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Prezentul Regulament a fost adoptat in gedinla Consiliului de conducere al FCER-CM

din 20-21 martie 2OL7, prin Hotir6rea nr.9 9i completat prin deciziile nr.6l24.O4.2OLg
gi nr. L(LL.O2.2020 a Consiliului de conducere al FCER-CM

REGULAMENT CADRU DE ALEGERI

privind alegerea organelor de conducere ;i de reprezentare ale

ComunitSlilor Evreie5ti din Rom6nia - Cultul Mozaic

Prezentul Regulament de Alegeri are la bazd Statutul Federaliei Comunititilor

Evreiegti din Rom6nia Cultul Mozaic, aprobat de Adunarea Generald

Extraordinard a Federaliei ComunitSlilor Evreie5ti din Romdnia - Cultul Mozaic,

din 1"6-L7.12.2007, recunoscut de Guvernul Rom6niei prin H.G. 999/2008

modificat si completat prin H.G. nr. 655/2010 gi prin ORDINUL Secretarului de

Stat pentru Culte nr. 95 / L8.L1,.201,4.

1. Dispozi{iigenerale

Prezentul Regulament de Alegeri se referi la constituirea AdunSrilor Generale ale

comunitSlii gi are menirea de a asigura organizarea ;i desfSgurarea alegerii

organelor de conducere gi reprezentare ale ComunitSlilor Evreilor membre FCER-

CM, in concordan!5 cu principiile democraliei, transparenlei qi secretului in

exprimarea votului de citre fiecare membru al comunltdtii, cu drept de vot.

L.L. Adun6rile Generale ale comunititii pot fi:

a. Adunare GeneralS Ordinard - convocati de cdtre Comitetul de Conducere al

comunitSlii, odatd pe an;

b. Adunare GeneralS Extraordinari - convocatd atunci cAnd este nevoie, la

iniliativa a o treime din membrii comunitilii sau la iniliativa Comitetului de

Conducere al comunitilii;
Adunarea GeneralS constituitd pentru alegerea organelor de conduce este o

adunare generalS extraordinard gi se va numi Adunare Generali de Alegeri -
convocat5 de cdtre Comitetul de Conducere al comunititii atunci cdnd, la finalul

unui mandat, se impune alegerea organelor de conducere sau reprezentare ale

nitS[ii;
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1,.2. Adunirile Generale Ordinare gi Extraordinare sunt considerate valabil constituite

?n prezenla a cel pulin jumitate din numirul membrilor cu drept de vot. in cazul

in care nu este realizat cvorumul, dupi o agteptare de doui ore, daci o alti
procedurd specifici nu prevede altfel, Adunarea GeneralS este consideratd

valabil constituiti indiferent de numirul membrilor cu drept de vot prezenli.

1.3. "Conform Statutului FCER-CM art. 6L.2", Adunarea GeneralS de Alegeri se

constituie potrivit Regulamentului de Alegeri, aprobat de Consiliul de Conducere

al Federaliei." (Prezentul Regulament)

a. Adunarea Generald de alegeri este consideratS valabil constituitS daci numirul

membrilor cu drept de vot prezenli, impreuni cu cei aflali pe lista alegitorilor cu

urna mobilS gi prin corespondenld, este de cel pulin 25% din membrii

comunitifii, cu drept de vot.

inceperea unei Aduniri Generale de alegeri se poate amAna cu una sau doud ore,

timp in care se mai revine telefonic la membrii absenfi, pentru a se putea intruni

cvorumul.

in cazulin care nu se intrunegte cvorumul de25%, Adunarea GeneralS de alegeri

nu este statutar constituitS;i se va convoca o altd Adunare GeneralS, in

conformitate cu decizia (prealabilS a) Comitetului Director al FCER-CM.

b. in cazul comunitSlilor cu peste 300 de membri, cu aprobarea prealabilS sau la

solicitarea Comitetului Director al FCER-CM, Adunarea GeneralS de alegeri poate

s5 se desfdgoare in dou5 etape (zile):

o in prima zi, se alege comisia de alegeri (distribuire a buletinelor de vot;i /sau

numirarea voturilor), se dd citire Raportului de Activitate al ultimului mandat

al Comitetului de Conducere in funclie gi Raportului cenzorilor/ Raportului de

audit financiar, au loc disculii ;i se voteazd descircarea de sarcini a

Comitetului in funclie, se prezintS candidalii.

. in a doua zi (de preferintd o zi nelucritoare pentru a permite c6t mai multor

membri sd poatS participa) va avea loc exprimarea voturilor in cadrul unui

palier orar (de exemplu: ,,?ntre orele 8 gi 17 in ziua de ...").

. in cazul unei Aduniri Generale de alegeriin doui etape, stabilirea cvorumului

adundrii se face prin adunarea membrilor care au votat la sediu cu cei care au

votat cu urna mobilS (dacd este cazul) gi voturile prin coresponden!5 (dacd

este cazul). Pentru validitatea Adunirii Generale, este necesar s5-;ifi exprimat

dreptul de vot minim 25% din membrii cu drept de vot.

. in cazul unei Aduniri Generale de alegeriin doui etape, daci aceasti condilie

nu este indepliniti (cvorum de minim 25%), Adunarea GeneralS de alegeri nu

Regulament pentru alegerea organelor de conducere si reprezentare ale comunitalii pag.2 din
30

(

!lci
'(otrr 

GL&d

#i



este statutar constituiti 9i se va convoca o alti Adunare GeneralS, in

conformitate cu decizia Comitetului Director al FCER-CM."

1.4. HotirArile AduniriiGenerale sunt valabile cu votul majoritSlii simple a membrilor

cu drept de vot prezenli. Hotdr5rile adoptate sunt opozabile tuturor membrilor

comunitdtii, indiferent dacd au participat sau nu la deliberdri 5i la vot.

in cazul unei AdunSri Generale de alegeri in douS etape, hotdrdrile AdunSrii

Generale sunt valabile cu votul majoritSlii simple a membrilor cu drept de vot

prezenli in prima zi (nu este necesar un anumit cvorum). Hot5rSrile adoptate

trebuie s5 se refere numai la procesul de alegeri ;i sunt opozabile tuturor

membrilor comunit;!ii, indiferent dacl au participat sau nu la deliberdri gi la vot.

Pentru hotirAri referitoare la alte aspecte ale vielii comunitare, trebuie respectat

cvorumul de minim 25% din membri cu drept de vot.

1.5. Comitetele de conducere ale comunitSlilor locale vor adapta Art. 2, 3, 4 al

prezentului regulament, cu condilii specifice situaliei locale, adici se vor preciza

exact funcliile pentru care se organizeazi alegeri, numirul membrilor comitetului

de conducere, precum gi condiliile de vot (daci se voteazi cu urna mobilS si/sau

prin coresponden!5), vor completa calendarul cu datele si orele exacte, precum

gi cu locul desfdsurdrii diverselor etape a alegerilor.

1,.6. Regulamentul de alegeri, cu articolele adaptate sau modificate, va fitrimis pentru

validare, impreuni cu calendarul alegerilor, Secretarului General al FCER-CM,

?nainte de anunlarea datei alegerilor.

2. Organele alese ale comunititii
Membrii comunitSlii, cu drept de vot, aleg urmitoarele organe de conducere,

control gi reprezentare a Comunitdtii;

a. Pregedinte, Vicepregedinte (in comunitSlile mai mari, cu acordul prealabil al

conducerii FCER-CM sau in locul funcliei de Secretar), Secretar (conducere);

b. Comitetul de conducere al comunitSlii va fi format, in total, din 3 pAnS la 9

membri, in func!ie de numirul de mernbri ai comunititii. Pregedintele,

Vicepregedintele (daci este cazul) gi Secretarul fac parte din Comitetul de

conducere. Responsabilii obgtilor vor face parte de drept din Comitetul de

conducere a comunitdtii.

c. Cenzorul sau Comisia de Cenz ori (control);in cazul in care Comisia de Cenzori nu

se poate constitui sau nu-gi poate indeplini atribuliile care-i revin, se va apela la

un auditor extern.

d. Delegalii din partea comunitiJii pentru Congresul F.C.E.R.-C.M. (reprezentore).

Numdrul delegalilor pentru fiecare comunitate este stabilit de citre Adunarea

GeneralS a FCER-CM.
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Alegerea delegalilor la Congresul FCER-CM se face in cadrul unei aduniri
generale extraordinare (care se poate suprapune cu o Adunare Generali de

Alegeri) incep6nd din data stabilirii normei de reprezentare de cltre Adunarea

GeneralS a FCER-CM, dar nu cu mai pulin de 45 de zile inainte de Congres.

3. Dreptul de vot

3.1 Au drept de vot toli membrii comunitilii ;i ai obgtilor arondate care au implinit

vArsta de 18 ani, au cotizalia achitat5 la zi gi o vechime de minimum 6 luni in

comunitatea respectivS. Restanlieriiigi pot achita cotizalia inclusivin ziua votului.

3.2 Votul se exercitl nemijlocit, prin vot direct, confidenlial, de cdtre fiecare membru

al Comunitdtii, cu drept de vot, respectiv nu prin delegali.

Comitetul de Conducere al ComunitSlii 9i Comisia de Organizare a alegerilor pot

aproba votarea cu urna mobilS (anexa aa) 9i votarea prin corespondenl5 (anexa

4 b.)

in situalii speciale, cu acordulAdunirii Generale, un membru al comunit5lii poate

delega doar o persoand din familie (so! sau copil major) s5 exercite votul.

Persoana delegatS nu poate transmite votul pentru mai mult de doui persoane

cu drept de vot. Acest lucru este permis doar daci nu existd urnd mobilS sau

domiciliul membrilor nedeplasabili nu poate fi inclus in traseul urnei mobile. in

cazul AdunSrii Generale in doui etape, acordul pentru votul prin delegare se ia in

prima zi a Adunirii Generale.

4. Candidalii

4.1,. in comunit5!ile evreilor din RomAnia, poate candida la funclia de pregedinte

orice membru al comunitSlii respective, cu drept de vot, de etnie evreiasci -

cult mozaic (prin nagtere dupi mamd sau trecut oficial (recunoscut) la iudaism,

indiferent de sex, cu cetitenia rom6n5, 5i firi funclii de conducere in nicio

formaliune politicS. Pentru funcliile de Viceprepedinte, Secretar, membru in

comitet, cenzor 5i delegat, pot candida gi persoane cu ascendenld evreiasci

(tatdl sau un bunic evreu).

4.2. Candidalii trebuie s5 indeplineasci urmdtoarele condilii minimale:

. Sd fie membri ai comunitilii cu o vechime de minimum 5 ani* (in cazuri

speciale, perioada poate fi micgorati prin decizia Comitetului de Conducere al

comunitSlii, a ComitetuIui director at FCER-CM sau a Adundrii generale a

ComunitSlii, dar nu mai micS de un an).

o S5 aibd cotiza!ia pldtitd la zi.

o S5 fie rezident in localitatea respectivd (pregedinte minim 5 ani,

vicepregedinte, secretar - minim 3 ani, membru - minim 1 an). in cazuri
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speciale, perioada poate fi micgorat5, prin decizia Comitetului de Conducere

al comunititii, sau a Comitetului Director al FCER-CM, sau a Adunirii generale

a Comunit6lii)

V6rsta minimS pentru funcliile de Pre;edinte, Vicepregedinte gi Secretar este

de 21de ani; pentru funcliile de membru in comitet gi delegat, virsta minlmd

este de 18 ani.

Studii

- Pentru funclia de pregedinte candidalii trebuie si aibi studii superioare.

in situalii exceplionale, pot fi acceptafi candidali care au doar studii medii.

Derogarea poate fi ficuti de Comitetul de Conducere al comunitSlii, sau

de Comitetului Director al FCER-CM, sau de Adunarea GeneralS a

comunitSlii

- Pentru funcliile de vicepre;edinte gi secretar, candidatii trebuie s5 delini cel

pulin diplomi de bacalaureat sau echivalent.

- Pentru funclia de cenzor, vor putea candida persoane cu pregitire

contabil5, membri ai comunitSlii. Cel pulin un membru trebuie sd fie

contabil autorizat sau expert contabil. in cazul in care niciun candidat nu

este contabil autorizat sau expert contabil nu se organizeazd alegerea

comisiei de cenzori. in cazul ?n care Comisia de Cenzori nu-si poate

indeplini atribuliile care-i revin, se va apela la un auditor extern.

Pentru toate funcliile, candidalii trebuie si cunoasci bine limba rom6n5.

Persoanele care au f5cut polilie politicS, au fost informatori aifostei SecuritSli

a Statului gi au comis fapte de naturd penalS, civilS sau fiscalS sau incllcSri ale

eticii gi moralei iudaice, pe teritoriul RomAniei sau al altui stat, care si ii faci

nedemni de a candida, nu pot s5-9i depund candidatura.

Candidalii trebuie si completeze cererea de candidaturd din Anexa 2, care

cuprinde gi declaralia pe propria rispundere, potrivit cdreia:

- Nu a fdcut politie politicS, nu a fost informator alfosteiSecuritSli a Statului

gi nu a comis fapte de naturi penalS, civilS sau fiscalS sau incSlciri ale eticii

gi moralei iudaice, pe teritoriul Rom6niei sau al altui stat, care si il facd

nedemn de a candida.

- La dosarul de candidaturS, fiecare candidat va depune certificate de cazier

judiciar gi fiscal din RomAnia. in cazul candidalilor care au gi alte cetSlenii,

in afari de cea romdnS, la solicitarea Comisiei pentru organizarea

alegerilor sau a Comitetului director al FCER-CM, candidalii vor depune 9i

certificat de cazier judiciar 9i/sau fiscal din !ara respectivS. Solicitarea

trebuie ficut5 cu cel pulin L5 zile inainte de data alegerilor, iar extrasele
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de cazier trebuie depuse cu cel pu!in 4 zrle inainte de data alegerilor. De

asemenea, la solicitarea Comisiei pentru organizarea alegerilor candidalii

vor prezenta ;i o dovadd de la CNSAS care sd demonstreze ci nu au fdcut

polilie politic5 sau au fost informatori aifostei Securit5li.

- A luat la cunogtin!5 gi este de acord cu regulamentul de alegeri

- A luat cunostin!5 gi este de acord si respecte Codul de Conduitd al

Organelor de Conducere alese ale Federaliei ComunitSlilor Evreiesti din

Rom6nia-Cultul Mozaic la nivel teritorial si national, prezentat in Anexa 5.

prin inscrierea ca membru al comunitSlii, persoana ;i-a exprimat acordul pentru

prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ?n vederea participdrii la alegerile

organizate in cadrul respectivei comunitili.

4.3 Depunerea candidaturilor, pentru una din funcliile sus menlionate, se va face de

citre membrii comunitSlii in scris (anexa 2), in perioada stabilitS, conform

calendarului de alegeri, la Comisia de organizare a alegerilor, prin inregistrare, cu

numdr de intrare, la secretariatul comunitSlii. Acegtia vor ataga la cererea de

candidaturi CV-ul gi acte care si dovedeasci indeplinirea condiliilor de mai sus.

CV-ul se va prezenta giintr-o formS redusi (fdrd date cu caracter personal) pentru

afigarel postare pe internet.

4.4 Sinteza Calendarului de desfSgurare a alegerilor gi convocarea membrilor

comunitSlii se vor face cunoscute in scris gi/sau telefonic membrilor comunitSlii,

cu drept de vot, conform calendarului de alegeri, incep6nd cu minim 20 de zile {30

de zile la comunitSlile cu peste 100 de membri) inaintea Adunirii Generale de

alegeri. La sediul Comunit6lii, Casa de Rugiciune, Restaurantul Ritual, JCC Si alte

localii comunitare, se afigeazi listele cu membrii ComunitSlii, cu drept de vot, pe

panouri speciale care vor cuprinde informalii despre alegeri, ?n timp util, pentru ca

persoanele care doresc si faci acest lucru s5 igi poatd depune candidatura.

Eventualele omisiuni sau contestatii vor fi semnalate conform calendarului de

alegeri.

4.5 Regulamentul de alegeri, listele candidalilor la funcliile eligibile 9i CV-urile acestora

sau alte materiale electorale vor fi aduse la cunogtinla membrilor comunitSlii prin

afigare la sediul comunitSlii, precum gi la locul desfSSuririi alegerilor 5i in alte

obiective comunitare importante (sinagogi, centre comunitare, restaurant ritual,

etc), conform calendarului alegerilor, pe site-ul comunitdtii, dacd acesta existS, pe

cel al FCER-CM, etc, cel t6rziu cu 5 zile inainte de alegeri.

Pentru promovarea candidaturilor, la solicitarea candidalilor, Comisia de

organizare va trimite (cu cel pulin o siptim6nd inainte de data alegerilor) tuturor

membrilor cu drept de vot un plic conlin6nd materialele electorale ale candidalilor

Regulament pentru alegerea organelor de conducere ;i reprezentare ale comunitatii pag.6 din
30

L

4



care au solicitat acest lucru (daci sunt mai mulli membri cu drept de vot la aceeagi

adresS, se va trimite un singur plic). Materialele electorale vor fi furnizate de

candidali (max. o foaie A3/candidat), iar expedierea pogtalS va fi efectuati de cdtre

Comisia
pentru organizarea alegerilor, Costurile pogtale vor fi suportate din bugetul

comunit|fii. La cerere, Comisia va prezenta dovada expedierii pogtale.

in cazul in care, la sediul comunitSfii, nu se poate asigura o afigare a acestor

materiale in a;a felincAt sI fie accesibile doar membrilor comunitSfii, se pot realiza

dosare care pot fi consultate de membrii comunitSlii. Regulamentul de alegeri 9i

listele cu candida!i, CV-urile candida!ilor (f5ri date cu caracter personal) 9i alte

materiale prin care candidalii vor sa se faci cunoscu!i, vor fi afi5ate la loc vizibil in

sediul comunitSlii/sinagogS.

4.6 Candidalii pentru funcliile de pregedinte, vicepregedinte 9i secretar pot candida, la

cerere, 5i la funclia de membru al Comitetului, sau delegat la Congresul FCER'

Candidatul la functia de Pregedinte nu poate candida pentru funclia de

vicepregedinte sau secretar decAt cu aprobarea Adundrii Generale. Candidalii la

funclia de pregedinte, vicepregedinte sau secretar nu pot fi rude de gradul L sau 2

(Derogarea de la aceastd regulS poate fi fdcutd de Comitetului de Conducere al

comunititii, sau de Comitetului Director al FCER-CM, sau de Adunarea GeneralS a

comunitSlii). Cenzorii (sau auditorul extern) nu pot fi rude de gradul 1 sau 2 cu nici

o persoanS din conducerea comunitSlii

5. Comisia de organizare a Alegerilor

5.1.Pentru organizarea alegerilor in deplini concordan!5 cu prezentul Regulament de

Alegeri, inaintea fiecirui scrutin, Comitetul de Conducere al Comunititii este

imputernicit sd constituie o Comisie de organizare a alegerilor, cu un numSr

variabil de membri (minim 2, in funclie de procesul electoral implicat). Din aceasti

comisie poate face parte gi conducerea in funclie. Membrii comisiei trebuie, de

regulS, si fie membri ai comunitS!ii respective. in comunit5!ile cu peste 300 de

membri, candidalii nu pot face parte din Comisia de organizare a alegerilor.

5.2.Comisia de Organizare a Alegerilor are urmitoarele atribulii:

a. stabilegte calendarul desfSguririi alegerilor (daci nu a fost stabilit de comitetul

de conducere);

b. definitiveazd lista membrilor cu drept de vot;

c. organizeazd gi supravegheazS convocarea membrilor cu drept de vot la alegeri,

prin invitalii scrise, revenind prin convorbiri telefonice.

d. organizeazS gi supravegheazi centralizarea candidalilor la diversele functii;

e. stabilegte modul de informare a electoratului cu privire la procesul de vot;
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h.

elaboreazd mentdri specifice menite si asigure cadrul de organizare 5i

desfigurare a

stabilegte gi o

desfS;urare a

izeazdmodul de desfSgurare propriu-zisi a alegerilor, locul de

undrii Generale de alegeri gi prin urn6 mobild (anexa 4a,in cazul

rn care de Conducere al ComunitSlii a hotir6t ci se voteazd 5i cu urna

ntru votarea prin coresponden!5), logistica desfSSuririi votirii:

ilor.

prezent, completat cu rezultatele votului.

vot; l- model, cu numele candidalilor, pentru fiecare funclie.

nte care, eventual, s-au intocmit pe parcursul desfSguririi

j
k.

realizarea bu lor de vot, construirea urnelor, a cabinelor etc.;

verifici incad

candidaturile;

rea candidalilor in criteriile de eligibilitate 9i valideazi

stabilegte alcdtuire a comisiei / comisiilor necesare desfSguririi

, alte proceduri specifice legate de procesul de vot.
procesului el

elaboreazS, la

Asiguri dosarului cu documentele alegerilor gi il depune la noul

secretar ales (c proces verbal). Acest dosar va cuprinde copii dupd:

o Lista mem comunitdfii, cu drept de vot, pe care se marcheazi prezenta

sau copie listele cu semnituri de prezen[5);

o Scrisoarea / ul anun[uluitelefonic de convocare la Adunarea Generald de

alegeri a m brilor comunitSfii, cu drept de vo!
o Raportul de a Comitetului ?n functie;

r Raportul

o Procesul

isiei de Cenzori/al cenzorului/ de audit - dupS caz;

I de desfSgurare a Aduniriigenerale; (intocmit de secretariatul

ales al Adu rii )

o Candidaturil

o Programele

depuse, insotite de CV-uri;

ndidafilor la functia de pregedinte;

o Procesul I al Comisiei de numirare a voturilor, modelul se gisegte in

mobilS sau 4b

regulamen

o Buletinele
o Alte docu

Adundrii ale.

de zi a gedinfei (modelul este in anexa 7)

AdunSrii Generale

- Lista r care au votat cu urna mobili.
procese verbale ale comisiei de alegeri- L,,l tEt ,

5.3 inainte de intra lor in vigoare, reglementdrile speclfice elaborate de Comisia

de Organizare a rilor vor fi aprobate de cStre Comitetul de Conducere in

funcfie al lii gi vor fi trimise gi la Secretarul General al FCER.

5.4 Membrii Comi de organizare a alegerilor au obligalia respectirii

pag.8 din
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Regulamentului

priveSte prelucr

Buletinele de

Buletinele de

. Buletin 1-

. Buletin 2 -

. Buletin 3 -

. Buletin 4 -

. Buletin 5 -

. Buletinul 6

un numir mai m

E 20761679 privind proteclia persoanelor fizice

datelor cu caracter personal gi privind libera

d a nu divulga niciunei persoane fdrd calitate

ne fizice cu care intrS in contact in indeplinirea

in ceea ce

circula!ie a

informa!iile

atribu!iilor

5.

acestor date, u
referitoare la

sale.

Desfigurarea

- Lucririle Ad

Generale de Alegeri

Generale de Alegeri vor fi conduse de un prezidiu format din

persoane alese de Adunarea Generali. Din prezidiu fac parte de drept

pregedintele, e (daci este cazul), secretarul in funclie al

Comunititii,
_ CM.

ntele Comisieide organizare a alegerilor, reprezentantul FCER

Prezidiul alege care va conduce Adunarea GeneralS.

De asemenea, narea GeneralS va alege un secretariat format din persoane care

nu candideazd, a asigura intocmirea procesului verbal al desfiguririi

adundrii.

Adunarea

cvorumului se face in conformitate cu art. 1.3.

in cazul in care tucru nu a fost posibil intr-o Adunare GeneralS anterioari

(cum ar fi de ), se va da citire Raportului de activitate asupra activitSlii

ultimului ma al Comitetului de Conducere in funclie, precum gi raportului

cenzorilor. Vor loc disculii gi descircarea de sarcini a Comitetuluiin funclie.

Vor fi prezentali idatii.

Se va trece la al noilor organe de conducere.

Pregedintele

a acestora.

isiei de organizare a alegerilor va prezenta modul de desfigurare

Se va trece Ia a noilor organe de conducere

li va incepe prin inregistrarea prezenlei membrilor. Stabilirea

realizate personalizat pentru a preveni frauda'

colate pe seturi, fiecare set conlinAnd:

DINTE

AR

ISIA DE CENZORI

EMBRtiru COlrn trcr
GATI LA CONGRESUL FCER-CM, dACd CSIC COZUI

VICEPRESEDINTE, docd este cozul

-Sunt tipirite un r de seturi (a c6te 4/5 buletine fiecare, cite unul din fiecare

tip)egalcu nu I de membri cu drept de vot. in comunitilile mari, se poate tipdri

in func[ie de numdrul de participanti de la adundrile anterioare,

de conducere qi reprezentare ale comunitilii_,,r-_=\ pag. e din

L.4i:';l.ti,, 'o
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dar se vor lua

dreptul la vot.

si nu existe nicio persoani care si nu poat5 si-gi exercite

7. DesfSgurarea de votare

Comisia de di ire a buletinelor (se constituie prin grija Comisiei de

Organizare a ) va prelua, sub semniturS, de la Pregedintele Comisiei,

listele de i, sub forma unor tabele cu primele trei coloane completate, gi

le va completa

identitate, apoi

CNP-ului din cartea de identitate sau pagaport sau nr. carte

legatorulva semna.

Fiecare membru drept de vot (votant) se va prezenta la masa amenajatd pentru

a prelua buletinel vot

Fiecare alegltor avea asupra sa un act de identitate valabil, cu fotografie gi CNP.

Singurele acte sunt buletinul de identitate, cartea de identitate sau

pagaportul rom6n

in urma verificirii list5, fiecare alegStor va semna gi va primi setul de buletine de

vot 5i un pix. Actul

Membrii Comisiei

de vot este strict i

- Votarea se va face

identitate se va reline temporar, pdnd la returnarea pixului.

Distribuire a Buletinelor de Vot vor verifica confinutul gi

integritatea set inainte de a-linmdna alegdtorilor.

Votarea se va face iin cabina de vot, individual gi nemijlocit (nu prin delegali),

de citre fiecare al comunit5tii, cu drept de vot.

Persoanele vor putea fi asistate la vot.in cazulin care nu au un insofitor
pe care gi l-au unul din membrii Comisiei de Distribuire a Buletinelor de Vot ii

poate asista, la , in cabina de vot.

Utilizarea mobile gi a altor dispozitive de comunicare /foto ?n cabinele

anulare, cu o linie, a numelor candidalilor pe care alegdtorul

nu ii voteazS. idatul neanulat in acest mod, va obline vot valabil. Daci pe un

buletin de vot tr ie alegi mai mulli candidali, se vor l5sa mai mulli candidali

netdiafi, in nu egal cu ce! care trebuie alegi, ex. 7 pentru Comitetul de

pag.10 din
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conducere. in

votarea cu stampil

Existi 4 (patru) p6

Pe fiecare buletin

respectivul buletin.

Un vot va fi con

netdiali cu pixul.

Buletinele de vot
gi cele cu tiieri i

nule.

Buletinele de vot

cu un numir mai

valabile.

Dupd exprimarea

amenajate.

La returnarea pixul

Comisia de num

neput6nd face

7.2

7.3

Pregedintele

modul corect

buletinului.

Urnele in care

de numdrare a

Urnele vor fi a

o

o

o

7.1

7.4

7.5

7.6

7.7

distribuire a

inainte de

dreptul la vot.

Pregedintele

Regulament pentru alegerea de conducere Ei reprezentare ale comun

o Buletin

o Buletin

o Buletin

de

Buletin

Buletin

Urnele se inchid

buletinele nefol

Adunirilor Generale de alegeri ?n doud etape, se poate aproba

?n locul tlierii cu pixul

la 6 (gase) tipuri de buletine de vot:

PRE$EDINTE - se va alege 1 candidat.

AR - se va alege 1 candidat

MEMBRIitU COfufET-se vor alege ...... candidafi

DELECATT lA CONGRESUT FCER - se vor alege ...... candidali

6- VICEPRE$EDINTE - se va alege L candidat,

vot este indicat clar numirul de candidati care trebuie votali pe

valabil daci buletinul de vot are numdrul corect de candidali

un numir mai mare de candidali l5sali netiialicu pixul, precum

(pa4ial intr-o cdsu15 gi parfial in alta) vor fi considerate

tru funcfiile de CENZOR, MEMBRU irV COV|TET sau delegat,

votali dec6t cel necesar, vor fi considerateic de candidagi

buletinele de vot trebuie depuse in urnele special

i, alegitoriivor primiinapoi actul de identitate.

are a voturilor va fi aleasS de Adunarea Generald, membrii ei

dintre candidali.

iei de numirare a voturilor va face un scurt instructaj privind

care pot duce la anulareavotare, insist6nd asupra gregelilor

vor introduce buletinele de vot vor fi sigilate de cStre Comisia

, in fala Adunirii Generale.

la loc vizibil gi u;or accesibil, pe directia dintre masa de

gi cabinele de vot.

ce ultimul participant la Adunarea GeneralS a votat.

urnelor, membrii comisiei de organizare igi vor exercita

va sigila (acoperi) fanta urnelor de vot giva prelua pixurile 5i

(pe baza unui proces verbal). Toate buletinele de vot

pag.11 din
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7.8 Desigilarea u gi numdrarea voturilor se vor face numai de cdtre Comisia de

numirare a vot lor. Pregedintele comisiei de num6rare a voturilor va desemna

persoanele care

Pot particiFs c?

numlra voturile pentru fiecare functie.

atori (fir5 dreptulde a se implica)toticandidatii, persoana

din prezidiu ca conduce Adunarea GeneralS gi reprezentantul FCER-CM.

Vor fi totalizate inele existente in toate urnele.

Rezultatele a lor vor fi consemnate intr-un proces verba! - Anexa 3 bis -
intocmit in trei exemplare, unul rim6n6nd la Pre5edintele Comisiei, altul la

E.R. gi un al treilea, care va fi depus cu Dosarul cu Documentele

Secretar ales, de cdtre Comisia de numdrare a voturilor. DosarulAlegerilor la nou

va conline: data

comunititii din

i locul de desf5gurare a Adundrii Generale, numirul membrilor

istele de alegitori, numdrul membrilor comunititii prezenti,

numirul buleti lor depuse, numele celor alegi, indicdnd numiru! de voturi

,,pentru, im
(pregedinte,

Congres).

a Si anulate", pentru fiecare func[ie nou aleasS, separat

r, comitet de conducere, comisie de cenzori, delegat la

Candidalii sunt alegiin ordinea numirului de voturi obtinute, p6nd la

neutilizate gi p

plasate intr-un

avea acces la

observatorul F.

completarea

Pregedintele

rezultatul

Documentele

participanlilor

rile se vor str6nge intr-un sac de plastic gi se vor sigila. Ele vor fi

vizibil (de ex. pe amvonul Sinagogii). Nicio persoani nu va mai

respectivS.

de locuri.

iei de numirare a voturilor di citire procesului verbal cu

r in fala Adunirii Generale, apoi acestea se vor afiga.

alegeri (procesele verbale, buletinele de vot, listele

adunare gi la votare) se vor preda secretarului nou ales.

rganizate alegeri. in cazul vacantdrii unui loc in comitetul de

va fi ocupat de urmitorul candidat, ?n ordinea

'e a votului.

rea alegerilor, pentru validarea acestora, dosarul alegerilor se va

maximum 5 zile lucrdtoare de la desfdsurarea scrutinului, la

7.9

7.L0

7.LL

7.L2

7.L3

7.L4

Dispozitii finale

8.L Alegerea

cAnd vor fi
conducere,

8.2Dupi termi
transmite,

8.

nelor de conducere 9i control ale comunitSfii se referi la o

perioadi de ani. in cazul vacantirii funcliei de vicepregedinte sau secretar,

Comitetul ducere al Comunitetii va alege, din rdndurile membrilor sii,
o persoana

alegefl. rn

re sd indeplineascd respectivele atribulii p6nd la proximele

ul vacantirii postului de pregedinte, vicepregedintele sau

secretarul va interimar aceastd funcfie, pe o perioadd de maxim 3 luni,

Regulament pentru alegerea de conducere qi reprezentare ale comunitdlii pag. 12 din
30



8.3PAni la val

comunitStii,

interimat p

Contractele

validarea

8.4Termenul

Federa!ia it5lilor Evreiegti din Romdnia.

rea alegerilor gi instalarea noului comitet de conducere al

iul comitet va continua si-gi exercite atribufiile, in regim de

la validarea alegerilor de cdtre Comitetul Director al FCER-CM.

mandat ale vechiului comitet se prelungesc automat p6n5 la

i comitet gi intrarea in vigoare a noilor contracte de mandate.

validare, dupd trimiterea dosarului de alegeri la Federafia

Evreiegti din Romdnia Cultul Mozaic, este de maximum 15 zileComuniti{i
lucritoare.

8.5 Eventualele ale rezultatelor se vor adresa Comitetului

Federaliei it5lilor Evreiegti din Rom6nia - Cultul Mozaic, in

Director al

termen de

maximum 5 de la anunlarea rezultatelor.

8.5 Prezentul a fost adoptat in gedinla Consiliului de conducere al

FCER-CM di 20-21martie 2O!-1, completat prin decizia nr.6 a Consiliului de

conducere al R-CM din 23-24 a p ri I ie 2019 9i nr. L/ 77.O2.2A2O a Consi I i u I u i

de condu al FCER-CM(completirile intri in vigoare de la 1 martie 2Ot9).

pag.13 din
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ANEXA 1

pentru Alegerile organelor de conducere

Data ;i ora Activi atea Locu! sau modalitatea

A Anun area alegerilor in scris, telefonic, la

sediul Comunititii,
SinagogS, JCC, internet
etc.

A + doui zile Afigar

vot (n

:a listelor cu membrii cu drept de

lme, prenume)
La sediul ComunitStii,
SinagogS, JCC, internet,
etc.

Minim doui
s5pt5m6ni

::::: 'rere

inscri rea candidatiilor La sediul Comunititii,
internet, etc.

Anun area candidaturilor La sediul Comunitdtii,
internet, etc.

i;;;. orere

Depu
candi

rerea contestaliilor pentru
la!i

La sediul ComunitStii
internet, etc.

Rezol

candi
orgar
candi

'area contestaliilor pentru

la!i, in gedin!a Comisiei de

zare a alegerilor. Anunlarea
latilor validati.

La sediul ComunitStii
internet, etc.

Depu
de alt

rerea contestaliilor pentru lista

eitori
La sediul ComunitSlii
internet, etc.

Rezol

mem

,area contesta!iilor pentru
rrii cu drept de vot

La sediul ComunitSlii,
internet, etc.

Adun
a rapl
sarcir
func1l

candi

rre pentru citirea ddrii de seam5,

rrtului cenzorilor, descircarea de

i a Comitetului de conducere in
e, anunlarea gi prezentarea

Jatilor.

La .... .. .. Adresa

Adun rea generalS pentru alegeri La .... .. ... adresa

Regulament pentru alegerea lor de conducere qi reprezentare ale comuniti(ii pas.
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ANEXA NR.2

Cdtre Comisia pentru 'zoreo AdundriiGenerale de Alegeri a comunitd;ii Evreilor din

Subsemnatul/Subsem

Cerere de inscriere a candidaturii

(nume gi prenume cu majuscule)

CNP...

adresa

doresc sa fmi depun idatura pentru funclia de ... ...

in cadrul alegerilor organele de conducere o Comunitdlii Evreilor din ..'

nr. Telefon / mobil ... ...

o Declar ci sunt m bru al comunitdtii evreiegti din

cotizalia achitati I

O Evreu normelor halahice

C Ascenden!5

familie este

iasci (... se va menliona cine din

)

o Declar ci am o ime de peste 5 ani (dupd caz) in comunitatea evreiasci din '.. ...

Declar pe proprie

al fosteiSecurititi

ere ci nu am fScut polilie politicS, nu am fost informator

Statului gi nu am comis fapte de naturd penalS, civil5 sau fiscalS

sau incdlcSri ale 9i moralei iudaice, pe teritoriul Romdniei sau al altui stat, care

sd mi faci de a candida.

nicio funclie de conducere sau reprezentare intr-o formatiuneDeclar c5 nu deli

politicS.

Declar cd in afara romdne nu mai delin/ delin alti cet5lenie. (Daci da,

enumerali............ )

Am luat la gi sunt de acord cu regulamentul de alegeri.

cu

Am luat cunostin

Conducere alese

gi ale Com Evreiegti.

Declar pe proprie

ci datele de mai s s sunt conforme realit5lii.

5i sunt de acord s5 respect Codul de conduitS al organelor de

e Federaliei Comunit|lilor Evreiegti din Romdnia-Cultul Mozaic

spundere, sub sanc[iunea nulitifii absolute a candidaturii mele,

Data

pag.15 din
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ANEXA NR.3

FEDERATTA coMUNtrAlrron EVRETESTT orru nouANrA - cULTUL MozAtc

COMUNITATEA EVREI LOR ...,.,...

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

BULETIN DE VOT PENTRU FUNCTIA DE PRE$EDINTE

nENTRU ncrRsrA FUNcTtE TREBUTE vorAT 1 cANDIDAT

FEDERATTA coMUNtrAlton EVRETE$Tt otru novANlA - cULTUL MozAlc

COMUNITATEA EVREILOR

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

BULETIN DE VOT PENTRU FUNCTIA DE SECRETAR

nENTRU acrRsrA FUNcTIE TREBUTE vorAT 1 cANDIDAT

cANDTDATT

NUME CANDIDAT

I

2
cANDTDATT

NUME CANDIDAT

1..

2.

3.

lament pentru alegerea lor de conducere qi reprezentare * -rn*;@ 16 din
30
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FEDERATTA COM NrrATrLoR EVRE|EST| DIN RoMANIA - cULTUL MozAlc

UNITATEA EVREILOR

LEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

DE VOT PENTRU FUNCTIA DE CENZOR

PENTRU ACEASTA uNcTrE TREBUIE VOTATI .......CANDlDATI

FEDERATIA COM NTTAILOR EVREIE$Tl DIN ROMANIA - CULTUL MOZAIC

CO NITATEA EVREILOR

LEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

BULETIN DE VOT PENTRU FUNCTIA DE

MEMBRU iu courer

NCTIE TREBUIE VOTATI ........ CANDIDATIPENTRU ncresrA

pag.17 din
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NUME CANDIDAT

cANDtDATI

NUME CANDIDAT
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FEDERATIA COM N[ATrLoR EVRETESTT DIN RoMANIA - cULTUL MozAlc

UNITATEA EVREILOR

LEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

BULETIN DE VOT PENTRU

DELEGAT LA CONGRESUL FCER

PENTRU ACEASTA TREBUIE VOTATI CANDIDATI

din
30

cANDTDATT

NUME CANDIDAT

Regulament pentru alegerea or de conducere qi reprezentare ale comunitdlii pag. 18



ANEXA nr.3 bis
FEDERATIA COM UNrATILOR E lEST| DIN ROw|ATtR Cultul Mozaic - coMUNITATEA EVREILOR

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

VERBAL CU REZULTATELE ALEGERILOR

ORGANELOR CONDUCERE ALE C.E. .........

incheiat astSzi, ......

Dintr-un totalde

ora

drept de vot, gi-au exerc dreptul de vot un numir de 

- 

membri

in urma numdrSrii
urmeazS:

dL (lISPLl't! LIE vLrL L,l _

voturilor exprimate, au fost declarate voturi nule, dupd cum

Buletin tip 1 (PreSedi {in litere: ....
Buletin tip 2 (in litere:

Buletin tip 3 (Cenzor lin litere: ).

Buletin tip 4 (Memb
Buletin tip 5 (Delega

in Comitet):- (in litere:
la Congresul FCER-CM)' 

- 

(in litere

in urma numiririi voturilor valabil exprimate gi a centralizirii rezultatelor, s-au

consemnat urmitoarele ultate finale:

).

t

a

I

).

).

NR. VOTURI OBTINUTE

(in cifre gi litere)

Membru in comitet #

Membru in comitet #

Membru in comitet #3

Membru in comitet

Membru in comitet

Membru in comitet

Regulament pentru alegerea de conducere ;i

FUNCTIA NUMELE

Pregedinte

Secretar

Cenzor #7

Cenzor #2

Cenzor #3



Pe fiecare funclie ?n parte, s-au oblinut urmitoarele rezultate:

CANDIDATI LA FUNCTIA DE PRESEDINTE

VOTURI EXPRIMATE

(in cifre Si litere)

TOTAL VOTURI VALABILE

BULETINE ANULATE

TOTAL BULETINE NUMARATE

Regulament pentru alegerea 

1r**""r 

de conducere qi reprezentare ale comunitifiii. pas2odin

t /l@*

2

CANDIDATI LA FUNCTIA DE SECRETAR

NUM CANDIDAT
VOTURI EXPRIMATE

(?n cifre 5i litere)

LOCUL

OCUPAT

1.

2.

3.

TOTAL VOTU iI VALABILE

BULETINE At\ ULATE

TOTAL BULEl
-rNE NUMAnaTE

I

4

cANDTDAI LA FUNCTTA DE MEMBRU itt coutrETUL cotuurutrAltt

NUM CANDIDAT
VOTURI EXPRIMATE

(in cifre gi litere)

LOCUL

OCUPAT

1,.

2.

3.

4.

5.

TOTAL VOTURI VALABILE

BULETINE ANULATE

TOTAL BULEI r-rNE NUMAnnru

1
NUME CANDIDAT

LOCUL

OCUPAT

t
2



CANDIDATI LA FUNCTIA DE CENZOR

VOTURI EXPRIMATE

(in cifre gi litere)

BULETINE A

NE NUMARATE

LA FUNCTIA DE DELEGAT LA CONGRESUL FCER _CM

VOTURI EXPRIMATE

(in cifre gi litere)

NE NUMARATE

in cursul procesulu de votare, s-au inregistrat urmitoarele incidente (se va bara cu

linie oblici dacd nu este zul):

Dintre candidati, a asistat la numdrarea voturilor urmitoarele persoane:

Pregedinte Observator F.C.E.R.

Regulament pentru alegerea de conducere si reprezentare ale comunitdlii

3
NUME CANDIDAT

LOCUL

OCUPAT

L.

2.

3.

TOTAL VOTURI VALABILE

AL VOTURI VALABILE



Membrii Comisiei Numdrare a Voturilor (nume gi semnituri):

L.

2.

3.

4.

lor de conducere qi reprezentare ale comunitdlii pag.22 din
30

4

Regulament pentru alegerea



ANEXA 4a

Persoanele

alegeri a organelor

o cerere la comisia

organizare a

imposibilitatea depl

Comisia deleagS

au solicitat urna

. in urma verificdrii

buletine de vot gi

returnarea pixului.

o Persoana care i
inainte de a ilinm

pe list5, fiecare alegitor va

pix. Actul de identitate se

semna 5i va primi setul de

va reline temporar, pAni la

Votare cu urna mobilS

in imposibilitatea de a se deplasa la Adunarea generalS de

conducere a ComunitSlii Evreilor din ,..........,.. , vor depune

organizare a alegerilor. La solicitarea expresi a comisiei de

t, vor aduce o dovadi medicald din care si reiasd

persoani care s5 se deplaseze la domiciliul membrilor care

15. Aceasti persoanS poate fi insotiti de observatori ai

candidatilor. care se deplaseazd la domiciliul membrilor au obligalia

lui UE 201,6/679 privind proteclia persoanelor fizice inrespectirii Regulam

ceea ce privegte pre ucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulafie a

acestor date, urm6 a nu divulga niciunei persoane firi calitate informatiile

referitoare la fizice cu care intrS in contact.

La domiciliul al lui:

o Fiecare alegdtor

CNP. Singurele

avea asupra sa un act de identitate valabil, cu fotografie 5i

acceptate sunt: buletinul de identitate, cartea de

identitate sau pa ul rom6nesc.

te urna va verifica con{inutul 5i integritatea fiecdrui set

votantilor.
o Votarea se va intr-o alti parte a incdperii, in aga fel incAt sd se pistreze

(nu prin delegati), de citreconfidenlialitatea
fiecare membru al

lui, individual gi nemijlocit

unitSlii, cu drept de vot.

o Persoanele neviz re vor putea fi asistate la vot de un insotitor pe care 9i l-

au ales. in cazul

vota.

care nu are insolitor ales, persoana respectivi nu poate

Utilizarea telefoan

interzisd in timpul

or mobile gi a altor dispozitive de comunicare este strict

i de votare.

Modalitatea de ex

buletinelor de vot

Dupi completare,

mare a votului (cu pixul sau stampilS), respectiv numirul

fiin concordan!5 cu votarea la sediu.

I de buletine se introduce in urn5.

pag.23 din
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ANEXA 4b

Membrii care nu

lor prin co

fi introdusi intr-u
considerare sunt

semndturd de

Plicul va

Adunarea Genera

la locul unde se I

buletin de vot,

gtampilare (cu

Plicul cu

adresa votantului,

de primire sau

primire.

organizare, in

3.

stampilei pe plicul

pe lista celor cu

cu nume. Se

introduse in urne

inainte de numS

4.

Regulament pentru alegerea de conducere qi reprezentare ale comunitElii

Votul prin corespondenfi

pi la Adunarea generalS de alegeri pot transmite votul

Pentru asigurarea confidenlialitSfii, opfiunea de vot vaI tLq, r !r rLr u qJtEvt

plic alb, sigilat, fdri semne de identificare. Plicurile luate in

primite pdni la inceperea Adundrii Generale de Alegeri.

1. Se rimite fiecSrei familii un plic cu confirmare de primire (sau

ire).

ine invita[ia la dezbaterea Proiectului de Statut, invitalia la

ExtraordinarS, Proiectul de Statut (sau informalii cu privire

se5te pentru a fi consultat) Si cSte un plic ce conline un

fiecare membru de familie.

Plicu! alb buletinul de vot va fi personalizat prin imprimare sau

pila obignuitS a comunitSlii sau una speciali)

I exprimat va fi introdus ?n alt plic ce va confine numele 9i

gi va fi retrimis la Comunitate, de asemenea cu confirmare

rsonal, la secretariatul comunitSlii, primind o dovadi de

le primite la Comunitate vor fi transmise Comisiei de

util, cu plicul exterior.

VA

2. Plicu

Votu

ia de organizare verifici eligibilitatea. Se verificS: existenfa

!in6nd votul gi dacd numele de pe plicul exterior figureazd

, de vot. Apoi, se separi plicurile albe (cu voturi) de cele

plicurile albe.

prin coresponden!5 vor fi scoase din plicurile albe gi vor fi

cdtre Comisia de Organizare,la finalul procedurii de vot,
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ANEXA 5

ale

CODUL CONDU|TA al organelor de conducere alese

ComunitSlilor Evreiegti din Rominia-Cultul Mozaic,

la nivelteritorial gi nafional

uiti se aplicd persoanelor alese in organele de conducere ale

Art. 1

Prezentul Cod de

FCER-CM gi ale com ', care au o rdspundere patrimonial5, morald 9i etici in

reprezentarea gi rea intereselor comunitare.

Organele de con alese sunt:

a) FCER-CM: , Vicepregedinte, Secretar General, Prim Rabin, membrii

Comitetului Director si ai

b) ComunitSlile

Consiliului de Conducere;

vreiegti: Pre;edinte, Vicepregedinte, Secretar 9i membrii

Comitetului de Con

Arl.2
Codul de Conduiti se referd la urmitoarele domenii de activitate:

- administrarea rilor mobile gi imobile din patrimoniul comunitar 9i a tuturor

celor dob6ndite prin intre vii ;i succesiuni;

- gestionarea mi Ior financiare;

- achiziliile de bu

- bugetul de a !5 medicalS la dispozilia Federafiei gi a comunitttilor;
- orice acliune/i sivArgiti cu rea-credin15, care conduce la grave prejudicii

aduse comunitSlii gi/sau

- respectarea regu mentelor gi normelor interne cuprinse ?n anexa 1";

- respectarea n elor de aplicare, in cadru! FCER-CM gi al comunitSfilor, a politicii

privind prevenirea confli lui de interese.

Art.3
Organelor de alese din cadrul FCER-CM si al comunit5filor, pe perioada

exercitirii mandatului si mdsura in care pot prejudicia interesele comunitSfii, Federa[iei

9i membrilor comunitari, le sunt interzise urmitoarele:
a) sd accepte, i nume propriu, donalii sau alte liberalitdli de la salariali,

colaboratori, chiriagi, bri ai comunitS[ilor gi de la alte persoane cu care colaboreazS,

cu exceptia rudelor gi afi lor;

b) sd accepte se materiale, pe perioada mandatului, in schimbul unor servicii

sau favoruri personale;

c) si foloseasci func[iei de conducere pentru propriul interes, al

familiei, rudelor gi afi

de conducere Ei reprezentare ale comunitdlii pag.25 din
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d) sd cumpere sau si inchirieze, din patrimoniul comunitar, bunuri mobile sau

imobile cu un pret inferior celui stabilit prin decizia organului competent. Pentru

contractele incheiate cu so!/so!ie sau rudi pAni la gradul 2 inclusiv, aceste opera!iuni

trebuie efectuate la un pre! corect, cu notificarea prealabilS a conducerii FCER-CM;

e) sI constituie sarcini sau privilegii tn interes propriu asupra unor active din

patrimoniul comu nitar;

f) si refuze organelor de control efectuarea verificdrilor in domeniile stabilite;

g) si aduci prejudicii morale grave - confirmate prin rezolulii ale Comisei de Etici 9i

Mediere - Federafiei, comunitSiilor gi membrilor comunit5!ii;

h) si utilizeze baza de date a membrilor FCER-CM 9i ai comunit5!ilor pentru alte

interese decSt cele strict comunitare Si si comunice sau si permitd folosirea acestei baze

de cdtre terle persoane;

i) sd foloseasci in interes privat simbolurile gi ?nsemnele FCER-CM 9i ale

comunitS!ilor;
j) sd foloseasci ;i si exploateze in interes personal, direct sau indirect, informaliile

confidenliale ob!inute in timpul gi in legituri cu activitatea desfS;urat5. (Toate

documentele gi informatiile dezbdtute sau despre care se ia cunogtin!5 in cadrul

reuniunilor Comitetului Director gi ale celorlalte organe de conducere ale Federa!iei 9i

comunitSlilor, au caracter confiden!ial, cu exceplia celor destinate publicitSlii prin

hoti16re a membrilor acestor organe de conducere).

Art.4
Pentru incilcarea dispoziliilor prezentului Cod de ConduitS, se pot dispune

urmdtoarele misuri si sanctiuni:

a) informarea obligatorie, de citre Comitetul Director, a membrilor comunitSlii 9i a

membrilor organelor de conducere ierarhic superioare, asupra persoanei 9i normelor de

conduiti incilcate;

b) suspendarea din activitate, de citre Comitetul Director, pe o perioadd de

maximum 6 luni, fSrI posibilitatea de prelungire (numai pentru persoanele care au 9i

calitatea de membri ai acestui organ de conducere);

Art.5
Reglementdrile din anexa L pot suporta modificiri ,inbaza cadruluilegislativ rom6n

gi a Statutului FCER-CM.

Prezentul Cod de Conduiti a fost adoptat la reuniunea Comitetului Director din data

de 21.03.2013 9i a fost validat de Consiliului de Conducere al FCER-CM din data de

29.04.2013.

Regularnent pentru alegerea organelor de conducere si reprezentare ale comunit[1ii pag.26 din
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ANEXA 1 la Codul de conduiti

oPls

L. Statutul Federaliei Comunit5lilor Evreie;ti din RomAnia - CultuI Mozaic.

2. Regulamentul lntern al FCER-CM.

3. Manualul de Proceduri al DASM (numai procedurile necesare asigurdrii

drepturilor asista!ilor, cuvenite donatorilor, regulile de Internare in ciminele DASM 9i

altele ce privesc strict activitatea organelor de conducere ale FCER-CM;i comunitdlilor.

4 Regulamentul privind gestionarea bunurilor oblinute din donalii sau testamente.

5. Regulamentul-cadru de organizare a alegerilor la FCER-CM ;i comunitSli.

6. Regulamentul-cadru privind valorificarea bunurilor imobiliare din patrimoniul

FCER-CM si al comunitSlilor.

7. RegulamentuI de organizare ;i funclionare pentru Cimitirele evreiegti din

Rom6nia.

8. Normele contabile interne cu caracter obligatoriu, necesare activitS!ii

comunitare.

9. Normete privind reglementarea conflictului de interese in FCER-CM 9i comunitSli.

Regulament pentru alegerea organelor de conducere qi reprezentare ale comunitdlii

4



ANEXA nr.6
Ordinea de zi (Model)

L. Deschiderea Adundrii Generale

2. Stabilirea cvorumului adunlrii (pentru validitatea Adunirii Generale este necesari

prezenla a 50% dln membri sau, dupd 2 ore, a 25% din membri)

3. Alegerea prezidiului Adundrii Generale de alegeri, care va conduce lucririle.

Prezidiul este format din pregedintele, secretarul/vicepresedintele ?n funclie al

ComunitSlii, pregedintele Comisiei de organizare, reprezentantul FCER - CM'

4. Prezidiul alege persoana care va conduce Adunarea Generali.

5. Se alege secretariatul format din 1(2) persoane care nu candideazS, pentru a asigura

intocmirea procesului verbal al desfSSuririi adunirii.

6. Se alege comisia de distribuire a buletinelor de vot, care va 5i numSra voturile.

7. Se de citire Roportului de activitote al ultimului mandat al Comitetului de

Conducere in funclie 5i raportului cenzorilor.

8. Disculii gi votarea descircirii de sarcini a Comitetuluiin func[ie.

9. Prezentarea candidatilor

10. Pregedintele Comisiei de organizare a alegerilor va prezenta modul concret de

desfigurare a acestora.

L1. Alegerea noilor organe de conducere.

12. Numirarea voturilor, inclusiv cele cu urna mobilS, completarea Procesului verbal

de alegeri 5i anuntarea rezultatelor.

Regulament penfu alegerea organelor de oonducere qi reprezentare ale comunittrfi 
-pag-28din
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ANEXA 5a pentru Adunarea de Alegeriin doui etape

Ordinea de zi pentru ZIUA 1 (model)

pentru Adunarea de Alegeritn doui etape

Ora ... - Locul de desfS;urare

r Deschiderea AdunSrii Generale

o Alegerea prezidiului Adunirii Generale de alegeri, care va conduce lucrdrile.

Prezidiul este format din pregedintele, secretarul / vicepresedintele in funclie

al Comunititii, pregedintele Comisiei de Organizare, reprezentantul FCER -
CM.

o Prezidiul alege persoana care va conduce Adunarea GeneralS.

o Se alege secretariatul format din una (sau mai multe) persoane care nu

candideaz5, pentru a asigura intocmirea procesului verbal al desflgurdrii

ad unSrii.

o Se alege comisia de alegeri (distribuire a buletinelor de vot si /sau numirarea

voturilor).
o Se di citire Raportului de activitate a ultimului mandat al Comitetului de

Conducere in functie gi Raportului cenzorilor/ Raportului de audit financiar .

o Disculii gi votarea descdrcirii de sarcini a Comitetului in funclie.

o Prezentarea candidalilor, disculii

r Pre;edintele Comisiei de organizare a alegerilor va prezenta modul concret de

desfigurare a acestora.

e Diverse

29 dinRegulament pentru alegerea organelor de conducere ;i reprezentare ale comunitdlii
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ANEXA 5b pentru Adunarea de Alegeriin doud etape

Ordinea de zi pentru ZIUA 2 (model)

pentru Adunarea de Alegeriin doui etape

Orele Sediul ComunitSlii (sau Locul de desfSgurare)

o Plecarea cu urnele de vot mobile (dacd este cazul).

o Exercitarea efectivd a dreptului de vot pentru alegerea noilor organe de

conducere.

o Ora ?nchiderii votdrii

- Stabilirea cvorumului adunirii, conform art. 1.3: se aduna numdrul membrilor

care au votat la sediu cu numdrul celor care au votat cu urna mobilS (daci este

cazul) gi cu numdrul voturilor prin coresponden!5 (daci este cazul). Pentru

validitatea Adunirii Generale este necesar5 prezenla a minim 25%din membrii

cu drept de vot.

- Dacd aceastd conditie este ?ndeplinitS, se trece la deschiderea urnelor de vot,

numirarea voturilor, inclusiv cele cu urna mobilS.

- Daci aceasti condilie nu este indeplinitS, Adunarea Generald de alegeri nu este

statutar constituitd ;i se va convoca o alti Adunare GeneralS, in conformitate cu

decizia Comitetului Director al FCER-CM

- Completarea Procesului Verbal de Alegeri gi anunlarea rezultatelor.

Regulament pentru alegerea organelor de conducere gi reprezentare ale comunitalii


