INFORMARE DE PRESĂ PRIVIND PROCEDURA DE ACREDITARE A
OBSERVATORILOR INTERNAȚIONALI ȘI A REPREZENTANȚILOR
INSTITUȚIILOR MAS-MEDIA STRĂINE
A. Documente necesare acreditării observatorilor internaționali:
•

cerere de acreditare din partea persoanei interesate, cetățean străin sau român,
reprezentant al unei entități internaţionale cu personalitate juridică, redactată în limba
română, engleză sau franceză, datată și semnată;

•

un document care să ateste că persoana respectivă este desemnată (mandatată,
recomandată) ca observator internațional de către o persoană juridică străină sau
internațională care desfășoară activități în domeniul electoral (ex.: scrisoare de
acreditare, adeverință, copie după legitimație);

•

copie a unui document de identitate sau de călătorie (AEP poate solicita inclusiv o
copie a vizei de călătorie, unde aceasta este necesară).

B. Documentele necesare acreditării instituțiilor mass-media străine:
•

cerere de acreditare din partea jurnalistului, cetățean român sau străin, redactată în
limba română, engleză sau franceză, datată și semnată;

•

scrisoare de acreditare formulată de o instituție mass-media străină, redactată în limba
română, engleză sau franceză, în care se va menţiona faptul că jurnalistul este angajat
al redacţiei respective în calitate de corespondent pe perioada alegerilor parlamentare
din 11 decembrie 2016;

•

jurnaliştii freelance vor prezenta o solicitare de acreditare din partea unei instituţii de
presă străine sau din partea consiliului de conducere al asociaţiei profesionale străine
din care fac parte, care să certifice că au ocupația de jurnalist;

•

copie a legitimaţiei de jurnalist;

•

copie a unui document de identitate sau de călătorie (AEP poate solicita incliusiv o
copie a vizei de călătorie, unde aceasta este necesară).

Notă: Reprezentanţii instituțiilor mass-media străine care dețin carnet valabil de
corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite AEP doar cererea de
acreditare.
Documentele pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura
Autorităţii.

Datele de contact ale AEP:

•

•

Str. Stavropoleos, nr. 6, Bucureşti, Sector 3, 030084.

•

tel. +40 21 310 08 24;

•

fax: +40 21 310 13 86

e-mail: comunicare@roaep.ro
Precizăm că observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot
asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului
de acreditare emis de către AEP, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.
IMPORTANT
AEP recomandă ca documentele necesare acreditării observatorii internaţionali şi
reprezentanţii instituţiilor mass-media străine să fie transmise până cel mai târziu cu
cincisprezece zile înainte de ziua alegerilor, respectiv până în data de 27 noiembrie 2016,
ora 24:00.

