afişele de pe 

o rază de 500m.

b. Votarea

Observatorul trebuie să urmărească respectarea cu stricteţe a prevederilor legale 

referitoare la procesul de votare cu privire la posibilele nereguli ce pot fi semnalate. 

Doar preşedintele biroului secţiei de votare poate lua măsuri pentru a opri un 

alegător de la a vota, dacă constată probleme în procesul de votare. Dar orice 

persoană: observatorul acreditat sau alţi alegători, pot înainta întâmpinări verbale 

sau scrise preşedintelui BESV. Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui 

alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

În cazul în care cineva dintre cei prezenţi în secţia de votare observă probleme sau 

nereguli în procesul de votare al unui alegător sau doresc să conteste identitatea sa 

acest lucru este posibil doar în condiţiile legale:

Candidaţii şi alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă 



dintre membrii biroului, indiferent de apartenenţa politică a acestora. Totodată, 

observatorul trebuie să-şi noteze în fişa de observare numele fiecărui membru al 

biroului şi, după caz, formaţiunea politică pe care o reprezintă.

De îndată ce începe derularea operaţiunilor menţionate la punctul a., observatorul 

verifică cele indicate în fişa observatorului şi notează aspectele sesizate.

c. În această perioadă pot fi semnalate câteva posibile nereguli/fraude, 

menţionate în cele ce urmează:

Ÿ Urna de vot este deteriorată (desfăcută în anumite porţiuni), fapt ce dă 

posibilitatea ca în timpul procesului de votare să se poată scoate buletine de 

vot din ea sau să poată fi introduse buletine prin alte locuri decât prin fanta 

destinată în mod special acestei operaţiuni.

Ÿ Urna de vot se sigilează nefiind goală, ci conţinând buletine de vot cu 

ştampila aplicată în patrulaterele unor candidaţi.

Ÿ Nu se aplică ştampila de control pe toate buletinele de vot aflate în secţie, 

fapt ce creează posibilitatea ca anumitor alegători să le fie înmânate buletine 

de vot pe care nu se află această ştampilă. În cazul în care alegătorii respectivi 

nu observă acest lucru, voturile lor urmează a fi declarate nule.

Ÿ Nu li se permite observatorilor şi/sau ziariştilor să asiste la numărătoarea 

voturilor.

3. Ziua alegerilor, în timpul votării. Posibile nereguli sau fraude

a. Localul de votare şi perimetrul acestuia

O primă serie de nereguli în desfăşurarea procesului de votare poate apărea în cazul 

propagandei electorale sau a altor activităţi ce afectează ordinea publică în preajma 

secţiilor de votare. În ceea ce priveşte spaţiul secţiei de votare şi zonele din jurul 

acestuia Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură, cu sprijinul 

primarului, îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de 

pe sediul secţiei de votare şi dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de 

vot. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat sa ia măsurile 

necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia, în 

această privinţă, se întind şi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările 

în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o 

distanţă de 500 m. În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de 

candidaţi şi de observatori, nici o altă persoană nu poate staţiona în locurile publice 

din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. 

Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale, persoanelor 

însărcinate cu menţinerea ordinii şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, 

insigne sau alte însemne de propagandă electorală. În ziua votării, între orele 7:00-

21:00 sunt interzise comercializarea şi consumul băuturilor alcoolice în spaţiul de 

protecţie al secţiei de votare.”

Reglementările privind perimetrul secţiei şi interdicţia propagandei electorale pe 

care o poate impune Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare (BESV) se 

referă la interdicţia oricărei manifestări publice de susţinere a unui candidat, dar nu 

include obligativitatea aplicată Preşedintelui BESV de a îndepărta toate afişele de pe 

o rază de 500m.

b. Votarea

Observatorul trebuie să urmărească respectarea cu stricteţe a prevederilor legale 

referitoare la procesul de votare cu privire la posibilele nereguli ce pot fi semnalate. 

Doar preşedintele biroului secţiei de votare poate lua măsuri pentru a opri un 

alegător de la a vota, dacă constată probleme în procesul de votare. Dar orice 

persoană: observatorul acreditat sau alţi alegători, pot înainta întâmpinări verbale 

sau scrise preşedintelui BESV. Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui 

alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

În cazul în care cineva dintre cei prezenţi în secţia de votare observă probleme sau 

nereguli în procesul de votare al unui alegător sau doresc să conteste identitatea sa 

acest lucru este posibil doar în condiţiile legale:

Candidaţii şi alegătorii au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă 



la vot. În acest caz, identitatea se stabileşte de către preşedinte prin orice mijloace 

legale. În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele îl opreşte de la 

votare pe alegătorul contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal şi 

sesizează această situaţie autorităţilor competente.

c. Votul cu urna mobilă

Ÿ Urna mobilă, sau urna specială, se poate deplasa la persoanele care nu pot ajunge 

la secţia de votare din motive medicale numai în următoarele condiţii:

Ÿ Există cereri pentru urna specială, depuse cel mai târziu în ajunul votării;

Ÿ Cererile sunt însoţite de documente justificative;

Ÿ Nu se mai înregistrează cereri pentru urna specială în ziua votării;

Ÿ Adresele la care se deplasează urna se află pe raza teritorială a secţiei de 

votare;

Ÿ Urna mobilă este însoţită de cel puţin doi membrii ai secţiei de votare;

Ÿ Având în vedere că toate cererile pentru urna mobilă se primesc înainte de 

ziua votării, aceasta ar trebui să plece din secţie o singură dată, pentru a trece 

pe la toate adresele.

Ca observatori interni la alegeri, puteţi să însoţiţi cei doi membrii ai secţiei de votare 

care se vor deplasa cu urna mobilă. Dacă în secţia de votare în care vă aflaţi procesul 

de votare decurge normal şi fără incidente este recomandat să ieşiţi din secţie 

pentru a însoţii urna mobilă. De asemenea, o atenţie deosebită trebuie acordată 

persoanelor care însoţesc urna mobilă. Acestea ar trebui să fie reprezentanţi ai unor 

partide aflate în reală concurenţă.

d. Întreruperea procesului de vot

Procesul de vot poate fi întrerupt doar în condiţii strict reglementate:

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru 

motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră. Suspendarea 

este anunţată prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs 

evenimentul care a declanşat suspendarea.

În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte 

documente şi materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub 

pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de 

jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare în acelaşi 

timp. Candidaţii şi observatorii care asistă la votare nu pot fi obligaţi să părăsească 

sala de votare în acest timp.

La ora 21:00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea 

încheiată şi dispune închiderea sălii unde se votează. Alegătorii care la ora 21,00 se 

află în sala unde se votează pot sa îşi exercite dreptul de vot.

e. Posibilele nereguli/fraude ce pot apărea în această etape sunt menţionate 

în cele ce urmează:

Ÿ un membru al biroului electoral al secţiei de votare îi înmânează unui alegător 

un număr de buletine de vot mai mare decât cel la care are dreptul;

Ÿ un membru al biroului secţiei de votare îi înmânează unui alegător buletine de 

vot care nu au aplicată ştampila de control pe ele (acest lucru va duce, în cele 

din urmă, la anularea voturilor acelui alegător, în timpul procesului de 

numărare);

Ÿ un membru al biroului electoral al secţiei de votare votează pe mai multe 

buletine de vot decât cele la care are dreptul (legea permite membrilor 

biroului secţiei de votare să îşi exprime dreptul la vot în secţia în care îşi 

desfăşoară activitatea).

Ÿ i se permite să voteze unei persoane din ale cărei acte de identitate reiese 

faptul că a mai votat în altă parte (are aplicată ştampila de control pe buletinul 

de identitate sau are aplicat timbrul autocolant cu menţiunea „votat” pe 

cartea de identitate);

Ÿ nu i se permite să voteze unei persoane care face dovada faptului că 

domiciliul său este arondat secţiei de votare respective şi că nu a mai votat în 

alt loc;

Ÿ alegătorul nu semnează în lista electorală şi nu i se aplică ştampila de control a 

secţiei pe buletinul de identitate sau nu i se aplică timbrul autocolant cu 

menţiunea „votat” pe cartea de identitate, fapt ce îi dă posibilitatea de a se 



la vot. În acest caz, identitatea se stabileşte de către preşedinte prin orice mijloace 

legale. În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele îl opreşte de la 

votare pe alegătorul contestat, consemnează faptul într-un proces-verbal şi 

sesizează această situaţie autorităţilor competente.

c. Votul cu urna mobilă

Ÿ Urna mobilă, sau urna specială, se poate deplasa la persoanele care nu pot ajunge 

la secţia de votare din motive medicale numai în următoarele condiţii:

Ÿ Există cereri pentru urna specială, depuse cel mai târziu în ajunul votării;

Ÿ Cererile sunt însoţite de documente justificative;

Ÿ Nu se mai înregistrează cereri pentru urna specială în ziua votării;

Ÿ Adresele la care se deplasează urna se află pe raza teritorială a secţiei de 

votare;

Ÿ Urna mobilă este însoţită de cel puţin doi membrii ai secţiei de votare;

Ÿ Având în vedere că toate cererile pentru urna mobilă se primesc înainte de 

ziua votării, aceasta ar trebui să plece din secţie o singură dată, pentru a trece 

pe la toate adresele.

Ca observatori interni la alegeri, puteţi să însoţiţi cei doi membrii ai secţiei de votare 

care se vor deplasa cu urna mobilă. Dacă în secţia de votare în care vă aflaţi procesul 

de votare decurge normal şi fără incidente este recomandat să ieşiţi din secţie 

pentru a însoţii urna mobilă. De asemenea, o atenţie deosebită trebuie acordată 

persoanelor care însoţesc urna mobilă. Acestea ar trebui să fie reprezentanţi ai unor 

partide aflate în reală concurenţă.

d. Întreruperea procesului de vot

Procesul de vot poate fi întrerupt doar în condiţii strict reglementate:

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru 

motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră. Suspendarea 

este anunţată prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs 

evenimentul care a declanşat suspendarea.

În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte 

documente şi materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub 

pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de 

jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare în acelaşi 

timp. Candidaţii şi observatorii care asistă la votare nu pot fi obligaţi să părăsească 

sala de votare în acest timp.

La ora 21:00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea 

încheiată şi dispune închiderea sălii unde se votează. Alegătorii care la ora 21,00 se 

află în sala unde se votează pot sa îşi exercite dreptul de vot.

e. Posibilele nereguli/fraude ce pot apărea în această etape sunt menţionate 

în cele ce urmează:

Ÿ un membru al biroului electoral al secţiei de votare îi înmânează unui alegător 

un număr de buletine de vot mai mare decât cel la care are dreptul;

Ÿ un membru al biroului secţiei de votare îi înmânează unui alegător buletine de 

vot care nu au aplicată ştampila de control pe ele (acest lucru va duce, în cele 

din urmă, la anularea voturilor acelui alegător, în timpul procesului de 

numărare);

Ÿ un membru al biroului electoral al secţiei de votare votează pe mai multe 

buletine de vot decât cele la care are dreptul (legea permite membrilor 

biroului secţiei de votare să îşi exprime dreptul la vot în secţia în care îşi 

desfăşoară activitatea).

Ÿ i se permite să voteze unei persoane din ale cărei acte de identitate reiese 

faptul că a mai votat în altă parte (are aplicată ştampila de control pe buletinul 

de identitate sau are aplicat timbrul autocolant cu menţiunea „votat” pe 

cartea de identitate);

Ÿ nu i se permite să voteze unei persoane care face dovada faptului că 

domiciliul său este arondat secţiei de votare respective şi că nu a mai votat în 

alt loc;

Ÿ alegătorul nu semnează în lista electorală şi nu i se aplică ştampila de control a 

secţiei pe buletinul de identitate sau nu i se aplică timbrul autocolant cu 

menţiunea „votat” pe cartea de identitate, fapt ce îi dă posibilitatea de a se 



Ÿ prezenta ulterior, în aceeaşi secţie, pentru a mai vota o dată;

Ÿ alegătorul semnează în lista electorală, dar nu i se aplică ştampila de control a 

secţiei pe buletinul de identitate sau nu i se aplică timbrul autocolant cu 

menţiunea „votat” pe cartea de identitate, fapt ce îi dă posibilitatea de a mai 

vota o dată în altă localitate;

Ÿ doi sau mai mulţi alegători intră în acelaşi timp în aceeaşi cabină de vot;

Ÿ o persoană încearcă să influenţeze o alta în legătură cu opţiunea de vot pe 

care urmează să şi-o exprime;

Ÿ urna mobilă se deplasează la adrese la care nu este solicitată. Pentru a 

împiedica acest lucru, atrageţi atenţia asupra faptului că, în conformitate cu 

prevederile legale, urna mobilă nu trebuie să plece decât către adresele la 

care este solicitată. Totodată, atunci când se hotărăşte ca urna mobilă să 

plece pe traseu, în cazul în care biroul electoral al secţiei de votare are o 

componenţă echilibrată din punct de vedere politic, iar lucrurile par a se 

derula normal în secţia la care sunteţi acreditat ca observator, faceţi tot 

posibilul să însoţiţi urna mobilă.

Ÿ comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice pe o rază de până la 500 m 

în jurul secţiei de votare.

Ÿ staţionarea unor persoane neautorizate în secţia de votare.

Ÿ purtarea, de către membrii BESV sau observatori, pe durata votării, a unor 

materiale cu însemne electorale.

Ÿ promisiunea sau darea de bani sau bunuri în scopul influenţării votului 

alegătorilor.

Ÿ membri ai biroului electoral al secţiei de votare, observatori sau candidaţi 

însoţesc alegători în cabina de vot.

Ÿ alegătorilor care solicită sprijin pentru a vota nu li se permite să îşi aleagă un 

însoţitor sau li se indică un însoţitor anume de către membrii biroului 

electoral al secţiei de votare.

Ÿ o persoană încearcă să influenţeze o alta în legătură cu opţiunea de vot pe 

care urmează să şi-o exprime.

Ÿ votul se exprimă şi în alte locuri decât în cabinele de vot.

Ÿ alegătorilor nu li se asigură şi respectă secretul votului şi votul lor devine 

cunoscut şi de alţii.

Ÿ alegătorii înşişi îşi fac cunoscut votul lor, arătând buletinul de vot membrilor 

biroului electoral al secţiei de votare sau observatorilor sau altor persoane 

din secţia de votare.

Ÿ alegătorilor care solicită anularea primului buletin de vot folosit înainte de 

introducerea acestuia în urnă şi înmânarea unui buletin de vot suplimentar li 

se refuză acest lucru.

Ÿ transmiterea urnei mobile către anumiţi alegători/adrese fără să existe cereri 

în acest sens, redactate în conformitate cu prevederile legii.

Ÿ cei care însoţesc urna mobilă trec şi pe la alte adrese decât cele menţionate în 

solicitările complete (însoţite de documente justificative) primite la secţia de 

votare.

Ÿ transmiterea urnei mobile însoţite de mai puţin de doi membri ai biroului 

electoral al secţiei de votare.

Ÿ un număr mare de alegători petrec un timp mai lung decât cel necesar în 

cabina de vot, este posibil ca acest incident să fie cauzat de fotografierea sau 

filmarea buletinelor de vot.

Ÿ în preajma secţiei de votare staţionează grupuri de oameni care intră în 

dialog regulat cu votanţii.

Pe lângă aceste aspecte ce ţin în mod direct de procesul votării, mai pot apărea (aşa 

cum au apărut cu alte ocazii), diverse fenomene în afara legii, în incinta sau în 

apropierea localului în care se află secţia de votare, cum ar fi influenţarea 

alegătorilor, prin diferite mijloace, pentru a vota anumite partide politice sau anumiţi 

candidaţi sau pentru a vota pur şi simplu. Aceste fenomene, în cazul în care ele apar, 

trebuie aduse imediat la cunoştinţă preşedintelui/preşedinţilor secţiilor de votare 

din acea incintă (după cum arătam mai sus, competenţa preşedintelui secţiei de 

votare în ceea ce priveşte impunerea respectării legii, acoperă o suprafaţă pe o rază 
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de 500 m în jurul secţiei de votare). Totodată, astfel de nereguli trebuie comunicate 

şi Clubului APD din localitate).

4. Ziua alegerilor, după încheierea votării. Posibile nereguli sau fraude la 

numărarea voturilor

a. Prevederile legale ce reglementează numărarea voturilor

La ora 21:00, procesul de votare se încheie şi urmează o serie de operaţiuni descrise 

de lege. Înainte însă, de a le prezenta, trebuie să ştiţi că, în ceea ce priveşte 

numărarea voturilor, lucrurile nu se întâmplă întocmai cum este prevăzut la articolul 

legislaţie, deoarece procesul descris de lege este deosebit de lung si prevede 

verificarea de către fiecare membru al BESV a fiecărui buletin de vot. Procedura se 

practică doar la alegerile cu un singur rând de buletine de vot şi când prezenţa la vot 

este mică. De regulă, nici un membru al vreunui birou electoral de secţie nu pretinde 

să se respecte „ad literam” acest paragraf, pentru că dacă s-ar întâmpla acest lucru, 

numărătoarea ar dura, probabil, câteva zile.

În realitate, lucrurile stau astfel:

Ÿ pe mese, sau chiar pe podea, se lipesc bucăţi de hârtie, fiecare dintre acestea 

conţinând numele unui candidat. Ele sunt dispuse în ordinea în care numele 

candidaţilor se află în buletinele de vot.

Ÿ se desface urna de votare şi se răstoarnă în mijlocul încăperii.

Ÿ din „grămada” de buletine de vot astfel obţinută, se sortează buletinele în 

funcţie de voturile pe care le conţin. la această operaţiune participă toţi 

membrii biroului, fiecare dintre aceştia având posibilitatea de a ridica 

buletine din grămadă şi de a le aşeza pe masă sau pe podea, în dreptul 

numelor candidaţilor pentru care au fost exprimate voturi pe buletinele 

respective.

Ÿ buletinele de vot, în teancuri se aşează deschise la pagina la care se află 

ştampila „VOTAT”.

Ÿ după ce sortarea tuturor buletinelor din urne este terminată, preşedintele, 

Ÿ în prezenţa celorlalţi membri ai biroului, numără buletinele de vot din fiecare 

teanc şi consemnează rezultatul în procesul verbal.

!!! Atenţie: Conform legislaţiei în vigoare în cazul în care se constată 

neconcordanţe între datele conţinute de un proces-verbal primit de la un birou 

electoral al unei secţii de votare, biroul electoral judeţean sau al sectorului 

municipiului Bucureşti trebuie să solicite preşedintelui biroului electoral al secţiei de 

votare respectiv să efectueze corecturile necesare. Acestea sunt considerate 

valabile numai dacă au fost atestate prin semnătură şi prin aplicarea ştampilei de 

control a secţiei de votare. În acest context, preşedintele BESV sau membrii 

BESV pot strecura greşeli în acesta, pentru ca apoi datele să fie 

schimbate la biroul electoral judeţean, în favoarea unui candidat. De 

aceea  observatorul trebuie să fie foarte atent la completarea procesului 

verbal! În măsura posibilului solicitaţi o copie a procesului verbal, sau 

fotografiaţi procesul verbal afişat la secţia de votare.

b. Buletinele de vot anulate şi buletinele de vot valabile

Pot apărea neînţelegeri cu privire la nulitatea unor buletine de vot. Buletinele de vot 

sunt nule dacă:

Ÿ pe ele nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare,

Ÿ buletine de alt model decât cel legal aprobat,

Ÿ buletinele pe care nu a fost aplicată  ştampila „VOTAT”,

Ÿ buletine de vot pe care ştampila „VOTAT” este aplicată pe mai multe 

patrulatere.

Sunt valabil exprimate voturile de pe buletinele de vot care prezintă următoarele 

particularităţi:

Ÿ opţiunea alegătorului este evidentă, deşi ştampila cu menţiunea „VOTAT” 

aplicată a depăşit limitele patrulaterului

Ÿ în cazul în care tuşul s-a imprimat şi pe cealaltă parte a foii pe care a fost 

aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”,

Ÿ în situaţia în care ştampila a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi patrulater,
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Ÿ în situaţia în care ştampila a fost aplicată atât într-un patrulater cât şi în afara 

oricărui alt patrulater;

Ÿ buletinele de vot pe care au fost efectuate ştersături cu pixul sau creionul

Ÿ buletinele de vot acoperite cu înscrisuri.

c. În aceste condiţii există posibilitatea apariţiei unor nereguli/fraude care 

sunt prezentate în cele ce urmează:

Ÿ nu li se permite observatorilor şi/sau ziariştilor să asiste la numărătoarea 

voturilor, deşi se aflau în secţia de votare la ora închiderii;

Ÿ ştampilele cu menţiunea „VOTAT” nu sunt sigilate şi dispuse într-un loc 

vizibil, fapt ce dă posibilitatea unora dintre cei care participă la numărarea 

voturilor să se folosească de ştampilele respective pentru a aplica ştampile în 

plus decât cele care se află deja pe buletinele de vot (anulând, de exemplu, 

voturile exprimate în favoarea adversarilor);

Ÿ membrii biroului electoral al secţiei de votare folosesc ştampile cu inscripţia 

„VOTAT” pentru a anula voturi sau pentru a ştampila în dreptul unui anumit 

candidat voturile albe;

Ÿ un membru al biroului electoral al secţiei de votare aşează un buletin pe care 

a fost exprimat un vot pentru un anumit candidat, în teancul cu buletine cu 

voturi pentru alt candidat;

Ÿ un membru al biroului electoral al secţiei de votare aşează un buletin pe care 

a fost exprimat un vot pentru un anumit candidat, în teancul cu buletine de 

vot nule sau albe;

Ÿ un membru al biroului electoral al secţiei de votare aşează un buletin alb în 

teancul cu buletine anulate;

Ÿ înainte ca preşedintele să procedeze la numărarea buletinelor de vot din 

fiecare teanc, unul dintre membrii biroului ascunde teancul cu buletine 

conţinând voturi exprimate pentru un anumit candidat (lucru posibil în 

special în cazul candidaţilor care au obţinut, în secţia respectivă, un număr 

mic de voturi);

Ÿ înainte ca preşedintele să procedeze la numărarea buletinelor de vot din 

fiecare teanc, unul dintre membrii biroului introduce buletinele conţinând 

voturi exprimate pentru un anumit candidat în teancul de buletine cu voturi 

pentru alt candidat (în ideea că, în timp ce numără, preşedintele biroului nu 

verifică prezenţa ştampilei „VOTAT” pe fiecare buletin de vot din teanc);

Ÿ membrii biroului electoral al secţiei hotărăsc să părăsească localul secţiei de 

votare înainte de stabilirea rezultatului alegerilor şi de semnarea procesului-

verbal;

Ÿ numărul de voturi din urna mobilă este mai mare decât numărul de solicitări 

însoţite de documente justificative respectiv numărul de semnături din 

extrasul din lista electorală permanentă;

Ÿ completarea proceselor verbale nu se face ţinând cont de consemnarea 

distinctă a numărului de voturi albe şi a celui de voturi nule;  

Ÿ completarea proceselor verbale nu se face în conformitate cu numărul de 

voturi primite de fiecare dintre candidaţi.

5. Drumul sesizărilor

Ce este sesizarea?

Sesizarea constă în semnalarea unei probleme de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor. Caracterul problematic al situaţiei/acţiunii semnalate trebuie să fie 

argumentat prin încălcarea unei prevederi a unui act normativ: Lege, Ordonanţa de 

Urgenţă, Hotărâre de Guvern, hotărâre/decizie/circulară a Biroului Electoral 

Central, hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

Cine poate sesiza?

Pot adresa sesizări delegaţii şi observatorii acreditaţi în secţiile de votare, precum şi 

orice cetăţean care consideră că a fost lezat în exercitarea drepturilor sale 

electorale sau care a constatat nemijlocit încălcarea legislaţiei electorale.
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votare înainte de stabilirea rezultatului alegerilor şi de semnarea procesului-

verbal;

Ÿ numărul de voturi din urna mobilă este mai mare decât numărul de solicitări 

însoţite de documente justificative respectiv numărul de semnături din 

extrasul din lista electorală permanentă;

Ÿ completarea proceselor verbale nu se face ţinând cont de consemnarea 

distinctă a numărului de voturi albe şi a celui de voturi nule;  

Ÿ completarea proceselor verbale nu se face în conformitate cu numărul de 

voturi primite de fiecare dintre candidaţi.

5. Drumul sesizărilor

Ce este sesizarea?

Sesizarea constă în semnalarea unei probleme de organizare şi desfăşurare a 

alegerilor. Caracterul problematic al situaţiei/acţiunii semnalate trebuie să fie 

argumentat prin încălcarea unei prevederi a unui act normativ: Lege, Ordonanţa de 

Urgenţă, Hotărâre de Guvern, hotărâre/decizie/circulară a Biroului Electoral 

Central, hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

Cine poate sesiza?

Pot adresa sesizări delegaţii şi observatorii acreditaţi în secţiile de votare, precum şi 

orice cetăţean care consideră că a fost lezat în exercitarea drepturilor sale 

electorale sau care a constatat nemijlocit încălcarea legislaţiei electorale.



Cum acţionează observatorul APD?

În observarea alegerilor în secţia de votare aveţi dreptul şi sunteţi încurajaţi să 

semnalaţi preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare neregulile pe care le 

constataţi în derularea procesului electoral. Ori de câte ori observaţi o neregulă, 

adresaţi o sesizare (întâmpinare) preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare 

după cum urmează:

Ÿ Sesizare verbală

La constatarea iniţială a unei nereguli atrageţi-i atenţia preşedintelui biroului 

electoral al secţiei de votare asupra acesteia. În cele mai multe cazuri ne aşteptăm ca 

acesta să intervină pentru a rezolva neregula.

Ÿ Sesizare scrisă

Dacă problema persistă şi/sau preşedintele nu ţine cont de sesizarea dumneavoastră 

verbală, redactaţi o sesizare scrisă pe care trebuie să o primească şi pentru care 

trebuie să vă dea un număr de înregistrare. În acest moment informaţi şi 

coordonatorul APD de depunerea sesizării scrise.

Ÿ Sesizarea BEJ

Dacă nici în urma sesizării scrise situaţia negativă semnalată nu este remediată prin 

intervenţia preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, comunicaţi acest 

lucru coordonatorului APD. Acesta va prelua problema dumneavoastră şi se va 

ocupa de transmiterea unei sesizări la Biroul Electoral Judeţean care va soluţiona 

problema şi informa preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. 

Ÿ Sesizare BEC

Dacă nici BEJ nu rezolvă problema, echipa APD de la Bucureşti va adresa o sesizare 

în atenţia BEC.

Fiţi aşadar siguri că Asociaţia Pro Democraţia vă va acorda tot sprijinul de care aveţi 

nevoie în ziua alegerilor şi nu ezitaţi să contactaţi coordonatorul local al cărui număr 

de telefon l-aţi primit în timpul instruirilor pentru orice problemă sau nevoie de 

sprijin aţi putea avea.

Ce trebuie să facă observatorul după încheierea procesului de numărare 

a voturilor

După terminarea procesului de numărarea a voturilor, observatorul trebuie să 

depună la sediul clubului APD fişa observatorului, cel mai târziu în ziua de marţi, după 

duminică alegerilor, PÂNĂ LA ORA 17:00.



Cum acţionează observatorul APD?

În observarea alegerilor în secţia de votare aveţi dreptul şi sunteţi încurajaţi să 

semnalaţi preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare neregulile pe care le 

constataţi în derularea procesului electoral. Ori de câte ori observaţi o neregulă, 

adresaţi o sesizare (întâmpinare) preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare 

după cum urmează:

Ÿ Sesizare verbală

La constatarea iniţială a unei nereguli atrageţi-i atenţia preşedintelui biroului 

electoral al secţiei de votare asupra acesteia. În cele mai multe cazuri ne aşteptăm ca 

acesta să intervină pentru a rezolva neregula.

Ÿ Sesizare scrisă

Dacă problema persistă şi/sau preşedintele nu ţine cont de sesizarea dumneavoastră 

verbală, redactaţi o sesizare scrisă pe care trebuie să o primească şi pentru care 

trebuie să vă dea un număr de înregistrare. În acest moment informaţi şi 

coordonatorul APD de depunerea sesizării scrise.

Ÿ Sesizarea BEJ

Dacă nici în urma sesizării scrise situaţia negativă semnalată nu este remediată prin 

intervenţia preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, comunicaţi acest 

lucru coordonatorului APD. Acesta va prelua problema dumneavoastră şi se va 

ocupa de transmiterea unei sesizări la Biroul Electoral Judeţean care va soluţiona 

problema şi informa preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. 

Ÿ Sesizare BEC

Dacă nici BEJ nu rezolvă problema, echipa APD de la Bucureşti va adresa o sesizare 

în atenţia BEC.

Fiţi aşadar siguri că Asociaţia Pro Democraţia vă va acorda tot sprijinul de care aveţi 

nevoie în ziua alegerilor şi nu ezitaţi să contactaţi coordonatorul local al cărui număr 

de telefon l-aţi primit în timpul instruirilor pentru orice problemă sau nevoie de 

sprijin aţi putea avea.

Ce trebuie să facă observatorul după încheierea procesului de numărare 

a voturilor

După terminarea procesului de numărarea a voturilor, observatorul trebuie să 

depună la sediul clubului APD fişa observatorului, cel mai târziu în ziua de marţi, după 

duminică alegerilor, PÂNĂ LA ORA 17:00.



ANEXA

MONITORIZAREA PUBLICITÅŒII OUT-DOOR

Scurtă descriere a tipurilor de media:

Panouri publicitare mari
a. standard – panouri de dimensiuni 5,04 x 2,38
b. clasic – panouri de dimensiuni 4 x 3 m
c. derulabile – casete mari luminate, cu reclame ce se derulează pe 

rând.

Dimensiunile precizate sunt aproximative şi nu e nevoie de o precizie la cm. 
Nu există standarde naţionale, dar aceste tipuri de panouri sunt mai mari 
(cele cu lungimea de aprox. 5 m) şi mai mici, cele cu lungimea de aprox. 4 m. 

Panouri publicitare mici (dimensiune 1,1 x 1,6 m)
a. staţie de autobuz – reclamele din staţiile autobuz (alveole)
b. pe calcan – amplasate pe pereţi
c. pe picior – amplasate pe un mic picior
d. cu ceas – au un ceas deasupra sau dedesubt

Reclame pe stâlpi
a. panouri simple (1,2 x 0,8 m)
b. casete luminate (1,2 x 0,8 m)
c. draperie – fâşie amplasată verical, de lăţime aproximativ 0,8 m şi 

înălţime aproximativ 2 m.

Atenţie! În cazul acestor reclame nu va fi înregistrată apariţia fiecăreia dintre 
ele, ci numărul de instanţe de pe o stradă pentru partidul care îşi face 
publicitate.

Bannere
Bannere-le se găsesc de obicei amplasate transversal, pe străzile mai 
circulate, sau în intersecţiile mai mari. Mai pot fi amplasate pe parapetul 
balcoanelor. Acestea nu le monitorizăm, deoarece nu presupun plata unei 
chirii.



Atipice
a. mesh – pânzele imense care acoperă faţadele clădirilor. Sunt 

alcătuite din fâşii cusute la un loc. Pentru a estima dimensiunile, 
număraţi etajele pe care se întinde pânza şi numărul de fâşii. 
Înălţimea unui etaj este de aproximativ 2,5-3 m pentru un bloc de 
locuinţe sau clădire de birouri şi aproximativ 3,5-4 m pentru un 
magazin. Lăţimea unei fâşii din pânză este, în general, de 1m.

b. cuburi – sunt schelete metalice imense, acoperite cu pânză, 
amplasate în intersecţiile mari din oraşe

c. panouri mobile - sunt panouri pe roţi ce pot fi tractate de o 
maşină mică. De obicei sunt amplasate în parcări sau pe marginea 
trotuarelor.

Altele
Aici treceţi acele reclame care nu pot fi încadrate în nici una dintre 
celelalte categorii (fiţi indulgenţi şi încercaţi mai întâi să aproximaţi 
categoria în care s-ar încadra cel mai bine). Nu treceţi aici afişele lipite 
ilegal sau cele lipite în spaţiile destinate afişajului electoral, mijloacele 
de transport în comun inscripţionate sau panourile mobile care trec 
întâmplător pe stradă în momentul în care sunteţi pe teren.

Încercaţi să descrieţi cât mai exact tipul de reclamă în coloana 
„Caracteristici”, completând celelate coloane ca şi în cazul altor tipuri 
de reclame.

Mic îndrumar de completare a fişelor:

1. Caracteristici:
Identificaţi caracteristicile reclamei, încercând să o încadraţi cât mai 
exact în opţiunile oferite.

2. Locaţie
Descrieţi locaţia în care se află reclama (numele staţiei de autobuz, 
numele unui magazin din apropiere sau numărul stradal cel mai 
apropiat). Aces câmp este util pentru a identifica reclama la trecerile 

următoare. Nu trebuie să fiţi extrem de riguroşi. Este suficient să 
completaţi acest câmp astfel încât o altă persoană să poată identifica 
uşor fiecare reclamă monitorizată.

3. Candidat /Partid
Scrieţi numele candidatului şi partidul din care face parte.

4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Aceste coloane sunt destinate următoarelor treceri pe care le veţi 
face pe strada respectivă. Scrieţi data trecerii şi menţionaţi în dreptul 
fiecărei reclame dacă este aceeaşi, dacă a fost schimbată sau dacă este 
nou apărută. Dacă a fost schimbată tot cu o reclamă a unui 
candidat/partid, completaţi o nouă rubrică, marcând data la care a 
fost observată schimbarea.
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CODUL OBSERVATORULUI

1.Observatorul păstrează o imparţialitate strictă în îndeplinirea 
activităţilor sale şi nu exprimă nici o simpatie sau antipatie pentru un 
candidat sau formaţiune politică înscrisă în cursa electorală.

2.Observatorul nu va purta sau afişa nici un însemn partizan.

3.Observatorul se conformează tuturor prevederilor legale şi se va 
legitima în faţa oricărei autorităţi care îi solicită acest lucru. Activitatea sa 
se desfăşoară în spiritul respectării şi protejării drepturilor omului.

4.Observatorul îşi îndeplineşte îndatoririle într-o manieră care nu stinghereşte 
activitatea biroului electoral al secţiei de votare şi nu împiedică în nici un fel 
procesul de votare, numărătoarea voturilor sau alte aspecte ale procesului 
electoral.

5.Observatorul poate aduce posibilele nereguli sesizate la cunoştinţa biroului 
secţiei de votare, dar nu poate da instrucţiuni sau încerca să stopeze o decizie a 
acestuia.

6.Observatorul poate adresa întrebări alegătorilor, în scopul de a strânge 
informaţii despre modul în care decurge procesul electoral în zona sa de 
responsabilitate, dar nu poate întreba un alegător cu cine a votat sau 
intenţionează sa voteze.

7.Observatorul nu va asista alegătorii să voteze, chiar dacă este solicitat în acest 
scop.

8.Observatorul trebuie să respecte şi să protejeze integritatea efortului 
de observare a alegerilor. Acest lucru presuspune însuşirea şi 
respectarea acestui cod deontologic şi respectarea instrucţiunilor scrise 
sau verbale, primite de la organzaţia care l-a recrutat şi trimis pe teren.

9.Observatorul se va abţine de la a face declaraţii publice, în nume personal sau 
premature, despre activitatea de observare şi îşi va limita comentariile la 
remarci de ordin general cu privire la activitatea sa.
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