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FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI 
DIN ROMÂNIA  

 COMUNITATEA EVREILOR BUCUREŞTI 
COMISIA DE ORGANIZARE A ALEGERILOR 

C.E.B. 

BULETIN INFORMATIV NR. 2  
PRIVIND ALEGEREA DELEGAŢILOR LA 

CONGRESUL al III-lea AL F.C.E.R.-CM 

 
 
 

 
În respectarea Calendarului pentru 

Alegerea Delegaţilor la Congresul al 

III-lea al F.C.E.R.-CM 2016, Comisia 

de Organizare a validat 28 

candidaţi în ordinea înscrierii, după 

cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Neta Natan 

2. Bănescu Ovidiu 

3. Cremer Adrian 

4. Galambos Eva 

5. Apostol Lucia 

6. Elias Alexandru 

7. Horn Silvian Mario-Luis 

8. Cajal Irina Marin 

9. Kupferberg Eduard 

10. Rosner Emil 

11. Vainer Anette 

12. Vainer Aurel 

13. Ioviţu Aurel-Nicola 

14. Marcovici Rudy 

15. Miu Nelly-Roxana 

16. Solomonovici Silvia 

17. Cohen Valentin 

18. Kupferberg Albert 

19. Gemănaru Daniela 

20. Gulyas Attila 

21. Iacobescu Jose 

22. Ioviţu Carmen 

23. Gălăţeanu Mihai 

24. Georgescu Nadia 

25. Baraş Fănel 

26. Davidovici Andreea 

27. Boingiu Alin 

28. Bejan Mona 

 

 

 

 

 

Lista cu candidaţii eligibili şi CV-

urile acestora vor fi aduse la 

cunoştinţa membrilor Comunităţii 

prin afişare la sediul Comunităţii, la 

locul desfăşurării alegerilor, precum 

şi pe internet, începând cu data de 

28.04.2016. 
  

 

 

V O T A R E A  
  

se desfășoară  
 

Duminică,  
15 mai 2016 

orele 8:00 - 15:00 
 

la Sediul Comunităţii Evreilor 
Bucureşti   

(str. Sf. Vineri nr. 9-11 Sector 3) 
 
 

PREZENTAREA LA VOT 
 

● Au drept de vot toţi membrii 

Comunităţii care au împlinit vârsta 

de 18 ani, au cotizaţia achitată la zi 

(anul 2015) inclusiv în ziua 

Alegerilor şi o vechime în 

Comunitatea Evreilor Bucureşti, la 

data alegerilor, de minimum 6 luni.  

 

 

 

 

● Dreptul de vot se exercită 

nemijlocit de către fiecare membru 

al Comunităţii, prin vot direct (nu se 

acceptă votul prin delegare sau 

reprezentare). 

 

● Fiecare membru cu drept de vot 

(votant) se va prezenta la masa 

amenajată pentru a prelua buletinul 

de vot. 

 

● Fiecare votant va avea asupra sa 

un act de identitate valabil. 

Singurele documente acceptate sunt 

cartea de identitate si buletinul de 

identitate.  

 

● În urma verificării pe listă, fiecare 

votant va semna şi va primi 

buletinul de vot. Actul de identitate 

se va reţine temporar, până la 

depunerea în urnă a buletinului de 

vot. 

 

● Preşedintele Comisiei de numărare 

a voturilor va face un scurt instructaj 

privind modul  corect de votare 

insistând asupra greşelilor care pot 

duce la anularea buletinului. 
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ÎN CABINA DE VOT 
 

● Votarea se va face numai în cabina 

de vot, individual şi nemijlocit, de 

către fiecare membru al Comunităţii 

cu drept de vot.  
 

● Persoanele nevăzătoare vor 

putea fi asistate la vot. În cazul în 

care nu au un însoţitor pe care şi l-

au ales, unul din membrii Comisiei  

de numărare a voturilor îi poate 

asista, la cerere, în cabina de vot.  
 

● Utilizarea telefoanelor mobile şi 

a altor dispozitive de comunicare 

în cabinele de vot este strict 

interzisă. 

 

● Votarea se va efectua prin tăiere 

cu o linie a minim 6 persoane din 

totalul prevăzut în buletinul de vot. 

 

● Există 1 (un) buletin de vot: 

Buletin 1 – DELEGAT – se vor alege 

22 candidați prin tăiere cu o linie a 

minim 6 persoane înscrişi în buletin. 

 

● Pe fiecare buletin de vot este 

indicat clar numărul de candidaţi 

care trebuie votaţi pe buletin. 

 

 

 

 

 

● Buletinele de vot cu candidaţi 

votați în număr mai mare decât 

numărul maxim de locuri eligibile 

respective - 22 - vor fi considerate 

nule.  
 

● Buletinele de vot cu un număr mai 

mic de candidati votati decât cel 

necesar - 22 - , vor fi considerate 

valabile. 

 

 

 

 

 

DEPUNEREA BULETINELOR 

 ÎN URNE 
 

● După exprimarea votului, buletinul 

de vot trebuie depus în urna special 

amenajată. 
 

 

Urna se închide după ce ultimul 

participant a votat. Votarea se 

desfasoara intre orele 8,00-15,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URNA MOBILĂ 

 

Persoanele care nu se pot deplasa 

şi solicită urna mobilă vor 

comunica la nr. de telefon: 

021.313.1782 - secretariatul C.E.B. 

(d-nei Victoria Demayo) în 

intervalul 09-12.05.2016 (orele 

8,30-14,30) următoarele date: 

Numele şi Prenumele, Adresa şi 

numărul de telefon.  

 
 
 
 

AFIŞAREA REZULTATELOR ŞI 
EVENTUALELE CONTESTAŢII 

 

● Desigilarea urnei şi numărarea 

voturilor, se va face numai de către 

Comisia de numărare a voturilor.  

 

● Pot participa ca observatori (fără 

dreptul de a se implica) toţi 

candidaţii, Comisia de Organizare a 

Alegerilor  şi reprezentantul FCER-

CM. 
 

 

Candidaţii sunt declaraţi aleşi în 

ordinea descrescătoare a 

numărului de voturi valabil 

exprimate obţinute. 

 

 
 

 
 
● Afişarea rezultatelor se va face după 
încheierea numărării, în cursul zilei de 
luni, 16.05.2016. 
 
● Eventualele contestaţii ale 

rezultatelor se vor adresa Comitetului 
de Conducere al Comunităţii 
Evreilor Bucureşti, în perioada 18 – 
19.05.2016.  
 
● Rezultatele finale vor fi afişate la 
aviziere în data de 20.05.2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vă mulţumim şi vă aşteptăm! 
 


