
 Votarea este organizată la Sinagoga Mare din str.Adamache nr.11 și, în funcție de condițiile 
climatice, se va desfășura în curte sau în interior.

 Pentru buna desfășurare a acțiunii au fost aprobate Regulamentul de Alegeri, Calendarul, precum și 
componența Comisiilor de Organizare a Alegerilor și Distribuire / Recepționare Voturi / Numărarea Voturilor 
(postate integral pe site FCER-CM și afișate la sediul Comunității, Sinagoga Mare, JCC și la alte locații 
comunitare).

 În conformitate cu Decizia Comitetului de Conducere al C.E.B., în data de 25.10.2020 la Sinagoga Mare 
– str. Adamache nr.11 sector 3, au loc Alegerile Delegaților la Congresul al IV al F.C.E.R.-C.M. 

București, 25-26 noiembrie 2020
al IV-lea al F.C.E.R-C.M.
CONGRESUL 
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 Calendarul de desfășurare a alegerilor este 
conținut în Anexa nr.1 la prezentul extras.
 Listele cu membrii Comunității cu drept de 
vot pot fi consultate la sediul C.E.B. Biroul 
Evidență. Eventualele omisiuni sau contestații vor fi 
semnalate conform calendarului de alegeri.

 Membrii Comunității care doresc să își depună 
candidatura vor completa Cererea (însoțită de CV), 
în perioada stabilită, conform calendarului de 
alegeri, la sediul Comunității, adresată Comisiei de 
Organizare a Alegerilor, precum și prin poșta 
electronică  (prin confirmare de primire)  pe adresa 
ceb.email@gmail.com. Cererea se va înregistra, 
cu număr de intrare și ora, la secretariatul 
Comunității.

 Membrii comunității, cu drept de vot, aleg 
Delegații din partea C.E.B. pentru Congresul al IV-lea 
al F.C.E.R.-C.M. După validarea alegerilor, delegații 
desemnați vor participa fizic la lucrările Congresului 
care se vor desfășura cu respectarea prevederilor 

 Fiecare alegător va avea asupra sa un act de 
identitate valabil, cu fotografie și CNP. Singurele 
acte acceptate sunt buletinul de identitate, cartea 
de identitate sau pașaportul românesc.
 La intrarea în spațiul de organizare a alegerilor, 
fiecare membru va purta mască și se va 
dezinfecta pe mâini. Se va păstra distanța de 1,5 m 
între persoane, existând circuite diferite de intrare și 
ieșire.

legale in vigoare specifice situațiilor excepționale în 
care este instituită starea de urgență sau de alertă de 
către autorități în caz de pandemie.  
 Au drept de vot toți membrii comunității care 
au împlinit vârsta de 18 ani, au cotizația aferentă 
anului 2019 achitată la zi şi o vechime în 
comunitate (la data alegerilor) de minimum 6 luni. 
Restanțierii își pot achita cotizația inclusiv în ziua 
votului.
 Votul se exercită nemijlocit, în mod direct, 
confidențial, de către fiecare membru al Comunității, 
cu drept de vot. Votul este individual și nu poate fi 
exprimat prin delegare.

 Poate candida ca delegat orice membru al 
comunităţii, cu drept de vot, de etnie evreiască - cult 
mozaic – prin naștere după mamă sau trecut oficial 
(recunoscut) la iudaism,   persoane cu ascendență 
evreiască (tatăl sau un bunic evreu),  indiferent de 
sex, cu cetățenia română și fără funcții de conducere 
sau reprezentare în nicio formațiune politică. 

REDĂM MAI JOS 
EXTRAS DIN REGULAMENT, 
DUPĂ CUM URMEAZĂ:

pentru alegerea delegaților la Congresul al IV-lea 
al FCER-CM ai Comunităţii Evreilor din București

Regulament de Alegeri

DISPOZIȚII GENERALE

Regulamentul complet poate fi studiat la sediul CEB in cadrul Biroului Evidență
Persoană de contact: Robert Hodorog, tel: 0721. 353. 651
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Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții:

 Să fie rezident în București și Județul Ilfov sau 
alte localități din aria de competență a CE Bucuresti.  

 A luat cunoștință și este de acord cu 
Regulament de Alegeri pentru alegerea delegaților 
CEB la Congresul al IV-lea al FCER-CM, a luat 
cunoștință și este de acord să respecte Codul de 
Conduită al Organelor de Conducere alese ale 
Federației Comunităților Evreiești din România-
Cultul Mozaic la nivel teritorial și național, adoptat de 
Consiliului de Conducere al FCER-CM din data 
07.09.2020, precum și Statutul Federației 
Comunităților Evreiești din România, recunoscut de 
Guvernul României prin H.G. nr.999/27.08.2008, cu 
modificările și completările ulterioare.

 Să prezinte Cererea-tip (formular pus la 
dispoziție la secretariatul C.E.B. și pe site-ul F.C.E.R.-
C.M. în format Word pentru descărcare) și CV-ul;   
CV-ul se va prezenta și într-o formă redusă (fără date 
cu caracter personal) pentru afișare/ postare pe 
internet. Cererea conține declarația pe propria 
răspundere că nu a făcut politie politică, nu a fost 
informator al fostei Securități a Statului și nu a comis 
fapte de natură penală, civilă sau fiscală sau încălcări 
ale eticii și moralei iudaice, pe teritoriul României sau 
al altui stat, lucru care să îl facă nedemn de a 
candida.

 Să cunoască bine limba română.

 Să aibă cotizația plătită la zi (anul 2019) și o 
vechime, la data alegerilor,de minimum 5 ani în 
Comunitate.
 Vârsta minimă de 18 ani.
 Studii: -cel puțin studii medii finalizate cu  
diplomă de bacalaureat sau echivalent.

 Prin înscrierea ca membru al comunității, 
persoana și-a exprimat acordul pentru prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal, în vederea 
participării la alegerile organizate în cadrul 
comunități.

 Totodată, pentru desfășurarea Adunării 
Generale de Alegeri în condițiile de maximă 
siguranță igienico-tehnice-sanitare, reproducem în 
totalitate Anexa nr.7 din Regulamentul de Alegeri 
pentru alegerea delegaților la Congresul al IV-lea al 
FCER-CM ai Comunității Evreilor din București.

 Adunarea Generală de alegeri a delegaților CEB 
se desfășoara prin exercitarea dreptului de vot direct 
la urna de votare și prin exercitarea dreptului de vot 
prin corespondență.
 Persoanele care nu se pot deplasa la 
Adunarea Generală de Alegeri a delegaților şi 
solicită exercitarea votului prin corespondență 
vor comunica telefonic la secretariatul C.E.B. tel.  
021.313.17.82  sau  021.310.29.73  sau  
021.315.50.90 int. 113  (d-nei Zadoina Tatiana)  
în  intervalul    12 – 14.10.2020  (orele 9,00-
14,00) sau prin poșta electronică la adresa: 
ceb.email@gmail.com, următoarele date: 
Numele şi Prenumele, Adresa şi numărul de 
telefon.
 Pe n t r u  c l a r i t a t e  p r i v i n d  v o t u l  p r i n 
corespondență, reproducem în totalitate Anexa nr.4 
din Regulamentul de Alegeri pentru alegerea 
delegaților la Congresul al IV-lea al FCER-CM ai 
Comunității Evreilor din București.

COMPONENȚA COMISIEI DE ORGANIZARE
A ALEGERILOR PENTRU DELEGAȚI:
Președinte  - Ivan Truţer
Membrii      - Ligia Dobriță 
                     Robert Hodorog

COMPONENȚA COMISIEI DE DISTRIBUIRE 
/ RECEPȚIONARE / NUMĂRAREA VOTURILOR

                    Serghei Rogojinschi

Președinte - Mihai Pope

                    Maria Clim 
Membrii    - Tatiana Zadoina 

                    Andreea Varodin

pentru alegerea delegaților la Congresul al IV-lea 
al FCER-CM ai Comunităţii Evreilor din București
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VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

 7. Plicurile cu numele expeditorului se păstrează în aceleași condiții ca și buletinele de vot
 6. Manevrarea plicurilor și a voturilor se va face cu mănuși.

 3. Comisia de organizare verifică eligibilitatea numelui de expeditor pe lista de alegători. 

 2. Plicurile primite la Comunitate vor fi transmise Comisiei de organizare în timp util, cu plicul 
exterior.

 4. La numărarea voturilor, se verifică: existența ștampilei pe plicul conținând votul și dacă numele 
de pe plicul exterior figurează pe lista celor cu drept de vot. Apoi, se separă plicurile albe (cu voturi) de 
cele cu nume. Se amestecă plicurile albe.
 5. Voturile prin corespondență vor fi scoase din plicurile albe și vor fi introduse în urne de către 
Comisia de Organizare, la finalul procedurii de vot, înainte de numărare.

 1. Se va trimite fiecărei familii un plic cu confirmare de primire (sau semnătură de primire).
 Plicul va conține câte un plic ce conține un buletin de vot, pentru fiecare membru de familie. 
 Plicul alb și buletinul de vot va fi personalizat prin imprimare sau ștampilare (cu ștampila obișnuită a 
comunității sau una specială) 
 Plicul cu votul exprimat va fi introdus în alt plic ce va conține, la expeditor, numele și adresa votantului, și 
va fi retrimis la Comunitate, de asemenea prin poștă cu confirmare de primire, printr-o persoană de încredere/ 
personalul de la ajutorul gospodăresc (pentru persoanele nedeplasabile) sau personal, la secretariatul 
comunității, primind o dovadă de primire.

București, 25-26 noiembrie 2020
al IV-lea al F.C.E.R-C.M.
CONGRESUL 

 Membrii care doresc să nu participe personal, din motive medicale sau din prudență (datorită stării de 
urgență/alertă) la Adunarea Generală de Alegeri, pot transmite votul lor prin corespondență. 
Pentru asigurarea confidențialității, opțiunea de vot va fi introdusă într-un plic alb, sigilat, fără semne de 
identificare. 
 Plicurile luate în considerare sunt cele primite până la începerea Adunării Generale de Alegeri. 

ANEXA 4

pentru alegerea delegaților la Congresul al IV-lea 
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ANEXA 7

CONDIȚIILE IGIENICO-SANITARE DE DESFĂȘURARE A ADUNĂRII GENERALE 
ÎN FUNCȚIE DE EVOLUȚIA PANDEMIEI ȘI MĂSURILE CARE SE VOR ADOPTA DE CĂTRE AUTORITĂȚILE STATULUI, 

CONDIȚIILE DE MAI JOS VOR FI REVIZUITE ȘI ACTUALIZATE.

 Participanții la Adunarea Genrală, respectiv: 
alegători, candidați, delegați, reprezentanți, membri ai 
p r e z i d i u l u i ,  m e m b r i  a i  c o m i s i i l o r  d e 
o rgan i za re /număra re  vo tu r i ,  ope ra to r i  pe 
calculator/sistem audio-video, personalul de pază, 
precum și persoanele implicate în activitățile specifice 
organizatorice, vor respecta următoarele reguli de 
comportare și măsurile de protecție pe parcusul 
întregului interval alocat procesului de votare,  în 
perioadele pregătitoare (inclusiv distribuirea plicurilor 
pentru vot prin corespondență) și ulterioare, până la 
finalizarea procesului verbal privind rezultatele 
alegerilor.

 Având în vedere situația actuală excepțională, 
starea de alertă instituită la nivel național, pentru 
desfășurarea Adunării Generale de Alegeri în condițiile 
de maximă siguranță igienico-tehnice-sanitare, se 
impune respectarea cu strictețe a normelor legale în 
vigoare de combatere a pandemiei.

REGULI DE COMPORTARE 

2. purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere 
nasul şi gura. 

PARTICIPANȚII VOR RESPECTA:

 Este recomandat ca alegătorii să îşi aducă propria 
mască și pix, în momentul în care se vor prezenta la 
secţia de votare.

 Comisia de organizare se va asigura de afișarea  
în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de 
distanțare fizică, de igienă și de acces în spațiul și 
cabinele de votare

1. dezinfectarea mâinilor la intrarea în spațiul de votare 
şi la cabina de vot, precum și la ieșirea din acestea.

4. dezinfecția periodică și după fiecare contact direct 
cu alte persoane a mâinilor participanților la procesul 
electoral.

3. asigurarea distanțării fizice de minimum 1,5 metri 
între participanții la procesul electoral.

5. dezinfecţia cabinelor de votare.

2. asigurarea personalului tehnic care va măsura 
temperatura participanţilor la procesul electoral la 
intrarea în spațiul de votare, care va supraveghea  ca 
toate persoanele care intră se dezinfectează pe mâini și 
care va îndruma alegătorii către cabinele de vot, 
respectiv către ieșirea, astfel încât aceștia să petreacă 
un timp cât mai scurt în interiorul acestuia.

Prin grija Comisiei de organizare a alegerilor se vor 
asigura:

6. deplasarea în conformitate cu circuitele separate de 
intrare şi de ieșire în spațiul și cabinele de votare  
marcate corespunzător cu indicatoare.
7. staționarea în spațiul de votare și în afara acestuia cu 
menținerea distanței fizice de minimum 1,5  metri între 
participanţii la procesul electoral.
MĂSURI DE PROTECȚIE 

1. amplasarea în spațiul de votare şi în localul de vot, a 
flacoanelor cu soluție dezinfectantă, pentru mâini, 
marcate corespunzător, precum și a recipientelor unde 
se vor arunca măștile și mănușile folosite.

6. măşti şi pixuri pentru cei care nu au.

3. asigurarea cu termometru non-contact, a triajului 
observaţional și asigurarea materialelor de protecție 
sanitară, precum și a materialelor dezinfectante pentru 
secţiile de votare, potrivit reglementărilor în vigoare.
4. asigurarea că numărul total al persoanelor care sunt 
prezente în același timp în spațiul de vot, exceptând 
alegătorii, face posibilă respectarea prevederilor privind 
distanțarea fizică.
5. accesul în spațiul de vot se va face eșalonat, astfel 
încât să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 
alegători și să se respecte distanțarea de minimum 1,5 
metri între persoane; alegătorii sunt obligați să își 
dezinfecteze mâinile la intrarea în spațiul destinat  
votării  şi cabina de vot, precum și la ieșirea din acestea.

7. mănuși de protecție, materiale dezinfectante pentru 
membrii comisiilor și personalul implicat în procesul de 
vot.

NOTĂ: Votarea este organizată la Sinagoga Mare din str.Adamache nr.11 și, în funcție de condițiile climatice, se va desfășura în curte sau în interior.
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