
          

 

 

 

Proiectul さVotez EUropeaﾐ peﾐtru alegeri roﾏâﾐeștiざ este realizat cu sprijinul financiar al Foﾐdului peﾐtru Iﾐo┗are Ci┗iIă, 
prograﾏ fiﾐaﾐţat de Trust for Ci┗il “oIiet┞ iﾐ Ceﾐtral aﾐd Easterﾐ Europe, adﾏiﾐistrat de Fuﾐdaţia peﾐtru Dez┗oltarea 
“oIietăţii Ci┗ile. 

 

 

O iﾐițiati┗ă a Fuﾐdației peﾐtru Dez┗oltarea “oIietății Ci┗ile 

 

 

                        “usțiﾐut de: 
                                        

 

 

COMUNICAT DE PRE“Ă 

 

Monitorizarea procedurilor de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European 

 

 

AsoIiația E┝pert Foruﾏ ふEFORぶ, îﾐ parteﾐeriat Iu Ceﾐtrul Rațiu peﾐtru DeﾏoIrație ふCRDぶ, Fuﾐk┞ 
Citizeﾐs și Ceﾐtrul Roﾏâﾐ peﾐtru PolitiIi PuHliIe ふCRPEぶ, iﾏpleﾏeﾐtează proieItul Votez EUropean 

peﾐtru alegeri roﾏâﾐești, care își propuﾐe efiIieﾐtizarea proIesului de orgaﾐizare și desfășurare a 

alegerilor diﾐ ヲヵ ﾏai ヲヰヱヴ priﾐ IolaHorarea Iu iﾐstituțiile de ﾏaﾐageﾏeﾐt eleItoral și îﾏHuﾐătățirea 
procedurilor generale de organizare a alegerilor în România prin propunerea unui set de politici 

publice. 

 

Parteﾐerii au traﾐsﾏis uﾐ set de reIoﾏaﾐdări Iătre Autoritatea EleItorală Perﾏaﾐeﾐtă ふAEPぶ și Biroul 
EleItoral Ceﾐtral ふBECぶ peﾐtru a soluţioﾐa defiIieﾐțele și ┗ulﾐeraHilitățile e┝isteﾐte îﾐ legislaţia 
aferentă alegerilor peﾐtru Parlaﾏeﾐtul Europeaﾐ și peﾐtru a îﾏHuﾐătăți proIedurile de orgaﾐizare a 
alegerilor, porﾐiﾐd de la Huﾐe praItiIi iﾐterﾐațioﾐale. ReIoﾏaﾐdările pot fi Ioﾐsultate pe pagiﾐa 

www.expertforum.ro/recomandari.  

 

Îﾐ ┗ederea ﾏoﾐitorizării aspeItelor tehnice legate de organizarea alegerilor, Funky Citizens, în 

parteﾐeriat Iu EFOR, ┗a aIredita oHser┗atori iﾐterﾐi Iare ┗or fi prezeﾐți îﾐ ziua alegerilor îﾐ seIțiile de 
┗otare diﾐ BuIurești și Cluj, preIuﾏ și îﾐ județele liﾏitrofe. Astfel, persoaﾐele Iare au peste 18 ani, 

drept de ┗ot, ﾐu suﾐt ﾏeﾏHre ale ﾐiIiuﾐui partid politiI sau forﾏațiuﾐi politiIe și suﾐt iﾐteresate de 
partiIiparea la proIesul de ﾏoﾐitorizare suﾐt iﾐ┗itate să se îﾐsIrie la sediul E┝pert Foruﾏ – Str. Aurel 

Vlaicu nr. 87, apt 3, Sector ヲ, BuIurești Iu doIuﾏeﾐtul de ideﾐtitate îﾐ zilele de Β, ヱン și ヱヵ ﾏai, îﾐtre 
orele ヱヰ și ヱΒ. Parteﾐerii ┗or orgaﾐiza o sesiuﾐe de pregătire si ┗or asigura ﾏaterialele peﾐtru 
ﾏisiuﾐea de oHser┗are, îﾐsă aIti┗itatea ﾐu ┗a fi reﾏuﾐerată. ÎﾐtruIât aIti┗itatea de monitorizare este 

liﾏitată, ﾐuﾏărul de oHser┗atori este restrâﾐs, astfel Iă ┗ă iﾐ┗ităﾏ să ﾐe traﾐsﾏiteți iﾐteﾐția 
duﾏﾐea┗oastră de a partiIipa îﾐ a┗aﾐs, la adresa office@expertforum.ro. 

 

Peﾐtru oriIe detalii supliﾏeﾐtare sau aIreditări legate de zoﾐa BuIurești, ┗ă rugăﾏ să îl IoﾐtaItați pe 
dl. Septimius Pârvu, Manager de proiect Expert Forum, la adresa septimius.parvu@expertforum.ro  

sau la ﾐuﾏărul de telefoﾐ ヰΑンΑ.ΑヴΒ.ヶヶΑ. 
 

Peﾐtru iﾐforﾏații referitoare la aIreditarea oHser┗atorilor iﾐterﾐi îﾐ județul Cluj și zoﾐele liﾏitrofe, ┗ă 
rugăﾏ să o IoﾐtaItați pe dﾐa. Mădăliﾐa MoIaﾐ, DireItor peﾐtru Dez┗oltare, Ceﾐtrul Rațiu peﾐtru 
DeﾏoIrație, Turda la adresa madalina.mocan@ratiudemocracycenter.org sau la ﾐuﾏărul de telefoﾐ 
0264.317.555. 

 

Puteți găsi ﾏai ﾏulte detalii despre proieIt și proIedura de aIreditare pe pagiﾐa ┘eH 
www.expertforum.ro/alegeri2014.  
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