
10 ILUSTRAȚII

ALEGERI
DESPRE



PE 27 SEPTEMBRIE MERGEM LA URNE.

Ai aici un set de informații de bază, de reținut 
când mergi la vot ca să fii un alegător bine 
informat. 

Vom explica ce se află pe buletinele de vot, 
cum trebuie să arate secția de votare, ce 
trebuie și ce nu trebuie să găsești acolo și pe o 
rază de 500 m. 

În plus, știm cu toții că la mai toate alegerile au 
existat fraude sau cel puțin tentative. Ne-am 
revoltat văzând metodele grosolane prin care 
unii au încercat să fure din voturi. Iar alegerile 
din 27 septembrie sunt și mai dificile din cauza 
pandemiei.

Vor încerca unii candidați să fie „creativi” 
și de data asta? Sau mai ales de data asta? 
Este posibil. Dar și noi vom fi mai atenți, mai 
pregătiți și mai hotărâți să nu-i lăsăm să-și 
bage voturi în buzunar. 



4 FUNCȚII PENTRU 4 ANI

• Primarul
• Consilierii locali
• Președintele Consiliului Județean
• Consilierii județeni

Bucureștiul nu este județ, deci acolo se votează 
primarul și consilierii pentru sectorul în care 
stai și pentru Primăria Generală. 

Așadar, reține că vei primi 4 buletine de vot.

CUM FAC CU FIECARE BULETIN DE VOT?

Primarii și Președinții Consiliului Județean 
se votează uninominal, deci votezi un singur 
nume.

Pentru consilierii locali și consilierii județeni se 
votează o listă de nume.

Spor la ștampilat!



UNDE VOTEZ?

Simplu: la secția la care e arondată strada sau 
localitatea din actul de identitate.

Dacă ai viză de flotant, votezi la secția la care e 
arondată adresa de pe viză.

DE ȘTIUT

1. Dacă ai viza de flotant de mai puțin de 45 de 
zile, vei vota la secția din circumscripția ta, dar 
pe listele suplimentare.

2. Se poate întâmpla să nu-ți găsești numele 
pe lista electorală permanentă a secției. În 
cazul ăsta, faci dovada adresei cu actul de 
identitate sau viza de flotant și vei vota pe 
listele suplimentare.



CETĂȚEAN OBSERVATOR

Dacă tot ești la vot, atenție la eventuale nereguli 
din secție și din jur. Orice neregulă observi, o 
poți semnala respectuos președintelui secției. 
Dacă acesta nu e receptiv, poți face o sesizare 
scrisă (pentru care trebuie să primești un număr 
de înregistrare). 

IMPORTANT

• Cetățeanul observator e respectuos și 
nonviolent.

• Nu intervine în procedurile electorale.
• Nu incită alegătorii la acțiuni reprobabile.

DE ȘTIUT

Nu ai nevoie de acreditare pentru a fi cetățean 
observator. E dreptul tău legal să semnalezi, 
verbal sau scris, dacă observi nereguli. Ai nevoie 
doar de atenție și minime cunoștințe despre 
regulile electorale. Observatorii acreditați pot 
însă intra în orice secție și pot asista oricât la 
votare, inclusiv la numărarea voturilor.



CINE SUNT OAMENII  
DINTR-O SECȚIE DE VOT?

În afară de votant, în secție trebuie să fie un 
operator care verifică primul buletinele și 
Biroul Electoral al Secției de Votare (BESV).

Biroul este format din 3-5 reprezentanți 
ai partidelor politice (delegați) care sunt 
plătiți să reprezinte interesul fiecărui partid 
(de exemplu, pot trimite informații privind 
prezența la vot și se asigură că votul este 
corect). BESV este condus de un președinte și 
un locțiitor al președintelui. 

Uneori, în secție este prezent și un observator 
independent (care nu poate fi membru de 
partid), voluntar acreditat de o asociație (ONG).

Alte persoane - cum ar fi primarul sau un 
consilier - nu pot sta în secția de vot decât 
atunci când votează.



VOTUL ÎN PANDEMIE E COMPLEX  
ȘI ARE MULTE ASPECTE

Așa că toate măsurile sanitare trebuie 
respectate. Ca cetățean observator, fii atent 
dacă:

• primești o mască la intrare
• există materiale dezinfectante în secție
• toate persoanele din secție poartă mască
• se păstrează distanța minimă de 1,5 m

OBSERVI NEREGULI?

Persoana responsabilă e președintele secției 
de votare. Semnalează-i problema verbal și, 
dacă e cazul, în scris. 



UNII FURĂ STARTUL, ALȚII FURĂ FINISHUL

Campania electorală se încheie cu o zi înaintea 
votării. Asta înseamnă că, în ziua votului, în 
secție și în jurul ei nu trebuie să existe niciun 
fel de materiale de propagandă electorală. 
Lucrul ăsta constituie contravenție! 

Câteva exemple:

• afișe electorale
• pliante electorale
• oameni cu tricouri electorale
• pixuri, căni, brichete și ce a mai folosit 

fiecare în campanie

Au avut 24 de ore la dispoziție să le înlăture, 
așa că în ziua votului nu au nicio scuză dacă 
nu au făcut-o. Atenție, deci, și la genul ăsta de 
lucruri când mergi la vot.



ATENȚIE LA SFĂTUITORI

În ziua votului, se mai întâmplă să se adune 
în jurul secțiilor „înțelepți” care sfătuiesc 
alegătorii cu cine să voteze sau să nu voteze. 
Acest lucru nu e în regulă, deci anunță 
președintele secției dacă observi:

• persoane care stau în zona secției și 
abordează alegătorii

• candidați care abordează alegătorii
• persoane care însoțesc alegătorii în cabină
• persoane care încearcă să intimideze 

alegătorii

GRUPURI DE „TURIȘTI” 

Dacă observi că, taman în ziua votului, turismul 
a înflorit brusc în preajma secției de votare, e 
posibil să fie un pelerinaj la sfânta urnă.

Deci dacă ai motive rezonabile să crezi că mai 
mulți oameni au fost aduși la vot prin oferirea 
de foloase materiale, mai simplu spus mituiți, e 
posibil să fie un caz de corupere a alegătorilor.



URNA MOBILĂ

Cetățenii internați în spital sau care sunt 
nedeplasabili de la domiciliu pot solicita 
urna mobilă.

Ca cetățean observator, trebuie să știi că 
urna mobilă pleacă din secție însoțită de 
cel puțin doi membri ai biroului electoral al 
secției de votare.

Cei doi membri ai biroului trebuie să fie 
însoțiți de polițistul/jandarmul care asigură 
paza în secție.

Dacă observi că persoanele care se 
deplasează cu urna mobiă nu prea seamănă 
cu responsabilii mai sus menționați, 
înseamnă că vorbim de o infracțiune, deci  
atrage-i atenția președintelui de secție sau 
depune o sesizare scrisă.



CE POȚI FACE?

Dacă ai ajuns să votezi și observi orice 
neregulă, prima dată trebuie să discuți cu 
președintele secției. 

Dacă acesta nu e receptiv, poți face o 
sesizare scrisă (pentru care trebuie să 
primești un număr de înregistrare). 

Sesizarea poate fi scrisă de mână și trebuie 
să cuprindă datele tale (nume, serie și nr. 
de buletin, CNP), descrierea situației, data și 
semnătura.

Dacă nici așa nu merge, scrie-ne și 
intrăm pe fir. Ne găsești pe Facebook 
sau Instagram, ca „Forum Apulum”. Sau 
scrie-i unuia dintre tinerii din rețeaua 
#civicinfluencers (vezi pagina 22).



REȚEAUA NOASTRĂ DE CIVICINFLUENCERS:

• Alba/Cluj - Florin Râșteiu ig@florinrasteiu
• Argeș - Adina Zoican ig@zoican_adina
• Botoșani - Cristina Păduraru & Alexandra Sofroni 

sofronialexandra@yahoo.com  
• București/Giurgiu - Miruna Toader ig@mirutoader & Rareș 

Antal ig@raresnantal
• Brăila - Emma Enache ig@eemma7e
• Cluj/Sălaj - Aleyna Mureșan ig@aleyna.muresan 
• Galați - Amalia Moise ig@amaliaamoise & Aura Badiu  

ig@aura.badiu & Laura Soroceanu ig@lorasoroceanu
• Ilfov - Ania Ziemba ig@aniuscaaa
• Neamț - Alex Apostoaia ig@ap_mirondel
• Prahova - Alex Stoica alex24stoica@gmail.com & Maria Ganciu 

ganciudaniela2003@gmail.com 
• Suceava - Cristina-Maria Crudu cristinamariacrudu@gmail.com
• Vaslui - Daria Oglan daria.oglan@gmail.com  
• Iași - Sofia Dobrita ig@sofidobrita
• Sibiu - Șerban Suciu ig@heymynameisshirvan



Forum Apulum este o asociație civică din România care sprijină tinerii în a deveni cetățeni 
informați și implicați. Ne găsiți pe fb.com/forumapulum sau pe ig: @forumapulum.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică - un program dezvoltat 
de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.inovarecivica.fdsc.ro).
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului 
„Fondul pentru Inovare Civică”.
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Tipărit cu sprijinul:

Dezvoltat de:
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