

Modelul 
acreditării observatorilor străini și a delegaților mass-mediei străini 
la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 
......................... 1)

ACREDITARE

            Având în vedere adresa  Ministerului Afacerilor Externe, înregistrată cu nr........../................,
.................................................................. 2) acreditează ca ....................... 3) ai ......................... 4) la alegerile locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017 următoarele persoane:
1. _________________________ 5)
2. ...
3. ...
PREȘEDINTE,
......................

1) Se înscrie antetul biroului electoral județean sau al biroului electoral de circumscripție, după caz.
2) Se înscrie denumirea biroului electoral județean sau a biroului electoral de circumscripție, după caz, care emite acreditarea.
3) Se înscrie, după caz „delegați mass-media străini” sau „observatori străini”.
4) Se înscrie denumirea instituției mass-media, a organizației, a instituției mass-media străine sau a instituției străine care trimite observatorul sau delegatul.
5) Se înscriu numele și prenumele observatorului străin sau ale delegatului mass-mediei străin, după caz. 

Notă:
Acreditarea permite accesul și staționarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum și să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor-verbale, iar la birourile electorale de circumscripție în spațiile special stabilite în acest sens. 
Acreditarea este valabilă numai însoțită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza președintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularități. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianțe politice, unei alianțe electorale ori unui candidat independent sau încercarea de a influența opțiunea alegătorului, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, anularea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare. Îndepărtarea din localul secției de votare se realizează de către personalul care asigură paza secției de votare, numai la solicitarea președintelui biroului electoral al secției de votare.

