
Alegeri pentru Parlamentul European

25 Mai 2014

E.U. VOTEZ!



Cine  suntem?

Care  este  misiunea  noastră?

Ce  obiective  generale  avem?

 

Autoritatea Electorală Permanentă este instituţia care urmărește 
asigurarea condiţiilor corespunzătoare de exercitare a drepturilor electorale, a 
egalităţii de șanse în competiţia politică, a transparenţei în finanţarea activităţii 
partidelor politice și a campaniilor electorale.

 

Autoritatea Electorală Permanentă 
are misiunea de a asigura organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, 
precum şi controlul finanţării activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
cu respectarea Constituţiei, a legii şi a 
standardelor internaţionale în materie.

Procese electorale periodice, libere, corecte cu utilizarea eficientă şi 
transparentă a resurselor umane, financiare şi economice.

Finanţare corectă şi transparentă a partidelor politice şi a campaniilor 
electorale.

Management electoral integrat.



PROGRAMUL DE INTERNSHIP ORGANIZAT DE 
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
O ŞANSĂ PENTRU STUDENŢII CARE VOR SĂ LUCREZE 

ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Conceptul  de  internship 
                 Este unul dintre acele modele socio-profesionale 

prin care se facilitează integrarea pe piaţa muncii a celor aflaţi 

în căutarea unui loc de muncă și prin care se promovează 

formarea  profesională. 

 Obiectivele programului

 Cunoaşterea  arhitecturii instituţionale din România.

 Cunoaşterea procedurilor de lucru în cadrul unei instituţii.

 Dezvoltarea unei gândiri fără șabloane.

Dezvoltarea capacităţii de a iniţia dezbateri.

Valorile care stau la baza programului de internship sunt solidaritatea, 
echilibrul, respectul și iniţiativa.  

Acţiunile sunt realizate cu tineri cărora le oferim șansa să desfășoare 
activităţi în administraţie. 



Mod de participare
Pe bază de preselecţie studenţii pot intra în programul de internship în cadrul  
Autorităţii Electorale Permanente pentru o perioadă determinată. 

Procedurile urmează întocmai Legea voluntariatului, fiecare din cei acceptaţi 
în program urmând a avea un contract, o fișă de post și o instruire privind 
protecţia muncii și securitatea  în muncă. 

Sarcinile și programul de lucru sunt identice cu ale oricărui alt angajat. 

La finalul programului de internship fiecare student va primi un certificat de voluntar 

în care se va specifica perioada în care acesta a desfășurat activitatea, competenţele 

dobândite și calificativul obţinut. 

Programul se derulează la nivelul sediului central şi al filialelor Autorităţii 

Electorale Permanente.



Alegeri pentru Parlamentul European
22 – 25 mai 2014

Din cinci în cinci ani, cetăţenii Uniunii 
Europene (UE) își aleg reprezentanţii în 
Parlamentul European.

Fiecare stat membru are dreptul la un 
anumit număr de deputaţi în Parlamentul 
European – între 6 și 96 de reprezentanţi.

Data exactă a alegerilor 
este aleasă de fiecare ţară în funcţie 
de tradiţiile sale în domeniu. Spre 
exemplu, alegătorii din Regatul Unit și 
Ţările de Jos votează joia, în timp ce 
rezidenţii majorităţii celorlalte ţări 
votează duminica.

La alegeri participă partidele politice naţionale, dar, odată 
aleși, majoritatea deputaţilor din Parlamentul European aleg să devină 
membri ai grupurilor politice transnaţionale. Cele mai multe partide 
naţionale sunt afiliate la o familie politică pan-europeană. 



Consiliul European trebuie să ţină seama de rezultatele alegerilor 
atunci când face o propunere pentru postul de președinte al Comisiei 
Europene, componenta executivă a UE. 

Votând la alegerile europene, 
fiecare cetăţean are șansa de a influenţa 
componenţa Parlamentului și deciziile 
sale în următorul mandat de cinci ani. 

După alegerile din 2014 numărul deputaţilor din PE va fi redus la 751.
Aceștia vor reprezenta peste 500 de milioane de cetăţeni din 28 de state 
membre. 



Competenţele Parlamentului European  

Parlamentul exercită rolul de co-legislator în aproape toate 
domeniile în care legiferează Uniunea Europeană. 

Alături de Consiliu, Parlamentul 
adoptă sau modifică propunerile Comisiei. 
Parlamentul supraveghează activitatea 
Comisiei și adoptă bugetul Uniunii 
Europene. Cooperează îndeaproape cu 
parlamentele naţionale ale ţărilor din 
Uniunea Europeană.

 

Parlamentul European are 
dreptul de a aproba și a destitui Comisia 
Europeană.



Competenţa legislativă 
Procedura legislativă ordinară acordă aceeaşi importanţă 

Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene într-o gamă largă de domenii 
(de exemplu: guvernanţă  economică, imigrare, energie, transport, mediu şi 
protecţia consumatorilor). Marea majoritate a legilor europene sunt adoptate 
în comun de către Parlamentul European şi Consiliu.

Competenţa bugetară 
Odată cu intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European 
a obţinut puteri egale de decizie cu Consiliul 
Uniunii Europene în privinţa întregului buget 
anual al UE și are ultimul cuvânt de spus în 
legătură cu acesta.

Competenţa de supraveghere 
Parlamentul European are mai multe puteri de supraveghere și 

control. Acestea îi permit să exercite control asupra altor instituţii (Consiliul 
European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Curtea de Justiţie, 
Curtea de Conturi, Ombudsmanul European), să monitorizeze folosirea 
adecvată a bugetului UE și să asigure implementarea corectă a legislaţiei.



Structura  Parlamentului  European

Parlamentul European are în prezent un spectru politic variat, 
reprezentând mai bine de 160 de partide naţionale.

Grupurile politice transnaţionale sunt constituite din membri din 
diferite  ţări, dar care împărtășesc în mare măsură convingerile lor politice. 
Agenda parlamentară este stabilită de grupuri, care joacă un rol decisiv și în 
ceea ce privește alegerea Președintelui Parlamentului și a altor funcţionari 
de rang înalt. 

Un grup trebuie să includă cel puţin 25 de membri din cel puţin o 
pătrime dintre statele membre. 

În prezent, îşi desfăşoară activitatea şapte grupuri.

Europarlamentarii care nu doresc sau nu pot să adere la un grup vor 
ocupa fotolii separate. 

Membrii Parlamentului își împart timpul între circumscripţiile lor 
electorale, Strasbourg - unde au loc 12 perioade de sesiune pe an - și 
Bruxelles, unde participă la perioade suplimentare de sesiune, precum și la 
reuniuni ale comisiilor și ale grupurilor politice. 



E.U. votez la alegerile pentru Parlamentul European  din  

25 mai  2014

În data de 25 mai 2014, cetăţenii 
români cu drept de vot  se vor prezenta la 
urne pentru a-i alege pe cei 32 de 
reprezentanţi din România în Parlamentul 
European.

Pot vota membrii din România în 
Parlamentul European şi cetăţenii cu drept 
de vot ai statelor membre ale UE, altele 
decât România, care au domiciliul sau 
reşedinţa în ţara noastră şi care se înscriu în 
listele electorale speciale.



E.U. VOTEZ!  De ce?
¶

¶

¶

¶

Pentru că votul e cea mai simplă cale de a-ţi manifesta 
opiniile politice.
Pentru că eşti parte a comunităţii în care trăieşti şi orice 
decizie care priveşte comunitatea te priveşte şi pe tine.
Pentru că vrei ca interesele tale să fie reprezentate.
Pentru că societatea va arăta în viitor aşa cum o construim 
noi acum.

E.U. VOTEZ! Am dreptul?

Au drept de vot cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 
ani până în ziua alegerilor, inclusiv. 

Din acest moment, ei îşi pot exercita o serie de drepturi, 
printre care şi dreptul de vot.

Dreptul de vot reprezintă cea mai simplă modalitate prin care 
fiecare tânăr poate lua parte, în mod direct, la viaţa comunităţii în 
care trăieşte.



      E.U. VOTEZ! Unde ?

La secţia de votare unde ești arondat 
potrivit domiciliului. 
Dacă în ziua votării te afli în altă localitate 
decât cea de domiciliu, poţi vota la orice 
secţie de votare.

E.U. VOTEZ! Când?

Votarea începe la ora 7,00 şi se încheie la ora 21,00.  Dacă la 
ora 21,00 te afli în sala unde se votează, îţi poţi exprima 
dreptul de vot.



E.U. VOTEZ!  în ţară.  Cu ce?

În vederea exercitării votului va trebui să prezinţi unul din următoarele 
documente aflate în termenul de valabilitate: 
ü cartea de identitate, 
ü cartea de identitate provizorie, 
ü buletinul de identitate, 
ü paşaportul diplomatic, 
ü paşaportul diplomatic electronic, 
ü  carnetul de serviciu militar, în situaţia în care eşti elev al unei şcoli 

militare.

E.U. VOTEZ!  în străinătate.  Cu ce?

În vederea exercitării votului va trebui să prezinţi unul din următoarele 
documente aflate în termenul de valabilitate: cartea de identitate, 
paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, paşaportul 
simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar.



Prezinţi actul de identitate unui membru al biroului electoral al secţiei de 
votare.
Acesta îţi va căuta numele în lista electorală şi îţi va cere să semnezi în 
dreptul numelui tău. Apoi, îţi va da un buletin de vot şi o ştampilă cu care 
vei merge în cabina de vot. 

Vei vota separat, într-o cabină închisă. 
Prezenţa oricărei alte persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, 
este interzisă!
Dacă alegătorul, din motive temeinice, nu poate să voteze singur, are 
dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l 
ajuta.

Poţi vota o singură dată şi o singură listă de candidaţi sau un singur 
candidat independent!
Ştampila cu menţiunea "VOTAT" se aplică înăuntrul patrulaterului care 
cuprinde lista candidaţilor pe care vrei să o votezi. 

E.U. VOTEZ! Cum procedez?

E.U. VOTEZ! Singur?

E.U. VOTEZ! De câte ori?



Dacă ai aplicat greşit ştampila cu menţiunea "VOTAT", dar nu ai 
introdus încă buletinul în urnă, poţi cere oficialilor secţiei de votare, 
numai o singură dată, un nou buletin de vot. Ei vor reţine şi vor anula 
buletinul de vot greşit completat.

După ce votezi, vei îndoi 
buletinul de vot şi îl vei introduce în 
urnă. Apoi, vei restitui ştampila 
oficialilor secţiei de votare. Aceştia îţi 
vor înmâna actul de identitate. 
Verifică dacă pe acesta a fost aplicat 
timbrul autocolant sau, după caz, 
ştampila  cu menţiunea VOTAT!

E.U. VOTEZ! dar ce fac dacă aplic greşit ştampila pe buletinul 
de  vot?

E.U. VOTEZ!  Ce fac ulterior?



E.U. VOTEZ! dacă sunt bolnav şi nu mă pot deplasa la secţia de 
votare? 

E.U. VOTEZ! dar cum se stabileşte rezultatul alegerilor?

 
Da! E.U. VOTEZ! dacă sunt bolnav şi nu 
mă pot deplasa la secţia de votare. 

Alegătorul netransportabil din motive 
de boală sau invaliditate trebuie să depună, la 
secţia de votare, o cerere scrisă, cel mai târziu 
în preziua votării. 

La cerere trebuie să anexeze copiile 
actelor medicale sau ale altor acte oficiale din 
care să rezulte că este netransportabil.

După închiderea sălii unde se votează, se numără buletinele 
de vot şi se înscrie într-un proces-verbal rezultatul votării. 

Rezultatele de la secţiile de votare vor fi centralizate la Biroul 
Electoral Central.

Acesta  validează rezultatul alegerilor. Rezultatul alegerilor se 
va publica în Monitorul Oficial al României, Partea  I. 



Ştiai că...

Autoritatea Electorală Permanentă este singura autoritate publică din 
România care poate schimba informaţii privind 
drepturile electorale ale cetăţenilor români şi ale 
cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii 
Europene cu autorităţile cu responsabilităţi 
similare din celelalte state membre ale UE?

Autoritatea Electorală Permanentă furnizează autorităţilor cu 
responsabilităţi similare din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene informaţiile solicitate privind cetăţenii români care şi-au 
exprimat intenţia de a vota în statele membre respective?



Ştiai că...

Autoritatea Electorală Permanentă informează autorităţile cu 
responsabilităţi similare din celelalte state membre 
ale Uniunii Europene cu privire la alegătorii 
comunitari care au fost înscrişi în listele electorale 
speciale şi la persoanele eligibile comunitar a căror 
candidatură a fost admisă?

Autoritatea Electorală Permanentă, la solicitarea cetăţenilor 
români care doresc să candideze la alegerile pentru Parlamentul European 
în alt stat membru al Uniunii Europene, eliberează adeverinţe care atestă că 
nu au fost lipsiţi de dreptul de a fi ales în România sau că o asemenea 
interdicţie nu este cunoscută de autorităţile române?



Ştiai că...

 

Autoritatea Electorală Permanentă, în urma schimbului de 
informaţii cu autorităţile cu responsabilităţi similare din alte state 
membre ale Uniunii Europene, aduce la cunoştinţa Biroului Electoral 
Central cazurile în care cetăţenii români candidează la alegerile pentru 
Parlamentul European în alte state membre ale Uniunii Europene?

Autoritatea Electorală Permanentă acreditează observatori 
externi şi reprezentanţi externi ai mass-mediei?

Pot fi acreditate ca observatori interni doar persoanele propuse de 
acele organizaţii neguvernamentale care prezintă o adeverinţă eliberată 
de Autoritatea Electorală Permanentă?



Ştiai  că...

Autoritatea Electorală Permanentă avizează  persoanele care pot 
deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau 
locţiitori ai acestora, pe baza evaluării activităţii desfăşurate la alegerile 
anterioare, indiferent de tipul lor?

Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte formalităţile 
necesare acceptării candidaţilor declaraţi aleşi în Parlamentul European?

Autoritatea Electorală Permanentă notifică Parlamentului 
European  cazurile de incompatibilitate în care se regăsesc membrii din 
România în Parlamentul European sau constată  demisia persoanelor 
aflate în incompatibilitate?



E.U. votez! TU?

Dacă ai împlinit 18 ani până la 25 mai 2014, inclusiv, alegerile 
europarlamentare de anul acesta pot fi primele la care ai ocazia să-ţi 
exprimi opinia. Nu pierde oportunitatea de a lua parte, în mod direct, la 
viaţa comunităţii în care trăiești. 

Pentru a înţelege importanţa pe care dreptul fundamental de a 
alege o are pentru propriul tău viitor, ai la dispoziţie site-ul  
www.primulvot.ro, unde, pe lângă informaţiile de bază cu caracter 
electoral privind alegerile şi procedurile de votare, găseşti un forum de 
discuţie a problemelor care te privesc direct. Educaţia, piaţa muncii, 
economia sau chiar spaţiile verzi sunt lucruri care te afectează în mod 
direct. 

ŞTIAI CĂ în Belgia, Cipru, Grecia şi Luxemburg votul este obligatoriu ?



TU ești cel care are nevoie de profesionalism în școli și universităţi. 

TU ești cel care are nevoie de un loc de muncă bine plătit sau care 
vrea un oraș cât mai european. Iar toate acestea vin ca rezultat al 
alegerilor tale. 

Implică-te! Creează-ţi viitorul!

18  ani

 

21 ani 

23 ani 

25 ani 

AT, HR, DK, FI, FR, DE, HU, LU, MT, NL, PT,

SI, ES, SE, UK

BE, BG, CZ, EE, IE, LV, LT, PL, SK

RO

IT, CY, EL

Vârsta minimă 

pentru candidaţi



                  Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) 

                   Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa

                    Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din 
Parlamentul European

                     Conservatorii şi Reformiştii Europeni

Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei

Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde 
Nordică

Grupuri politice



Statele membre ale Uniunii Europene

UE nu a avut întotdeauna dimensiunile pe care le are astăzi. 

Când s-au pus bazele cooperării economice la nivel european, în anul 1951, ţările 
participante au fost Belgia, Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi  Olanda (Ţările de Jos).

În prezent, Uniunea Europeană numără  28 de state membre, după aderarea Croaţiei, la 

1 iulie 2013.
AUSTRIA GERMANIA REGATUL UNIT
BELGIA GRECIA ROMÂNIA
BULGARIA IRLANDA SLOVACIA

ITALIA SLOVENIA
CIPRU LETONIA SPANIA
CROAŢIA LITUANIA SUEDIA
DANEMARCA LUXEMBURG OLANDA
ESTONIA MALTA UNGARIA
FINLANDA POLONIA
FRANŢA PORTUGALIA

CEHIA



Statele membre ale Uniunii Europene

AUSTRIA FINLANDA ITALIA
Anul aderării: 1995 Anul aderării: 1995 Anul aderării: 1952
Capitala: Viena Capitala: Helsinki Capitala: Roma
Suprafaţa totală: 83 870 km² Suprafaţa totală: 338 000 km² Suprafaţa totală: 301 263 km²
Populaţia: 8,3 milioane Populaţia: 5,3 milioane Populaţia: 60 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 24 - 25 mai 2014
Număr mandate: 18 Număr mandate: 13 Număr mandate: 73

BULGARIA FRANŢA LETONIA
Anul aderării: 2007 Anul aderării : 1952 Anul aderării: 2004
Capitala: Sofia Capitala: Paris Capitala: Riga
Suprafaţa totală: 111 910 km² Suprafaţa totală: 550 000 km² Suprafaţa totală: 65 000 km²
Populaţia: 7,6 milioane Populaţia: 64,3 milioane Populaţia: 2,3 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 24mai 2014
Număr mandate: 17 Număr mandate: 74 Număr mandate: 8

GERMANIA LITUANIA
Anul aderării: 1952 Anul aderării: 2004
Capitala: Berlin Capitala: Vilnius
Suprafaţa totală: 356 854 km² Suprafaţa totală: 65 000 km²
Populaţia: 82 milioane Populaţia: 3,3 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014
Număr mandate: 96 Număr mandate: 11

CROAŢIA GRECIA LUXEMBURG
Anul aderării : 2013 Anul aderării: 1981 Anul aderării: 1952
Capitala: Zagreb Capitala: Atena Capitala: Luxemburg
Suprafaţa totală: 56 594 km² Suprafaţa totală: 131 957 km² Suprafaţa totală: 2 586 km²
Populaţia: 4 398 150 Populaţia: 11,2 milioane Populaţia: 0,5 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014
Număr mandate: 11 Număr mandate: 21 Număr mandate: 6

ESTONIA IRLANDA MALTA
Anul aderării: 2004 Anul aderării: 1973 Anul aderării: 2004
Capitala: Tallinn Capitala: Dublin Capitala: Valletta
Suprafaţa totală: 45 000 km² Suprafaţa totală: 70 000 km² Suprafaţa totală: 316 km²
Populaţia: 1,3 milioane Populaţia: 4,5 milioane Populaţia: 0,4 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri:25 mai 2014 Dată alegeri: 24 mai 2014
Număr mandate: 6 Număr mandate: 11 Număr mandate: 6

CEHIA
Anul aderării: 2004
Capitala: Praga
Suprafaţa totală: 78 866 km²
Populaţia: 10,5 milioane
Dată alegeri: 23 -24 mai 2014
Număr mandate: 21



 SLOVENIA BELGIA
Anul aderării: 2004 Anul aderării: 1952
Capitala: Ljubljana Capitala: Bruxelles
Suprafaţa totală: 20 273 km² Suprafaţa totală: 30 528 km²
Populaţia: 2 milioane Populaţia: 10,7 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014
Număr mandate: 8 Număr mandate: 21

PORTUGALIA SPANIA CIPRU
Anul aderării: 1986 Anul aderării: 1986 Anul aderării: 2004
Capitala: Lisabona Capitala: Madrid Capitala: Nicosia
Suprafaţa totală: 92 072 km² Suprafaţa totală: 504 782 km² Suprafaţa totală: 9 250 km²
Populaţia: 10,6 milioane Populaţia: 45,8 milioane Populaţia: 0,8 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014
Număr mandate: 21 Număr mandate: 54 Număr mandate: 6

REGATUL UNIT SUEDIA DANEMARCA
Anul aderării: 1973 Anul aderării: 1995 Anul aderării: 1973
Capitala: Londra Capitala: Stockholm Capitala: Copenhaga
Suprafaţa totală: 244 820 km² Suprafaţa totală: 449 964 km² Suprafaţa totală: 43 094 km²
Populaţia: 61,7 milioane Populaţia: 9,2 milioane Populaţia: 5,5 milioane
Dată alegeri: 22 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014
Număr mandate: 73 Număr mandate: 20 Număr mandate: 13

ROMÂNIA OLANDA
Anul aderării: 2007 Anul aderării: 1952
Capitala: Bucureşti Capitala: Amsterdam
Suprafaţa totală: 237 500 km² Suprafaţa totală: 41 526 km²
Populaţia: 21,5 milioane Populaţia: 16,4 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014 Dată alegeri: 22mai 2014
Număr mandate: 32 Număr mandate: 26

SLOVACIA UNGARIA
Anul aderării la: 2004 Anul aderării: 2004
Capitala: Bratislava Capitala: Budapesta
Suprafaţa totală: 48 845 km² Suprafaţa totală: 93 000 km²
Populaţia: 5,4 milioane Populaţia: 10 milioane
Dată alegeri: 24 mai 2014 Dată alegeri: 25 mai 2014
Număr mandate: 13 Număr mandate: 21

POLONIA
Anul aderării: 2004
Capitala: Varşovia
Suprafaţa totală: 312 679 km²
Populaţia: 38,1 milioane
Dată alegeri: 25 mai 2014
Număr mandate: 51

Statele membre ale Uniunii Europene



 

PARTENERIATE CU ŞI PENTRU TINERI

Autoritatea Electorală Permanentă este deschisă spre dezvoltarea şi 

consolidarea unei culturi a parteneriatului cu reprezentanţii din mediul academic şi 

societatea civilă, în vederea dezvoltării unor programe şi proiecte privind consolidarea 

spiritului civic şi creşterea democraţiei participative, îndeosebi în rândul tinerilor.

Centrul de studii, parteneriate şi programe pentru dezvoltarea 

managementului electoral din cadrul Direcţiei management, monitorizare şi logistică 

electorală, a contribuit la impulsionarea dezvoltării unei culturi a parteneriatului în cadrul 

Autorităţii şi la crearea unui context propice de consolidare a relaţiei  A.E.P. cu societatea 

civilă prin încheierea unor parteneriate cu reprezentanţi ai acesteia.

Unul dintre cei mai valoroşi parteneri, recunoscuţi ca platformă de 

reprezentare a tinerilor la nivel european şi structură membră din România în cadrul 

Forumului European al Tineretului este Consiliul Tineretului din România. 

Colaborarea cu Consiliul Tineretului din România vizează consolidarea 

democraţiei şi a valorilor democratice, îndeosebi printr-o mai bună şi corectă informare 

a cetăţenilor cu privire la procesul electoral, prin elaborarea de materiale, programe de 

informare şi instruire a tinerilor alegători asupra sistemului electoral românesc. De 

asemenea, se urmăreşte îmbunătăţirea cadrului legal privind respectarea deontologiei 

electorale, respectarea drepturilor omului şi transparenţa instituţiilor publice.



Obiectivele specifice ale parteneriatului încheiat vizează următoarele 

aspecte:

F promovarea participării active la viaţa democratică (tinerii trebuie 

susţinuţi în exercitarea drepturilor lor în vederea participării la viaţa 

socială şi la implicarea în luarea deciziilor);

F stimularea participării tinerilor români la diferitele tipuri de alegeri 

organizate în România, în calitate de cetăţeni activi, informaţi şi 

responsabili;

F promovarea nediscriminării şi asigurarea şanselor egale (fiecare 

alegător are drepturi egale, indiferent de rasă, sex, vârstă, confesiune, 

originea etnică şi socială, orientarea politică sau orice altă caracteristică, 

şi trebuie să dispună de şanse egale în dezvoltarea sa ca individ şi 

cetăţean);

F realizarea şi implementarea unor programe şi proiecte pilot privind 

participarea tinerilor la alegeri şi consolidarea democraţiei participative, 

prin atragerea de fonduri europene sau alte fonduri nerambursabile.

În vederea atingerii acestor obiective a fost elaborat un proiect pentru 

desfăşurarea unei Campanii Naţionale de Conştientizare şi Informare „Tinerii 

votează-Tinerii contează”, în colaborare cu mai multe organizaţii de profil din 

societatea civilă. Proiectul a fost selectat la finele anului 2013 în cadrul programului 

de finanţare al Comisiei Europene „Tineret în acţiune” şi vizează încurajarea 

participării tinerilor la alegerile europarlamentare din 2014, printr-o mai bună şi 

corectă informare. Totodată trebuie menţionat că el este complementar cu proiectul 

„League of Young Voters” coordonat de Forumul European al Tineretului.

          



CAMPANIA NAŢIONALĂ DE INFORMARE  

¶ Stimularea participării tinerilor la alegerile pentru 
Parlamentul European, în calitate de cetăţeni activi, informaţi 
și responsabili.

¶ Creșterea nivelului de conștientizare despre cetăţenia 
europeană în complexitatea sa, considerând aspectele 
culturale, economice, sociale, politice.

¶ Informarea tinerilor cu privire la rolul instituţiilor europene, în 
special al Parlamentului European, respectiv modul în care 
acestea le afectează direct viaţa, mecanismele de luare a 
deciziilor și modul în care ei, în calitate de cetăţeni europeni, 
pot influenţa aceste procese.

¶ Familiarizarea tinerilor cu activitatea și responsabilităţile 
membrilor PE, respectiv cu activitatea PE pe problematica de 
tineret.

CONȘTIENTIZARE ȘI 
TINERII VOTEAZĂ - TINERII CONTEAZĂ



N o t e





 www.roaep.ro
www.primulvot.ro

http://www.elections2014.eu/ro
http://www.europarl.europa.eu/news/ro

ww.ctr.ro                                                                 
www.facebook.com/consiliultineretului

Campanie de informare realizată de 
Autoritatea Electorală Permanentă
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