
Mai sunt două
săptămâni în care vă
puteți înscrie ca
observatori la
prezidențiale pe
platforma .
Observatorii acreditați
în țară și în străinătate
de organizațiile
membre ale campaniei
FiecareVot vor putea
monitoriza alegerile în
secțiile de votare la
votul în avans, la votul
prin corespondență și
în duminicile alegerilor. 

Cinci motive
pentru a deveni
observator
FiecareVot

Observarea are mai multe scopuri: contribuie la
corectitudinea procesului de votare, angajează cetățenii
în procesul democratic și ne oferă informații cu privire la
ceea ce trebuie îmbunătățit în organizarea alegerilor pe
viitor. 

1. Simpla ta prezență ca observator poate să prevină
nereguli. Suntem întrebați frecvent ce am reușit să
schimbăm în secțiile de votare sau în cadrul procesele
electorale, în general. Ne este greu să răspundem din
simplul motiv că, de multe ori, tentativele de nereguli au

fost oprite prin
prezența sau la
sesizarea
observatorului. Deci
nu se mai întâmplă.

2. Împreună
schimbăm legislația
alegerilor.
Observarea ne ajută
să strângem date
din secțiile de
votare pentru a
schimba legislația și
modul în care se
organizează
alegerile. Cu
ajutorul datelor din
secțiile din
străinătate am
reușit să contribuim
la modificarea legii
electorale pentru a
introduce votul prin
corespondență,

votul în avans și prelungirea votării până la ora 23.59. 

3. Am publicat în ultimii ani singurul raport de
monitorizare independent care să ofere o variantă
alternativă față de poziția guvernamentală sau a
partidelor politice. Cel mai recent raport, prezentat public
și comisiei parlamentare pentru investigarea posibilelor
fraude în 2019, s-a bazat pe datele strânse de
observatori de la peste 3000 de secţii de votare și a
arătat care au fost problemele cu care s-au confruntat
birourile electorale, pornind de la argumente, nu de la
păreri politice.

4. Observarea este o experiență socială și civică.
Observarea în sine este o experiență. Activitatea nu este
remunerată. Observarea reprezintă oportunitatea de a
intra în contact cu noi comunități, de a înțelege mai bine
cum interacționează locuitorii unei comune din Călărași
sau din Maramureș,dar și de a vedea cum se
organizează alegerile la secția de votare din cartier sau
într-un spital. Mulți dintre observatorii acreditați la
alegerile trecute s-au întors încântați din aventurile lor în
secțiile de votare unde și-au petrecut duminica și au
cunoscut alți cetățeni implicați. O parte din ei au păstrat
legătura, s-au întors și la următoarele alegeri, unde au
adus și prieteni cu ei.

5. Suportul echipei Fiecare Vot pe tot parcursul
observării.Fiecare observator va primi materiale care să
îl ghideze în procesul de observare (Manualul
Observatorului, fișe de observare, aplicația Monitorizare
Vot) și va beneficia de asistență electorală, asigurată de
juriști în zilele votului prin call center 0800 080 200 și
prin platforma . Call center-ul va fi disponibil și tuturor
alegătorilor interesați care vor să afle mai multe despre
procesul de vot sau să sesizeze nereguli, în zilele de 8-
10 și 22-24 noiembrie. 
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Amenzi ale Poliției Locale
pentru nerespectarea
indicatoarelor rutiere

46 de sancțiuni în valoare de 13.340 de
lei au fost aplicate de polițiști ai Poliției Locale
Constanța cu atribuții în domeniul circulației
pe drumurile publice, în urma acțiunilor
tematice desfășurate în cursul zilei de marți,
22 octombrie a.c., pentru verificarea
respectării semnificației indicatorului rutier cu

semnificația „Acces interzis”. În acest sens, un
număr de 43 de conducători auto au fost
sancționați pentru nerespectarea indicatorului
„Acces interzis”, potrivit art. 111 din
Regulamentul de aplicare a O.U.G.
195/2002(R) privind circulația pe drumurile
publice, iar trei amenzi au fost aplicate pentru
opriri neregulamentare, în conformitate cu
prevederile art. 142, lit. a din Regulamentul de
aplicare O.U.G. 195/2002(R). Astfel de acțiuni
se vor desfășura în mod periodic, în scopul
prevenirii și combaterii încălcării normelor
legale în vigoare, anunță Poliția Locală
Constanța.

Pe scurt. MAI SUNT DOUĂ SĂPTĂMÂNI 

Vrei să devii observator FiecareVot
la alegerile prezidențiale?

„Ziua Europeană a Justiției Civile“,
la Curtea de Apel Constanța

Vineri, 25 octombrie 2019, cu
prilejul sărbătoririi “Zilei Europene a
Justiției Civile”, Curtea de Apel
Constanța organizează manifestări de
tipul „ușilor deschise” la sediul
Palatului de Justiție Constanța, din
strada Traian. Nr. 35 C. Scopul
acestei acțiuni este acela de a
apropia justiția de cetățeni, de a-i
ajuta să fie mai bine informați cu
privire la drepturile lor, îngăduind
totodată, înțelegerea funcționării
mecanismelor justiției, și, prin
aceasta, îmbunătățirea accesului la

justiție. La eveniment au fost invitați
să participe elevi și studenți de la
Iiceele și universitățile constănțene,
reprezentanții mass-mediei find și ei
invitați să participe. În holul de la
Parterul institutiei vor fi puse la
dispoziția publicului broșuri de
informare realizatc de Consiliul
Superior al Magistraturii privind: Ziua
Europeană a Justiției- Ziua Ușilor
Deschise, admiterea în magistratură,
organizarea sistemulni judiciar în
România, organigrama Consiliului
Superior al Magistraturii.

Te poți înscrie pe
până pe 3
noiembrie (în
străinătate) și 5
noiembrie (în
țară), dacă nu
ești membru de
partid și nu eşti
implicat în
campania
electorală de la
prezidențiale!


