
 

Regulament de Alegeri 

pentru alegerea delegaților la Congresul al III-lea al FCER-CM 

ai Comunităţii Evreilor din București 
 

 

1. Dispoziţii generale 

1.1.   Prezentul Regulament de Alegeri (RA) se bazează pe: 

a) Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, recunoscut de Guvernul     

României prin HG 999/27.08.2008 (denumit în continuare Statut), (modificat și 

completat prin H.G. nr. 655/2010 și prin ORDINUL Secretarului de Stat pentru Culte 

nr. 95/18.11.2014) 

b) Regulamentul-cadru privind alegerea organelor  de conducere  ale comunităţilor 

evreilor din România, adoptat de Adunarea Generală a Federaţiei Comunităţilor 

Evreieşti din România, din 16-17.12.2007. 

c)  Decizia Comitetului de Conducere al CEB privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor   

în cadrul CEB din data de 29.03.2016. 

1.2.   Prezentul Regulament de Alegeri are menirea de a stabili constituirea Adunăriii Generale 

de Alegeri ale Comunităţii, a calendarul desfăşurării alegerilor şi de a asigura organizarea 

şi desfăşurarea alegerii delegaților CEB la Congresul al III-lea al FCER. 

1.3. Hotărârile Adunării Generale sunt valabile cu votul majorităţii simple a membrilor cu drept 

de vot prezenţi. Hotărârile adoptate sunt opozabile tuturor membrilor Comunităţii, 

indiferent dacă au participat sau nu la deliberări şi la vot. 
 

 

2. Eligibilitate, dreptul la vot, candidaţii 

2.1.    Au drept de vot toţi membrii Comunităţii care au împlinit vârsta de 18 ani, au 

cotizaţia achitată la zi (anul 2015) 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). 

2.2. Poate candida ca delegat orice membru al Comunităţii, de etnie evreiască - cult mozaic 

[prin naştere după mamă, trecut oficial (recunoscut) la iudaism sau cu ascendenţă 

evreiască (tată sau un bunic evreu)], indiferent de sex, cu cetăţenie română.  

2.3. Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii : 

a) Să fie rezident în București ; cetăţean român de minimum 5 ani; 

 b)  Să aibă cotizaţia plătită la zi (anul 2015) şi o vechime, la data alegerilor, de minimum 5     

ani în Comunitate; 

c) Vârsta minimă de 18 ani; 

d) Studii: 

● cel puţin studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalent; 

e) Să cunoască bine limba română; 



f) Să prezinte o cerere-tip (Anexa 4) și un CV, cu accentul pus pe activitatea legată de viața 

comunitară evreiască . De asemenea va depune o declarație pe proprie răspundere că nu a 

făcut poliție politică și că nu a comis fapte de natură penală, civilă sau fiscală sau încălcări ale 

eticii și moralității iudaice, care să-l facă nedemn de a candida, precum și că au luat 

cunostinţă şi este de acord să respecte  Codul de Conduită al Organelor de Conducere alese 

ale Federației Comunităților Evreiești din România-Cultul Mozaic și ale Comunităților 

Evreiești,  adoptat de către Consiliul de Conducere al FCER-CM la data de 29.04.2013, 

precum şi Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, recunoscut de 

Guvernul României prin HG 999/27.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

2.4. Membrii Comunităţii care doresc să îşi depună candidatura o vor depune în scris, în 

perioada stabilită, conform calendarului de alegeri, la sediul Comunităţii, către Comisia de 

Organizare a Alegerilor (COA). Cererea se va înregistra, cu număr de intrare, la 

secretariatul Comunităţii.  

2.5. Calendarul de desfăşurare a alegerilor, extrasul din regulamentul de desfășurare al 

alegerilor, convocarea la Adunarea Generală de Alegeri vor fi aduse la cunoștință 

membrilor Comunităţii cu drept de vot, în scris,  cu minim 30 de zile înainte. Acestea vor fi 

afişate şi la sediul Comunităţii, Sinagoga Mare, Restaurantul Ritual si JCC, la alte locaţii 

comunitare, precum și pe internet, (www.fcer.jewishfed.ro).  

2.6. Listele  cu membrii Comunităţii cu drept de vot, regulamentul de desfășurare al alegerilor 

și procedurile de vot  vor fi afişate la sediul Comunităţii şi la Sinagoga Mare. Eventualele 

omisiuni sau contestaţii vor fi semnalate conform calendarului de alegeri. Regulamentul și 

procedurile de vot vor fi publicate și pe internet (www.fcer.jewishfed.ro) 

2.7. Listele 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, cu minim 30 de zile înainte de alegeri. 
 

 

3. Comisia de organizare a Alegerilor 

3.1. Pentru organizarea alegerilor se constituie o Comisie de Organizare a Alegerilor (Anexa 2) 

3.2. Comisia de Alegeri întocmește procedurile specifice menite să asigure cadrul de  

organizare şi desfăşurare a alegerilor.  

3.3. Comisia de Alegeri are următoarele atribuţii: 

a) definitivează lista membrilor cu drept de vot; 

b) organizează şi supraveghează convocarea membrilor cu drept de vot la alegeri, prin 

invitaţii scrise; 

c) organizează,colecteaza şi supraveghează centralizarea candidaturilor; 

d) stabileşte modul de informare a electoratului cu privire la procesul de vot; 

e) stabileşte şi organizează modul de desfăşurare propriu-zisă a alegerilor. 

f) coordonează logistica desfăşurării votării: a buletinelor de vot, ştampilelor, a urnelor, 

a cabinelor etc.; 

g) analizează criteriile de eligibilitate şi modul de încadrare a candidaţilor în acestea şi 

validează candidaturile; 

http://www.fcer.jewishfed.ro/
http://www.fcer.jewishfed.ro/


 

h) supraveghează procedura de vot; 

i) stabileşte modul de alcătuire a comisiilor necesare desfăşurării procesului electoral 

(comisia de numărătoare a voturilor și de distribuire a buletinelor de vot); 

j) editează şi transmite buletinele informative nr.1 şi nr.2; 

k) Asigură întocmirea dosarului cu documentele alegerilor şi îl depune la Secretariatul 

comunității (cu proces verbal). Acest dosar va cuprinde : 

●Lista membrilor Comunităţii cu drept de vot, pe care se marchează prezenţa; 

   ●Scrisoarea de convocare la Adunarea Generală şi a membrilor Comunităţii cu drept 

de vot; 

   ●Procesul verbal al Adunării Generale; 

●Candidaturile depuse, însoţite de CV-uri; 

●Procesul verbal al Comisiei de numărare a voturilor; 

●Buletinele de vot (valabile,nule si neutilizate); 

●Alte documente care, eventual, s-au întocmit pe parcursul desfăşurării Adunării 

Generale si a procesului de votare. 
 

 

4. Desfăşurarea Adunării Generale de Alegeri 

4.1. Desfășurarea Adunării Generale de Alegeri va fi coordonată de Comisa de Organizare a 

Alegerilor; 

4.2. Procedurile privind operațiunile de votare vor fi făcute cunoscute în prealabil membrilor 

comunității după cum urmează : 

a) În extras, prin publicarea în buletine informative; 

b) Integral, prin afișare  

4.3. Buletinele de vot: 

a) Buletinele de vot sunt realizate personalizat cu protecţie pentru a preveni frauda. 

b) Se vor tipări un număr suficient de buletine de vot, astfel încât să nu existe nici o   

persoană care să nu poată să-şi exercite dreptul la vot,  în funcţie de numărul de 

participanţi de la adunările anterioare. 

c) Comisia de votare si  distribuire a buletinelor va prelua, sub semnătură, de la 

Preşedintele  Comisiei de Organizare a Alegerilor, listele de alegători, sub forma unor 

tabele cu primele trei coloane completate în prealabil si va completa cu CNP-ului din 

cartea de identitate, apoi alegatorul va semna. 

Nr. crt. Nume Prenume Data Nasterii CNP Semnătura 
1     

2     

3     

4     

 

d) Fiecare membru cu drept de vot (votant) se va prezenta la masa amenajată pentru a 

prelua buletinul de vot 



e) Fiecare votant va avea asupra sa un act de identitate valabil, cu fotografie şi CNP. 

Singurele acte acceptate sunt buletinul de identitate si  cartea de identitate.  

f) În urma verificării pe listă, fiecare votant va semna şi va primi buletinul de vot şi o 

ștampilă de vot. Actul de identitate se va reţine temporar, până la returnarea 

ștampilei. 

g) Membrii Comisiei de votare si  Distribuire a Buletinelor de Vot vor verifica conţinutul şi 

integritatea fiecărui buletin de vot înainte de a îl înmâna votanţilor. 

h) Votarea se va face numai în cabina de vot, individual şi nemijlocit (nu prin delegaţi), de 

către fiecare membru al Comunităţii cu drept de vot.  

i) 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 Distribuire a Buletinelor de Vot îi 

poate asista, la cerere, în cabina de vot.  

j) Rezidenţii Căminului de Persoane Vârstnice „Amalia şi Şef Rabin Dr. David Moses 

Rosen” vor fi transportaţi cu microbuze la sediul C.E.B. în vederea exercitării votului. 

k) Persoanele care nu se pot deplasa şi solicită urna mobilă vor comunica telefonic la 

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. 

Informaţiile astfel colectate vor fi cuprinse într-un tabel care se va preda Comisiei de 

organizare a Alegerilor.  

l) Utilizarea telefoanelor mobile şi a altor dispozitive de comunicare în cabinele de vot 

este strict interzisă. 

m) Votarea se va efectua prin aplicarea stampilei în fiecare în căsuţa corespunzătoare 

candidatului votat.. 

n) Există 1 (un) buletin de vot: 

● Buletin 1 – DELEGAT – se vor alege 22 candidați. 

o) Pe fiecare buletin de vot este indicat clar numărul de candidaţi care trebuie votaţi pe 

buletin. 

p) Buletinele de vot cu un număr de candidaţi votați mai mare decât numărul maxim de 

locuri eligibile, precum şi cele cu ștampilări incorecte (parţial într-o căsuţă şi parţial în 

alta) vor fi considerate nule.  

q) Buletinele de vot cu un număr mai mic de candidati votati decât cel necesar, vor fi 

considerate valabile. 

r) După exprimarea votului, buletinul de vot trebuie depus în urnele special amenajate. 

s) La returnarea ștampilei, votanţii vor primi înapoi actul de identitate. 

 

4.4. 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. 

4.5. Urnele în care se vor introduce buletinele de vot vor fi sigilate de către Comisia de 

numărare a voturilor. 

4.6. Urnele vor fi amplasate la loc vizibil şi uşor accesibil, pe direcţia dintre masa de distribuire a 

buletinelor şi cabinele de vot. 



4.7. Urnele se închid după ce ultimul participant la Adunarea Generală a votat.Votarea se 

desfasoara intre orele 8,00-15,00  

4.8. Înainte de închiderea urnelor, membrii comisiei de organizare îşi vor exercita dreptul la vot. 

4.9.   Preşedintele Comisiei de numarare a voturilor va sigila (acoperi) fanta urnelor de vot şi va 

prelua ștampilele şi buletinele nefolosite pe baza unui proces verbal. Procesul verbal va 

cuprinde: numărul de alegători prezenţi la vot, numărul de buletine primite, numărul de 

buletine de vot nefolosite, menționarea eventualelor situaţii excepţionale, incidente 

apărute pe durata exprimării votului conform modelului. Se va ataşa lista cu persoanele cu 

drept de vot pe care persoanele care şi-au exprimat dreptul de vot și-au trecut CNP-ul şi s-

au semnat. Toate buletinele de vot neutilizate şi ștampilele se vor colecta într-un sac de 

plastic şi apoi într-o cutie, fiecare în parte sigilate. Acestă cutie va fi plasată într-un loc 

vizibil (ex. pe amvonul sinagogii). Nicio persoană nu va avea mai avea acces la cutia 

respectivă. 

4.10. Desigilarea urnelor şi numărarea voturilor, se va face numai de către Comisia de numărare 

a voturilor. Presedintele comisiei de numărare a voturilor va desemna persoanele care vor 

număra voturile. 

4.11. Pot participa ca observatori (fără dreptul de a se implica) toţi candidaţii, Comisia de 

Organizare a Alegerilor  şi reprezentantul FCER-CM. 

4.12. Buletinele existente în toate urnele vor fi totalizate. 

4.13. Rezultatele alegerilor vor fi consemnate de către Comisia de numărare a voturilor într-un 

proces verbal – (Anexa 3) -întocmit în trei exemplare , unul rămânând la Preşedintele 

Comisiei, altul la observatorul F.C.E.R. şi un al treilea care va fi depus cu Dosarul cu 

Documentele Alegerilor, la secretarul CEB. Dosarul va conține: data şi locul de desfăşurare 

a Adunării Generale, numărul membrilor Comunităţii din listele de alegători, numărul 

membrilor Comunităţii prezenţi, numărul buletinelor depuse, numele celor aleşi delegat la 

Congres cu numărul de voturi pentru, împotrivă şi anulate. Modelul procesului verbal se 

prezintă în Anexa nr.3. 

4.14. Candidaţii sunt declaraţi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

valabil exprimate obţinute. 

 Documentele de alegeri (procesele verbale, buletinele de vot, listele participanţilor la 

adunare şi la votare) se vor preda secretarului  Comunităţii.  

 

5. Dispoziţii finale 

5.1. După terminarea alegerilor, pentru validarea acestora, dosarul alegerilor se va transmite, 

în maximum 5 zile lucratoare de la desfăşurarea scrutinului, la Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti din România. 

5.2. Termenul de validare la Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România este de maximum 

15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului. 

5.3. Eventualele contestaţii ale rezultatelor se vor adresa Comitetului de Conducere al 

Comunităţii Evreilor Bucureşti, în termen de maximum 5 zile de la afișarea rezultatelor 

(conform anexei 3).  



 

 

Anexa 1 

 

  

      

 

       Calendar pentru Alegerea  Delegaţilor la Congresul al III-lea al FCER-CM  2016 

Data Activitatea 

08.04. Anunțarea datei alegerilor si a calendarului 

08.04. Afisarea listelor cu alegatori 

08 – 15.04. Rezolvarea contestatiilor la listele de alegatori  

11.04. Trimiterea buletinului informativ nr 1 

18 - 23.04. Inscrierea candidatilor-depunerea dosarelor 

Program de lucru: luni-joi 8,30-14,30 şi vineri 8,30-12,30 

25.04. Validarea candidaților de catre Comisia de organizare 

27.04. Afisarea candidatilor si trimiterea buletinului informativ nr 2 

27 - 28.04. Primirea contestatiilor pentru candidaturi 

Program de lucru: luni-joi 8,30-14,30 şi vineri 8,30-12,30 

28.04. Rezolvarea contestatilor candidaturilor 

09 – 12.05. Înscrierea la secretariatul CEB (prin telefon nr.0213131782 sau 

prin reprezentant) a persoanelor nedeplasabile care solicită 

urna mobilă  

15.05. Alegeri 8,00-15,00 la sediul C.E.B. str. Sf.Vineri nr.9-11  

16.05. Afisarea rezultatelor 

18 - 19.05. Primirea contestatiilor  

20.05. Rezolvarea contestatiilor. Validarea rezultatelor de catre 

comisia de alegeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

Anexa 2 

 

 

COMPONENȚA COMISIEI DE ORGANIZARE A ALEGERILOR 

 

Președinte  –         Liviu Beris 

 

Vicepreședinte -   Ivan Truţer 

 

Membrii -  

                  1.  Alin Boingiu 

     2. Marica Neumann 

     3. Gabriel Rosemberg 

     4. Liviu Goldemberg 

     5. Alexandru Ilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 3 

 

 

FEDERAŢIA COMUNITĂŢILOR EVREIEŞTI DIN ROMÂNIA – COMUNITATEA EVREILOR  DIN 

BUCUREȘTI 

ALEGEREA DELEGAŢILOR 

 

 

PROCES VERBAL CU REZULTATELE ALEGERILOR 

Delegaților CE București la al III-lea Congres al FCER 

 

 

Încheiat astăzi, ………………………., ora ___________. 

Dintr-un total de _________ membri C.E. Bucureşti cu drept de vot, şi-au exercitat dreptul 

de vot un număr de ___________ membri. 

În urma numărării voturilor exprimate, au fost declarate voturi nule, după cum urmează: 

● Buletin tip 1 (Delegat): ________ (în litere: ____________________________________). 

În urma numărării voturilor valabil exprimate şi centralizării rezultatelor s-au consemnat 

următoarele rezultate finale: 

 

 

Nr. Crt. 

CANDIDAŢI  

 pentru delegaţi la Congres 

NUME CANDIDAT 
VOTURI EXPRIMATE 

(în cifre şi litere) 

LOCUL 

OCUPAT 

1    

2    

3    

4    

5    

……    

….    

 TOTAL VOTURI VALABILE   

 BULETINE ANULATE   

 TOTAL BULETINE NUMĂRATE   

 

 

 

În cursul procesului de votare, s-au înregistrat următoarele incidente (se va bara cu linie oblică dacă 

nu este cazul): 

 



 

 

 Dintre candidaţi, au asistat la numărarea voturilor următoarele persoane: 

 _________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

Preşedinte Comisie    Observator F.C.E.R. 

 

 

 

 

Membrii Comisiei de Numărare a Voturilor (nume şi semnătură): 

1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

4.________________________________________________________ 

5.________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Anexa 4 

Către Comisia pentru Organizarea a alegerilor la CEB 
Cerere de înscriere a candidaturii pentru delegat la al III-lea Congres al FCER-CM 

           

 Subsemnatul, (nume şi prenume)... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... CNP... ... ... ... 

... ... ... ...  adresa... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ...  

doresc  sa îmi înscriu candidatura pentru  DELEGAT la al III-lea Congres al FCER-CM 

adresa de e-mail... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ...   

nr. Telefon________________ / mobil.................................................................................. 

Declar că sunt membru al CEB  din anul.........................., cu cotizația achitată la zi (20_______)  

Evreu conform normelor halahice DA/NU               

Ascendență Evreiască (se va menționa cine este evreu ..................................................................).  Declar 

că am o vechime de peste ……….ani în CEB. Declar pe proprie răspundere că nu am făcut poliţie 

politică, nu am fost informator al fostei Securităţi a Statului şi nu am comis comis fapte de natură 

penală, civilă sau fiscală sau încălcări ale eticii și moralei iudaice, pe teritoriul României sau al 

altui stat, care să  mă facă nedemn de a candida. Declar  că nu dețin nici o funcţie de 

conducere sau reprezentare într-o formaţiune politică. Declar că în afara cetățeniei 

române nu mai dețin/ dețin altă cetățenie. (Dacă da 

enumerati____________________________________________). Am luat la cunostinţă şi sunt de acord cu 

regulamentul de alegeri pentru delegatii la Congresul al III lea al FCER-CM. 

Am luat cunostinţă şi sunt de acord să respect  Statutul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 

România-Cultul Mozaic recunoscut de Guvernul României prin HG 999/27.08.2008, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea nulității absolute a candidaturii mele, că 

datele de mai sus sunt conforme cu  realitatea 

 

Data………………………..    Semnătura……………………………  

VIZA C.E.B. 

Este membru a CEB din anul______ 

Are cotizatia achitata pe anul_______ 

Semnatura(compartiment evidenta)/data______________. 


