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BUCUREȘTI 2019
Ce este Forumul Elevilor Bucureșteni?
„Forumul Elevilor Bucureșteni" este cadrul în care tinerii pot să-şi exprime
părerile şi să realizeze proiectele proprii. Acesta se adresează în primul rând
tinerilor de 15-17 ani (clasele a IX-a şi a X-a – învățământul de zi), asigurându-le
acestora posibilitatea de a-şi exprima nemijlocit părerile şi aspiraţiile, de a-şi
formula şi pune în aplicare propriile proiecte, care să răspundă nevoilor exprimate
de către elevi. Iniţiativa creării unui astfel de cadru s-a dezvoltat, îndeosebi după
1979, Anul Internaţional al Copilului (când a luat fiinţa primul consiliu, la
Schiltigheim, în Alsacia).

La ce este bun Forumul Elevilor Bucureșteni?
„Forumul Elevilor Bucureșteni" constituie mai mult decât un exerciţiu
practic al procedurilor alegerilor democratice, el constituie o structură capabilă de
a genera și gestiona proiecte.
„Forumul Elevilor Bucureșteni", fiind constituit prin opţiunea elevilor din
București, i se conferă o legitimitate şi o reprezentativitate care îl îndreptăţeşte să
formuleze propuneri şi să iniţieze activităţi în interesul celor care l-au ales şi în
interesul întregii comunităţi.
„Forumul Elevilor Bucureșteni" poate să ceară ca autorităţile locale să
definească o politică de tineret, poate contribui la elaborarea acesteia şi la punerea
ei în aplicare.
Practic, membrii „Forumului Elevilor Bucureșteni” au posibilitatea să
exprime aşteptările şi cerinţele colegilor şi pe masura posibilităţilor lor, să iniţieze
acţiuni proprii în vederea satisfacerii acestor cerinţe şi aşteptări.
Membrii „Forumului Elevilor Bucureșteni” au sarcina de a descoperi
probleme şi a propune soluţii privind viaţa copiilor, tinerilor şi a întregii
comunităţi. Ei vor trebui să se informeze în legătură cu aceste probleme, să le
studieze, să identifice soluţii şi să elaboreze programe de acţiune pe care,
împreună cu cei care i-au ales, urmează să le realizeze.
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Cum lucrează membrii Forumului Elevilor Bucureșteni?
A fi membru al Forumului Elevilor Bucureșteni este o activitate complexă,
care necesită timp, concentrare şi multă imaginaţie. Forumul funcţionează pe baza
unui regulament propriu. Chiar membrii îl elaborează şi îl adoptă şi tot ei urmează
să-l respecte. Reprezentanții se întâlnesc de mai multe ori pe an în plen, uneori cu
Primarul General, pentru a propune diverse proiecte în perioada dintre două
şedinţe plenare. Ei pot lucra pe comisii pentru a concretiza cu ajutorul serviciilor
publice competente din cadrul primăriei, proiectele asupra cărora au decis
împreună, în mod autonom.
Reprezentanții participă adeseori la reuniuni regionale, naţionale sau
internaţionale. Membrii Forumului Elevilor Bucureșteni dispun de mijloacele
necesare pentru a realiza o activitate foarte serioasă și eficace. Se poate conta pe
asistența Primăriei, a Consiliului General și a Inspectoratului Şcolar. Forumul
Elevilor Bucureșteni va răspunde în faţa alegătorilor. Periodic, cel puţin o dată pe
an, FEB va organiza o reuniune publică în care să-şi prezinte realizările în faţa
electoratului.
Calendarul alegerilor :
01.04.2019 - 07.04.2019 – Selecția voluntarilor;
08.04.2019 – 20.04.2019 – Intrarea voluntarilor în licee;
02.05.2019 – 05.05.2019 – Constituirea BEC & CEC;
06.05.2019 – 12.05.2019 – Intrarea voluntarilor în licee;
13.05.2019 – 21.05.2019 – Depunerea candidaturilor;
21.05.2019 – 22.05.2019 – Validarea candidaturilor;
23.05.2019 – 05.06.2019 – Campania electorală;
06.06.2019 – Ziua alegerilor;
07.06.2019 – 08.06.2019 – Depunere contestațiilor;
08.06.2019 – 16.06.2019 – Cunoașterea colectivului – întâlniri oficiale;
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17.06.2019 – Ședința de validare a conducerii.

Resursele umane implicate în organizarea alegerilor








Primăria Generală: prin Primarul General şi prin Direcţiile de resort;
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
Directorii unităţilor de învăţământ - licee şi grupuri şcolare din București;
Voluntarii ACMDB care vor organiza alegerile în cadrul liceelor din
Bucureşti.
Tinerii care vor face parte din Birourile Electorale de Circumscripţie din liceele
implicate;
Voluntarii care vor constitui Comisia Electorală Centrală .
Elevii cu drept de vot, care îşi vor exercita efectiv acest drept în ziua alegerilor;



Tinerii din alte clase şi/sau licee în calitate de observatori ai alegerilor.



Legea electorală

Capitolul I
Art. 1 Forumul Elevilor Bucureșteni se va alege prin vot universal, direct, egal, secret şi
liber exprimat.
Art. 2 Alegerile se vor organiza în fiecare liceu din Municipiul București prin vot
exprimat uninominal.
Art. 3 Drepturile electorale sunt exercitate de elevi, indiferent de naţionalitate, religie,
rasă, sex.
Art. 4 Nu pot candida elevii care au corigenţe pe oricare din anii de liceu.
Art. 5 Nu pot candida elevii care sunt membrii într-un partid politic sau organizaţie
politică de orice fel.
Art. 6 Pot candida elevii din clasele a IX-a si a X-a înscriși la cursurile de zi ale liceelor.
Art. 7 Candidaturile pentru Forumul Elevilor Bucureșteni se depun la Biroul Electoral
Central.
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Art. 8 În funcţie de numărul electorilor pe fiecare unitate de învăţământ sunt stabilite
locurile de reprezentanți.
Art. 9 După alegerea şi investirea noului Forum, se va alege un Manager General şi șase
Manageri Adjuncți.
Capitolul II
Art. 10 În fiecare unitate de învăţământ se va organiza câte o secţie de votare.
Art. 11 Listele electorale cuprind toţi elevii cu drept de vot şi se întocmesc separat pentru
fiecare liceu, fiind autentificate prin semnăturile directorului liceei şi a secretarului
acesteia.
Art. 12 Un alegător poate fi înscris numai pe o singură listă electorală.
Art. 13 În cazul în care un elev nu se găseşte pe liste, acesta trebuie să depună o
contestaţie care va fi soluţionată în cel mai scurt timp de către Biroul Electoral de
Circumscripţie.
Art. 14 Birourile electorale de circumscripţie au rolul de a veghea buna desfăşurare a
procesului de vot.
Art. 15 Biroul electoral de circumscripţie va fi stabilit pentru fiecare liceu de Asociaţia
Centrul Municipal Pentru Dialog București şi poate avea maximum 5 membri.
Art. 16 Biroul electoral de circumscripţie are rolul şi capacitatea de a soluţiona orice
contestaţie în termen de maxim 24 de ore de la depunerea ei.
Art. 17 Campania electorală pentru alegerea reprezentanților va dura maxim 2-3
săptămâni şi se poate desfăşura sub orice formă publică.
Art. 18 În timpul campaniei electorale, candidaţii nu trebuie sub nicio formă să
promoveze interesul unui partid politic, ei riscând astfel excluderea din cursă.
Capitolul III
Art. 19 Pentru funcţia de Manager General FEB poate candida orice membru
reprezentant.
Art. 20 Pentru funcţia de Manager General va fi desemnat candidatul care a obţinut
majoritatea voturilor reprezentanților.
Art. 21 Candidații situați pe următoarele șase poziții, în urma votării managerului
general, vor ocupa funcţia de manager adjunct.
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Cum sunt organizate alegerile pentru
Forumul Elevilor Bucureșteni?
Toţi elevii din clasele vizate - clasele a IX-a şi a X-a (învaţământ de zi),
care îndeplinesc condiţiile impuse de legea electorală votează pentru a-şi alege
reprezentanţii în cadrul Forumului Elevilor Bucureșteni.
Alegerea este exprimată în scris pe buletine de vot respectând, secretul
votului şi procedura electorală.
Durata mandatului pentru care tinerii sunt aleşi în Forumul Elevilor
Bucureșteni este stipulată în legea electorală adoptată pentru comunitatea în care
se desfăşoară alegerile. Ea este de 2 ani.
Toţi tinerii din clasele a IX-a şi a X-a pot vota. Pot să candideze numai
tinerii care îndeplinesc condiţiile stabilite prin legea electorală specifică.
Organizarea alegerilor este realizată de tinerii, în fiecare liceu constituinduse un birou electoral de circumscripţie ai cărui membrii sunt și elevi din liceul
respectivă.
La nivelul Bucureștiului se constituie o Comisie Electorală Centrală,
alcatuită de asemenea din elevi, voluntari și căreia i se pot asocia un reprezentant
al Primariei Capitalei.

Cum se vor desfăşura alegerile?
Primul pas va fi prezentarea programului în licee şi distribuirea "Ghidului
alegătorului" pentru a afla cum funcţionează un Forum al Elevilor.
Etapapele următoare vor urmări demararea procesului de organizare a
alegerilor conform calendarului cuprins în Ghid.
Fiecare şcoală reprezintă o circumscripţie electorală, unde va funcţiona un
Birou Electoral de Circumscripţie, iar la nivel de București se va constitui o
Comisie Electorală Centrală.
Participarea la vot se va face pe baza carnetului de elev şi a unui document
de identitate.
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Depunerea candidaturilor
Cei care decid să candideze vor primi formularele necesare pentru a-şi
depune candidatura. Ele includ:
- cererea de înscriere a candidaturii
- lista alegătorilor care susţin candidatura (minim 10 susţinători)
- formularul de programul electoral
- avizul conducerii liceei şi al părinţilor
- acceptul procesării informațiilor personale.
După ce ele vor fi completate, vor fi depuse de candidaţi la BEC.
Înregistrarea candidaturilor se va face la şcoala pe care o frecventează, pe
baza unei declaraţii şi a unei liste de susţinători, cuprinzând un număr minim de
elevi (prevăzut de legea electorală) cu drept de vot, din respectiva şcoală. Pe liste
vor mai fi prevăzute numele, prenumele, adresele, clasa din care fac parte şi
semnăturile susţinătorilor (cei 10 elevi).
Campania electorală
În perioada stabilită pentru campania electorală va fi permisă expunerea în
licee şi în locurile publice, în locuri special amenajate, a afişelor electorale prin
care candidaţii se prezintă pe ei şi proiectele lor.
Este posibilă organizarea de întâlniri cu alegătorii (în pauze sau după
program).
Numele fiecărui candidat va fi înscris pe listele de candidaţi în vederea
prezentării publice a celor ce vor candida.
Candidaţii pot să-şi facă propria lor campanie electorală propunând idei,
proiecte şi realizând afişe electorale pentru prezentarea propunerilor.

Pregătirea zilei alegerilor
Fiecare Birou Electoral de Circumscripţie va trimite la Comisia Electorală
Centrală lista candidaţilor înscrişi. Aceasta este lista oficială a candidaţilor.
Comisia Electorată Centrală se preocupă de pregătirea materialelor necesare
pentru procesul votării:
- buletine de vot. Pe fiecare buletin vor fi scrise numărul (numele) liceului,
numele fiecărui candidat şi clasa din care face parte;
- urnele în care se vor depune buletinele de vot;
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- cabine de votare.
Listele electorale cuprind toţi elevii cu drept de vot dintr-o şcoală (clasele a
IX-a şi a X-a - învăţământul de zi).
Birourile electorale de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea în ziua
alegerilor în cadrul fiecărei secţii de votare. Ele pregătesc şi veghează la buna
desfăşurare şi corectitudine a alegerilor, fiind alcătuite și din reprezentanţi ai
elevilor.

Procedura de vot
Îţi vei exprima opţiunea marcând pe buletinul de vot numele candidatului şi
depunând în urnă buletinul de vot.
Nu este permisă depunerea în urnă de către acelaşi alegător a mai multor
buletine de vot.
Pe buletinul de vot vei bifa atâția candidati câte locuri de reprezentanți are
alocate liceul tău pentru a face parte din Forumul Elevilor Bucureșteni.
Dacă numărul de candidaţi pentru care ţi-ai exprimat opţiunea este mai
mare decât numărul stabilit, buletinul va fi anulat.
În fiecare caz, însă, tu ai votat şi ai demonstrat astfel că eşti interesat de
viaţa publică din comunitatea în care traieşti.
Ziua alegerilor
Te prezinţi la secţia de votare, în intervalul prevăzut pentru exercitarea
votului. În cazul tinerilor, derularea alegerilor în ţările democratice se face după
principii foarte asemănătoare cu ale adulţilor.
Procedura de votare pare puţin complicată, dar cu toate acestea este
necesară pentru a garanta corectitudinea şi libertatea votului.
Cum vei vota?
Te prezinţi la membrii biroului electoral pentru a fi identificat pe listele
electorale pe baza carnetului de elev, a documentului de identitate şi vei semna
pentru primirea buletinului de vot.
Intri în cabina de votare şi marchezi pe buletinul de vot opţiunea proprie
privind candidatul preferat.
Te prezinţi la urna de votare şi depui buletinul de vot.
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Astfel ţi-ai folosit drepturile electorale!
Poţi urmări ulterior activitatea reprezentantului ales şi să îi ceri să te
informeze despre acţiunile pe care le-a întreprins prin intermediul Forumului
Elevilor Bucureșteni, cât și el personal, ca reprezentant al elevilor din liceul tău.
De asemenea va fi necesar să îl susţii în iniţiativele pe care le va
intreprinde. Nici el, nici tu nu veţi avea decât de câştigat!
Prin Forumul Elevilor Bucureșteni se măreşte spaţiul de implicare activă a
tinerilor. Așadar, acest exercițiu sporeşte capacitatea de a ne defini noi priorităţi și
viitoare obiective.
Forumul Elevilor Bucureșteni este o „provocare".

Cine poate fi candidat?
Candidatul poate fi orice elev din clasele IX -X (invăţământ de zi) din
liceele din București care întruneşte următoarele condiţii:
1. Să fie elev în Municipiul București, indiferent de rasă, naţionalitate, sex și
religie;
2. Să nu fie implicat în activitatea unei organizaţii politice;
3. Să nu aibă corigenţe sau probleme cu disciplina şcolară;
4. Să nu aibă media la purtare sub 8 sau corigenţe pe anul şcolar în curs.
5. Să aibă acordul liceului şi al părinţilor;
6. Să fie un bun organizator şi să fie dispus să lucreze în echipă;
7. Să aibă dorinţă de a folosi o parte a timpului său liber pentru activităţile
Forumului;
8. Să cunoască limbi străine de circulaţie internațională(de preferat).
Poziţiile 1 -5 sunt condiţii obligatorii, poziţiile 6-8 nu sunt obligatorii, dar
sunt necesare în derularea activităților ca reprezentant.
Cum procedează candidatul?
Candidaturile pentru funcţia de reprezentant al unui liceu se depun la Biroul
Electoral din şcoala respectivă:
Dosarul de candidatură cuprinde:
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>cererea de înscriere a candidatului
>programul electoral
>lista susţinătorilor
>acordul conducerii liceului
>acordul părinţilor
>acceptul de procesare a datelor personale
Dosarele candidaţilor se depun la Biroul Electoral de Circumscripţie (din
şcoală).
Campania electorală şi ziua alegerilor
Campania electorală poate cuprinde:
>expunerea de afişe electorale;
>distribuirea de flyere pentru colegi;
>discuţii cu colegii, pentru obţinerea a cât mai multe voturi, etc.
În ziua alegerilor, candidaţii se prezintă la votare, asemenea tuturor
celorlalţi alegători.
Se interzice orice fel de propagandă politică, pe toată durata campaniei
electorale și în ziua alegerilor!
Se interzice propaganda electorală și promovarea candidaților în ziua
alegerilor!

Candidatul poate vota orice candidat din lista electorală, inclusiv propria
persoană. Comisia Electorală Centrală va anunţa rezultatul votării. Candidaţii care
nu au fost aleși ca fiind reprezentanți rămân pe lista de aşteptare, fiind rezerve
pentru eventuale înlocuiri ale reprezentanților care îşi dau demisia sau sunt demişi
de Forum.
Candidaţii care au devenit reprezentanți au dreptul de a candida pentru funcţia de
Manager General al Forumului. Pentru aceasta, trebuie să-şi depună candidatura la
Comisia Electorală Centrală (cerere de înscriere şi programul electoral) în cadrul
primei Adunări Generale a Forumului Elevilor Bucureșteni.
Pentru alegerea Managerului General votează numai reprezentanții aleşi
prin vot de către elevi. Votarea are loc in faţa publicului, cu buletinele de vot care
se introduc în urnă. Numărarea voturilor se face în faţa publicului. Programul
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electoral trebuie să fie atractiv, dar realizabil. Rezultatul votării se anunţă imediat
într-un proces de transparență deplină.
Alegerea Managerului General se realizează, într-o şedinţă publică
prezidată de reprezentanții ACMDB și ai Primăriei Generale. Funcţiile de
Manager Adjunct revin următorilor clasați în preferinţele reprezentanților (ca
număr de voturi exprimate).
Biroul Electoral de Circumscripţie
Biroul Electoral este organul de conducere al alegerilor pentru reprezentanți
la nivelul liceului.
Biroul Electoral este condus de 1 preşedinte şi 1 secretar, fiind asistat de
echipa de voluntari alocată.
Ce atribuţii are B.E.C?
Atribuţiile biroului electoral sunt înscrise în legea electorală. Atribuţiile în
ziua alegerilor:
>prezentarea la secţia de votare şi pregătirea ei pentru deschidere;
>la intrarea în şcoală, la loc vizibil, se lipeşte afişul cu numărul de circumscripţie,
afişul privind alegerile şi programul alegerilor.
Biroul Electoral verifică:
>urna de vot şi o sigilează;
>cabinele de votare, listele electorale, buletinele de vot şi pixurile.
Listele electorale şi buletinele de vot se distribuie reprezentanţilor B.E.C.
din fiecare clasă, pentru ca votarea să meargă cât mai uşor.
Alegătorii se prezintă la Biroul Electoral prezentând documentul de
identitate şi carnetul de elev pentru a fi identificaţi, semnează pe lista electorală şi
primesc buletin de vot şi pix.
După ce a votat, alegătorul revine la acelaşi membru al biroului, predă
pixul şi primeşte înapoi documentul de identitate şi carnetul de elev.
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Cum se stabileşte cine a câştigat în cursa electorală?
La ora stabilită, B.E.C închide secţia de votare şi trece la numărarea
voturilor; dacă numărul de alegători este foarte mic şi alegătorii au votat deja,
secţia de votare se poate închide înainte de ora stabilită.
La numărarea voturilor se procedează astfel:
Preşedintele Biroului Electoral anulează buletinele de vot neîntrebuinţate şi
ulterior deschide urna;
Preşedintele citeşte (cu voce tare) numele candidaţilor votaţi pe fiecare
buletin, iar 2-3 membri ai biroului, în paralel, notează numărul de voturi pentru
fiecare candidat. Dacă sunt mai mulţi care notează, în paralel, se verifică
corectitudinea rezultatelor;
Se anulează buletinele de vot în care s-au făcut mai multe alegeri decât
numărul de locuri de reprezentanți ai liceului respectiv şi cele care au alte însemne
decât încercuirea numărului candidaţilor preferaţi;
Se totalizează numărul de voturi pentru fiecare candidat;
După numărarea voturilor, se completează Procesul Verbal de
circumscripţie.
Procesul Verbal se încheie în 3 exemplare.
Toţi candidaţii sunt înscrişi în Procesul Verbal, în ordinea descrescătoare a
voturilor obţinute; primii clasaţi vor deveni reprezentanții liceului respective în
Forumul Elevilor Bucureșteni.
Afişarea rezultatelor se face imediat!
După completarea Procesului Verbal, toate materialele primite (procese
verbale, buletine de vot întrebuinţate şi anulate, reviste, broşuri, etc.) şi eventualele
contestaţii privind activitatea Biroului vor fi aduse la Comisia Electorală Centrală,
al cărei sediu se află la sediul ACMDB.

Încheierea misiunii
Mapa cu documentele alegerilor trebuie sigilată, pentru că documentele
sunt secrete. Comisia Electorală Centrală verifică materialele Biroului Electoral în
prezenţa acestuia.
Din acest moment, misiunea Biroului Electoral se încheie.
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Comisia Electorală Centrală
Comisia Electorală Centrală răspunde de aplicarea corectă a Legii
electorale. Comisia Electorală Centrală este formată din câte un elev,
reprezentant al fiecărui birou electoral, un reprezentant al ACMDB, un
reprezentant al Municipiului Bicurești şi un reprezentant al Primăriei
Capitalei.
Nu pot fi membrii ai comisiei candidaţii în alegeri.
Ce face CEC în ziua alegerilor pentru reprezentanți?
Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în ziua alegerii reprezentanților sunt:
> Primeşte şi verifică documentele Birourilor Electorale;
> Face numărătoarea voturilor şi validează (confirmă) rezultatul alegerilor din
fiecare liceu;
> Primeşte şi soluţionează contestaţiile privind candidaturile şi desfăşurarea
alegerilor;
> Organizează echipele de observatori şi examinează fişele de observaţii.
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Adresă de e-mail: secretariat.cmdb@gmail.com

