
 
 

Informaţii cu privire la desfăşurarea alegerilor generale ale 

ANBPR 2016 

 
- Adunarea Generală de alegeri la nivel naţional va avea loc în data de 6.10.2016 la 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iași; 

- Delegaţii la Adunarea Generală de alegeri sunt propuşi de filialele judeţene ale ANBPR; 
- Vor avea drept de vot doar acele delegații care pot face dovada stagiului complet de cotizare 
cel puțin pentru ultimii trei ani (2013, 2014, 2015); 
- Delegații la Adunarea Generală de alegeri vor prezenta în scris Departamentului Operațional 
Structura Biroului Executiv al Filialei și datele de contact ale acestora precum și lista 
completă a membrilor filialei cu datele de contact (e-Mail, tel. mobil/fix, fax) până cel târziu 
la data de 30 septembrie 2016; 
- Etapa de depunere/propunere a candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al ANBPR şi   
pentru funcţia de membru în Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR se  
desfăşoară în perioada 12.09.2016 – 30.09.2016; 
 
- Candidatura pentru funcţia de preşedinte al ANBPR se poate exprima prin: 

• Autopropunere, însoţită de CV (model european) şi de Proiectul de strategie privind 

dezvoltarea ANBPR în perioada 2016-2020, transmise Departamentului Operaţional 
pentru a fi postate pe site-ul ANBPR în intervalul 12.09.2016 – 30.09.2016; 

• Propuneri de candidaţi făcute de membrii filialelor judeţene ale ANBPR, însoţite 
de o Scrisoare de motivaţie, transmise Departamentului Operaţional pentru a fi  
postate pe site-ul ANBPR în intervalul 12.09.2016 – 30.09.2016; 

• Autopropunere sau propuneri de candidaţi în cadrul Adunării Generale a  
     ANBPR şi: a)  Motivarea verbală a autopropunerii/propunerii; 

                               b)  Referiri verbale concrete la direcţiile de dezvoltare ale ANBPR în  

                                    perioada 2016-2020 făcute de persoanele care doresc/acceptă să   
                                   candideze pentru funcţia de preşedinte al ANBPR. 

 
- Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al     

  ANBPR se poate exprima prin: 
 

• Autopropunere, însoţită de CV (model european) şi o Scrisoare de intenţie privind 

activitatea Consiliului de Conducere şi a Biroului Executiv al ANBPR în perioada  

2016-2020, transmise Departamentului Operaţional pentru a fi postate pe site-ul 
ANBPR în intervalul 12.09.2016 – 30.09.2016; 

• Propuneri de candidaţi făcute de membrii filialelor judeţene ale ANBPR, însoţite 
de o Scrisoare de motivaţie, transmise Departamentului Operaţional pentru a fi 
postate pe site-ul ANBPR în intervalul 12.09.2016 – 30.09.2016; 

• Autopropunere sau propuneri de candidaţi în cadrul Adunării Generale a 
ANBPR şi: a)  Motivarea verbală a autopropunerii/propunerii; 

b)   Referiri verbale concrete la activitatea Consiliului de Conducere şi a 

Biroului Executiv al ANBPR în perioada 2016-2020 făcute de 
persoanele care doresc/acceptă să candideze pentru funcţia de membru 
în Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR. 
 
 



- Convocarea Adunării Generale de alegeri a ANBPR şi ordinea de zi se fac publice cu cel 
puţin 7 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea alegerilor; 
- Desfăşurarea Adunării Generale de alegeri: 
 

• Constituirea unui prezidiu format din 5-7 membri; 

• Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de preşedintele ANBPR;  

• Deschiderea adunării, constatarea legalităţii adunării (în condiţiile prezenţei a 
minimum 2/3 din numărul delegaţilor desemnaţi), anunţarea şi aprobarea 
ordinii de zi; 

• Propunerea echipei de redactare a procesului-verbal; 

• Prezentarea materialelor de raportare pregătite de membrii Biroului Executiv al 
ANBPR: 

� Raportul de activitate al ANBPR în perioada 2012-2016; 
� Raportul financiar - contabil; 
� Raportul Comisiei de cenzori; 

• Discuţii pe marginea materialelor prezentate şi completarea acestora; 

• Propunerea Comisiei de numărare a voturilor; 
• Prezentarea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al ANBPR exprimate în 

perioada 12.09.2016 – 30.09.2016;  
• Anunţarea candidaturilor noi, prin autopropuneri sau propuneri din partea 

delegaţilor la Adunarea Generală; 
• Prezentarea programelor de către toţi candidaţii la funcţia de preşedinte al 

ANBPR; 
• Începerea procesului de votare; 
• Alegerea preşedintelui ANBPR, prin vot secret (Statutul ANBPR, art. 21);  
• Votarea, centralizarea voturilor înscrise în buletinele de vot şi anunţarea 

rezultatului privind alegerea preşedintelui ANBPR; 
• Prezentarea candidaturilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Conducere 
şi Biroul Executiv al ANBPR exprimate în perioada 12.09.2016 – 30.09.2016;  

• Anunţarea candidaturilor noi, prin autopropuneri sau propuneri din partea 
delegaţilor la Adunarea Generală; 

• Prezentarea programelor de către toţi candidaţii la funcţia de membru în 
Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv al ANBPR; 

• Alegerea membrilor Consiliului de Conducere şi ai Biroului Executiv al 
ANBPR, prin vot secret (Statutul ANBPR, art. 21); 

• Votarea, centralizarea voturilor înscrise în buletinele de vot şi anunţarea 
rezultatelor privind alegerea membrilor Consiliului de Conducere şi ai 
Biroului Executiv al ANBPR; 

• Prezentarea echipei de conducere a ANBPR şi a principalelor direcţii de 
acţiune ce vor fi incluse în strategia şi programul ANBPR. 

 

Dragoș Adrian Neagu, 

Preşedinte ANBPR 
06.09.2016 

 


