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REGULAMENT DE DESFĂȘURARE A ALEGERILOR LOCALE ȘI
GENERALE ALE ANBPR
I. Desfășurarea alegerilor locale
Art. 1. Alegerile în filialele ANBPR (acolo unde nu s-au desfășurat în anul 2020) se vor
desfășura înaintea alegerilor generale, în intervalul 16 martie - 15 aprilie 2021.
(1) Membrii Birourilor Executive locale pregătesc și organizează alegerile în cadrul
filialelor pe care le conduc. Membrii Biroului Executiv al ANBPR vor colabora la
pregătirea alegerilor și vor participa fizic sau on-line la desfășurarea acestora în toate
filialele ANBPR, conform precizărilor din prezentul document.
(2) Alegerile locale se organizează în fiecare filială a ANBPR, o dată la patru ani. Data,
locul alegerilor locale și perioada calendaristică de depunere/propunere a
candidaturilor sunt fixate de Biroul Executiv al fiecărei filiale și se aduc la cunoștința
tuturor membrilor ANBPR din filiala respectivă, împreună cu informațiile privind
depunerea/propunerea candidaturilor și procedura de desfășurare a alegerilor, cu cel
puțin 7 zile înaintea alegerilor locale.
(3) Etapa de depunere/propunere a candidaturilor pentru funcția de președinte și pentru
funcția de membru în Biroul Executiv al filialei județene se fixează în intervalul care
precede cu cel puțin 7 zile data alegerilor locale.
(4) Candidatura pentru funcția de președinte al filialei ANBPR se poate exprima prin:
- Autopropunere, însoțită de CV (model european) și de Proiectul de strategie privind
activitatea și dezvoltarea filialei în perioada următorului mandat, transmise Biroului
Executiv al filialei pentru a fi aduse la cunoștința membrilor filialei prin mijloace
electronice, înainte cu minimum 7 zile premergătoare alegerilor locale;
- Propuneri de candidați făcute de membrii filialei, însoțite de o Scrisoare de
motivație și de Proiectul de strategie privind activitatea și dezvoltarea filialei în
perioada următorului mandat transmise Biroului Executiv al filialei pentru a fi
făcute publice, în intervalul celor minimum 7 zile premergătoare alegerilor locale;
(5) Candidatura pentru funcția de membru în Biroul Executiv al filialei ANBPR se poate
exprima prin:
- Autopropunere, însoțită de CV (model european) și o Scrisoare de intenție privind
activitatea Biroului Executiv al filialei în perioada următorului mandat, transmise
Biroului Executiv al filialei pentru a fi postate pe site-ul/blogul filialei sau al bibliotecii
județene, înainte cu minimum 7 zile premergătoare alegerilor locale.
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- Propuneri de candidați făcute de membrii filialei, însoțite de o Scrisoare de
motivație transmise Biroului Executiv al filialei pentru a fi făcute publice, în
intervalul celor minimum 7 zile premergătoare alegerilor locale.
(6) Convocarea Adunării Generale de alegeri a filialei și ordinea de zi se fac publice cu cel
puțin 7 zile înaintea datei fixate pentru desfășurarea alegerilor.
Art. 2. Desfășurarea Adunării Generale de alegeri locale pe loc:
 Constituirea unui prezidiu format din 3-5 membri, care include președintele
filialei, reprezentantul Biroului Executiv al Asociației și managerul, restul membrilor putând fi
aleși de Adunarea Generală sau stabiliți de Biroul Executiv al filialei;
 Lucrările vor fi conduse de președintele filialei ANBPR;
 Deschiderea adunării, constatarea legalității adunării (în condițiile prezenței a
minimum 2/3 din numărul membrilor, anunțarea și aprobarea ordinii de zi;
 Propunerea echipei de redactare a procesului-verbal;
 Prezentarea succintă a materialelor de raportare pregătite de membrii
Biroului Executiv al filialei:
 Raportul de activitate al filialei în perioada ultimului mandat sau de la
data ultimelor alegeri, cu referire la principalele etape parcurse și la
stadiul în care se află acum filiala față de momentul ultimelor alegeri;
 Informare privind dinamica numărului de membri de la momentul
ultimelor alegeri;
 Raportul financiar;
 Definitivarea listei complete a membrilor filialei ANBPR cu datele de
contact (adresa de e-mail și număr de telefon sunt necesare pentru
comunicarea directă în interiorul filialei și între ANBPR și membrii
filialei);
 Discuții pe marginea materialelor prezentate și completarea acestora;
 Propunerea Comisiei de numărare a voturilor;
 Prezentarea candidaturilor pentru funcția de președinte al filialei ANBPR
exprimate în perioada premergătoare alegerilor locale;
 Anunțarea candidaturilor noi, prin autopropuneri sau propuneri din partea
participanților la Adunarea Generală a filialei ANBPR;
 Prezentarea programelor de către toți candidații la funcția de președinte al
filialei ANBPR;
 Începerea procesului de votare;
 Beneficiază de dreptul de a vota doar membrii ANBPR cu cotizația achitată
integral.
 Alegerea președintelui filialei ANBPR, prin vot secret și direct (Statutul ANBPR,
art. 35);
 Votarea, centralizarea voturilor înscrise în buletinele de vot și anunțarea
rezultatului privind alegerea președintelui filialei ANBPR;
 Prezentarea candidaturilor pentru funcția de membru în Biroul Executiv al
filialei ANBPR exprimate în perioada premergătoare alegerilor locale;
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 Prezentarea programelor de către toți candidații la funcția de membru în
Biroul Executiv al filialei ANBPR;
 Alegerea membrilor Biroul Executiv al filialei ANBPR, prin vot pe listă (Statutul
ANBPR, art. 35);
 Votarea, centralizarea voturilor de pe buletinele de vot și anunțarea
rezultatelor privind alegerea membrilor Biroului Executiv al filialei ANBPR;
 Prezentarea echipei de conducere a filialei și a principalelor direcții de acțiune
ce vor fi incluse în programul filialei;
 Întocmirea unui tabel nominal cu membrii filialei și semnăturile olografe ale
acestora.
Art. 3. Toate filialele județene vor beneficia, la cerere, de sprijinul și participarea membrilor
Biroului Executiv al ANBPR pentru organizarea și desfășurarea alegerile locale.
Art. 4. În perioada premergătoare alegerilor locale, membrii Biroului Executiv al ANBPR se
vor preocupa de:
 Situația cotizațiilor în filialele în care participă la desfășurarea alegerilor;
 Colaborarea pentru stabilirea de comun acord a calendarului alegerilor;
 Asigurarea consultanței/documentelor referitoare la alegeri și probleme de Asociație;
 Asigurarea transparenței privind candidaturile prin transmiterea acestora prin e-mail
tuturor membrilor filialei și afișarea la un loc vizibil în cadrul bibliotecii județene..
Art. 5. După finalizarea alegerilor se vor preda Departamentului Operațional:
 Copie după Procesul-verbal al Adunării Generale de alegeri;
 Structura Biroului Executiv al filialei cu datele de contact ale membrilor: e-mail;
telefon mobil;
 Lista completă a membrilor filialei cu datele de contact: e-mail; telefon mobil.
Notă: Dacă situația pandemică nu permite desfășurarea fizică, Adunarea generală a
filialei se poate organiza și on-line, iar alegerea modului de organizare aparține Biroului
executiv al filialei.

II. Desfășurarea alegerilor generale
Art. 6. Adunarea Generală de alegeri la nivel național va avea fizic în perioada 16 aprilie-15
mai 2021.
(1) Delegații la Adunarea Generală de alegeri sunt propuși de filialele județene ale ANBPR.
Termenul de depunere a candidaturilor pentru funcția de președinte al ANBPR și pentru
funcția de membru în Consiliul de Conducere și Biroul Executiv al ANBPR este 15 martie
2021.
(2) Candidatura pentru funcția de președinte al ANBPR se poate exprima până la data de 15
martie 2021, prin:
- Autopropunere, însoțită de CV (model european) și de Proiectul de strategie privind
dezvoltarea ANBPR în perioada următorului mandat, transmise Departamentului
Operațional pentru a fi postate pe site-ul ANBPR;
- Propuneri de candidați făcute de membrii filialelor ANBPR, însoțită de CV (model
european) și de Proiectul de strategie privind dezvoltarea ANBPR în perioada
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următorului mandat, transmise Departamentului Operațional pentru a fi postate pe
site-ul ANBPR.
(3) Candidatura pentru funcția de membru în Consiliul de Conducere și Biroul Executiv al
ANBPR se poate exprima la data de 15 martie 2021, prin:
- Autopropunere, însoțită de CV (model european) și o Scrisoare de intenție privind
activitatea Consiliului de Conducere și a Biroului Executiv al ANBPR, transmise
Departamentului Operațional pentru a fi postate pe site-ul ANBPR;
- Propuneri de candidați făcute de membrii filialelor ANBPR, însoțită de CV (model
european) și Scrisoare de intenție asumată de candidat, privind activitatea Consiliului
de Conducere și a Biroului Executiv al ANBPR, transmise Departamentului
Operațional pentru a fi postate pe site-ul ANBPR.
(4) Convocarea Adunării Generale de alegeri a ANBPR și ordinea de zi se fac publice cu cel
puțin 7 zile înaintea datei fixate pentru desfășurarea alegerilor.
Art. 7. Desfășurarea Adunării Generale de alegeri:
 În vederea desfășurării Adunării Generale într-un interval de timp cât mai
scurt, în contextul pandemiei Covid 19, materialele de raportare pregătite de membrii
Biroului Executiv al ANBPR: Raportul de activitate al ANBPR în perioada mandatului trecut,
Raportul financiar - contabil și Raportul Comisiei de Cenzori vor fi postate pe pagina web a
Asociației cu cel puțin 7 zile înaintea datei fixate pentru desfășurarea Adunării Generale.
 Constituirea unui prezidiu format din 5-7 membri;
 Lucrările Adunării Generale vor fi conduse de președintele ANBPR;
 Deschiderea adunării, constatarea legalității adunării (în condițiile prezenței a
minimum 2/3 din numărul delegaților desemnați), anunțarea și aprobarea
ordinii de zi;
 Propunerea echipei de redactare a procesului-verbal;
 Propunerea Comisiei de numărare a voturilor;
 Prezentarea candidaturilor pentru funcția de președinte al ANBPR exprimate
în perioada premergătoare adunării generale de alegeri;
 Prezentarea pe scurt a programelor de către toți candidații la funcția de
președinte al ANBPR;
 Începerea procesului de votare;
 Alegerea președintelui ANBPR, prin vot secret (Statutul ANBPR, art. 21);
 Votarea, centralizarea voturilor înscrise în buletinele de vot și anunțarea
rezultatului privind alegerea președintelui ANBPR;
 Prezentarea pe scurt a candidaturilor pentru funcția de membru în Consiliul
de Conducere și Biroul Executiv al ANBPR exprimate în perioada
premergătoare alegerilor;
 Alegerea membrilor Consiliului de Conducere și ai Biroului Executiv al ANBPR,
prin vot secret (Statutul ANBPR, art. 21);
 Votarea, centralizarea voturilor înscrise în buletinele de vot și anunțarea
rezultatelor privind alegerea membrilor Consiliului de Conducere și ai Biroului
Executiv al ANBPR;
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 Prezentarea echipei de conducere a ANBPR și a principalelor direcții de
acțiune ce vor fi incluse în strategia și programul ANBPR.
Propunere: Sorina Stanca, Președinte ANBPR
14 octombrie 2020
Revizuită 19.02.2021 de către toți membri Biroului Executiv al ANBPR
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