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Regulament metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei Bibliotecarilor din 

România privind alegerea membrilor în structurile de conducere ale Asociaţiei 

şi procedura de vot 

 

Cap. I – Dispoziţii generale 

Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte procedura de vot pentru alegerea conducerii 

filialelor, diviziunilor şi secţiunilor profesionale, a Consiliului Director şi a Comisiei 

de cenzori din cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România, denumită în continuare 

ABR, și validarea lor în cadrul  Adunării Generale (desfășurate în cadrul Conferinței 

Anuale a ABR, o dată la 4 ani). 

Art. 2 Fiecare membru ABR are dreptul să aleagă și să fie ales, pentru o perioadă de 

4 (patru) ani, în structurile de conducere ale ABR, fără a putea cumula mai mult de 

două funcții, respectând Statutul și prezentul Regulament. 

Art. 3 Pentru a fi aleşi în organele de conducere centrale ale asociației și ale filialelor 

teritoriale, ale diviziunilor și ale secţiunilor profesionale, membrii ABR, persoane 

fizice, trebuie să fie prezenți în momentul alegerilor și să accepte propunerea de a 

candida în cazul în care nu există autopropuneri; ei trebuie să se remarce prin calităţi 

științifice și organizatorice deosebite, să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani în ziua 

alegerii şi să fie membri ai asociaţiei de cel puţin un an, cu plata cotizaţiei la zi.  

Art. 4 Membrii ABR,  persoane fizice, au dreptul să îşi exprime votul, atunci când 

este cazul, cu respectarea prevederilor statutare; persoanele juridice, membre ale 

ABR, președintele de onoare al ABR și membrii de onoare ai ABR, respectiv 

membrii de onoare ai filialelor pot participa ca invitaţi, fără a avea drept de vot. 

Art. 5 Votul este secret și poate fi exprimat direct (prin prezența la fața locului) sau 

electronic, dar și prin intermediul reprezentării (este cazul delegaților filialelor care 

pot vota prin reprezentare pentru Alegerile Generale ale Asociației). 

Art. 6 Procesul-verbal al alegerilor va fi postat pe canalele de informare ale 

Asociației în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data alegerilor.  
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Cap. II Alegerea conducerii în Filiale 

1. Chestiuni preliminare 

Art. 7 Organele de conducere, administrare şi control teritoriale, denumite în 

continuare Filialele ABR, sunt Adunarea Generală a filialei și Consiliul Director al 

filialei. 

Art. 8 Adunarea Generală a filialei este alcătuită din totalitatea membrilor ABR din 

filiala teritorială respectivă.  

Art. 9 La cererea preşedintelui filialei, Adunarea Generală a Filialei se convoacă în 

ședință extraordinară pentru alegeri, în decursul lunilor martie-iunie ale anului în 

care au loc alegerile; convocarea se va face cu cel puțin 15 zile înaintea datei 

alegerilor din filială și va fi comunicată președintelui ABR și secretarului executiv al 

ABR, în scris sau prin e-mail; acolo unde este necesar, alegerile pot avea loc în 

prezența responsabilului de județ, conform repartizării responsabilităților teritoriale 

ale membrilor Consiliului Director al ABR. 

Art. 10 Adunarea Generală a filialei este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 

jumătate plus unu din totalul membrilor filialei.  

Art. 11 Preşedinţia Adunării Generale a filialei aparţine preşedintelui filialei sau, în 

lipsa acestuia, vicepreşedintelui.  

Art. 12 Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un proces-verbal de 

către secretarul filialei, care îl va transmite Consiliului Director al ABR.  

Art. 13 Consiliul Director al filialei este alcătuit din 3 (trei) membri: un președinte, 

un vicepreședinte și un secretar, care vor avea un mandat de patru ani, ce poate fi 

reînnoit fără limitare. 

Art. 14 (1) Membrii Consiliului Director ai filialei sunt aleşi de Adunarea Generală a 

filialei prin vot secret; fiecare membru participant are dreptul la un singur vot; 
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(2) Înaintea începerii şedinţei de alegeri, se va solicita participanţilor să îşi treacă 

numele pe o listă, care se constituie în anexă la procesul-verbal;  

(3) Participanţii la şedinţă care nu sunt membri ABR, dar doresc să devină, vor fi 

rugaţi să completeze formularele de înscriere, să plătească taxa de înscriere și 

jumătate din taxa anuală. Înscrierea dă dreptul participanților la vot.  

Art. 15 (1) Propunerile pentru funcții pot fi făcute de oricare dintre membri sau prin 

autopropunere; 

(2) Este de preferat, dar nu obligatoriu, ca în filialele unde există reprezentanţi din 

mai multe tipuri de biblioteci (ex. naţionale, specializate, județene, universitare, 

şcolare) să existe câte un reprezentant în conducerea filialei; în acest scop, se va 

apela la înţelegerea membrilor ABR participanţi la şedinţă.  

 2. Desfășurarea alegerilor în Filiale 

Art. 16 Alegerea președintelui filialei 

(1) Se vor împărți buletinele de vot (Anexa 1), nenominale, cu ștampila filialei și se 

va solicita formularea de propuneri sau autopropuneri pentru funcţia de preşedinte; 

(2) După înregistrarea propunerilor în procesul-verbal și pe buletinele de vot, se va 

trece la vot prin „Da”/„Nu” în dreptul candidaților; 

(3) Votul este valabil exprimat dacă votantul bifează o singură persoană cu „Da”; 

(4) După numărarea voturilor de către secretarul filialei în prezența a 2 (doi) 

membri, va fi declarat câștigător candidatul care are cel mai mare număr de voturi; 

în caz de egalitate între candidații propuși, se recurge la o nouă votare, numai pentru 

candidații cu cel mai mare număr de voturi, aflați la egalitate; candidații cu număr 

mai mic de voturi pot candida pentru celelalte funcții. 

Art. 17 Alegerea vicepreședintelui filialei 

(1) Se vor reîmpărți buletinele de vot, nenominale, cu stampila filialei și se va 

solicita formularea de propuneri sau autopropuneri pentru funcţia de vicepreşedinte; 

(2) După înregistrarea propunerilor în procesul-verbal și pe buletinele de vot, se va 

trece la vot prin „Da”/„Nu” în dreptul candidaților; 

(3) Votul este valabil exprimat dacă votantul bifează o singură persoană cu „Da”; 
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(4) După numărarea voturilor de către secretarul filialei în prezența a 2 (doi) 

membri, va fi declarat câștigător candidatul care are cel mai mare număr de voturi; 

în caz de egalitate între candidații propuși, se recurge la o nouă votare, numai pentru 

candidații cu cel mai mare număr de voturi, aflați la egalitate; candidații cu număr 

mai mic de voturi pot candida pentru funcția de secretar. 

Art. 18 Alegerea secretarului filialei 

(1) Se vor reîmpărți buletinele de vot, nenominale, cu stampila filialei și se va 

solicita formularea de propuneri pentru funcţia de secretar; 

(2) După înregistrarea propunerilor în procesul-verbal și pe buletinele de vot, se va 

trece la vot prin „Da”/„Nu” în dreptul candidaților; 

(3) Votul este valabil exprimat dacă votantul bifează o singură persoană cu „Da”; 

(4) După numărarea voturilor de către secretarul filialei în prezența a 2 (doi) 

membri, va fi declarat câștigător candidatul care are cel mai mare număr de voturi; 

în caz de egalitate între candidații propuși, se recurge la o nouă votare, numai pentru 

candidații cu cel mai mare număr de voturi, aflați la egalitate; va fi declarat 

câștigător candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi. 

Art. 19 Procesul-verbal al alegerilor din filială va fi întocmit de către secretarul 

filialei și contrasemnat de președintele filialei (funcții deținute până la data 

alegerilor), apoi va fi transmis electronic președintelui ABR și secretarului executiv 

în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data alegerilor, pentru a fi aduse la cunoștința 

membrilor  prin mijloacele de comunicare ale ABR. 

Cap. III  Alegerea conducerii secţiunilor profesionale 

1. Chestiuni preliminare 

Art. 20 (1) Conducerea unei secţiuni profesionale este formată din preşedinte şi 

secretar; 

(2) Preşedinţii secţiunilor profesionale sunt obligați să îşi facă cunoscute membrilor 

ABR: candidatura, CV-ul, scurt proiect managerial cu obiectivele generale pe care le 

au în vedere pentru perioada mandatului și eventual secretarul pe care îl propune 
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pentru a realiza împreună obiectivele, cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării 

Adunării Generale a ABR; 

(3) Documentele solicitate vor fi expediate prin poştă pe adresa ABR sau on-line pe 

adresa de e-mail a ABR, preşedintelui, secretarului general şi secretarului executiv al 

ABR, care, după verificarea datelor, le va publica pe toate canalele de informare ale 

ABR. 

2. Desfășurarea alegerilor pentru conducerea secțiunilor profesionale 

Art. 21 Alegerea preşedintelui şi a secretarului pentru conducerea unei secţiuni 

profesionale se face în cadrul întrunirii secţiunii respective, prin votul secret al 

majorităţii celor prezenţi. 

Art. 22 (1) Înaintea începerii alegerilor, se va solicita participanţilor să îşi treacă 

numele pe o listă, care se constituie în anexă la proces-verbal; 

(2) Se vor împărți buletinele de vot (Anexa 2) cu stampila ABR și se vor înregistra 

propunerile pe buletinele de vot; se va solicita votarea pentru funcţia de preşedinte 

(dacă există) şi secretar; 

(3) Dacă persoana care candidează pentru funcţia de preşedinte nu şi-a propus 

nominal un secretar sau dacă niciun membru ABR al secţiunii respective nu şi-a depus 

candidatura pentru funcţia de preşedinte, poate fi propus sau se poate autopropune 

orice membru pentru a candida la funcția de secretar;  

(4) Pe buletinul de vot, se vor trece numele şi funcţia candidaţilor şi se va bifa 

„Da”/„Nu” în dreptul candidaților; 

(5) Votul este valabil exprimat dacă un votant bifează o singură persoană cu „Da” 

pentru fiecare funcţie în parte; 

(6) După numărarea voturilor de către secretarul secțiunii în prezența a 2 (doi) membri 

ABR, este declarat câştigător cel care îndeplineşte cel mai mare număr de voturi; în 
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caz de egalitate de voturi se reiau alegerile numai pentru candidaţii cu cel mai mare 

număr de voturi, aflați la egalitate. 

(7) Rezultatul voturilor se consemnează în procesul-verbal, întocmit de secretarul 

conducerii secţiunii respetive, şi se transmite preşedintelui ABR sau secretarului 

general al ABR în cel mai scurt timp posibil.  

Art. 23 Rezultatul voturilor pentru funcţia de preşedinte al unei secţiuni este validat de 

Adunarea Generală a ABR, prin vot deschis.  

Art. 24 Dacă se constată că niciun membru al secţiunii respective nu şi-a depus 

documentele necesare pentru a candida la funcţia de preşedinte, se solicită propuneri 

sau autopropuneri de candidaturi cu respectarea prevederilor Statutului şi a legislaţiei 

în vigoare, în cadrul Adunării Generale a ABR întrunită pentru alegeri; candidații la 

funcțiile respective sunt obligați să prezinte Adunării Generale obiectivele pe care și 

le propun pe perioada mandatului. Este declarată câştigătoare persoana propusă, care 

prin votul deschis al Adunării Generale a ABR, întruneşte cel mai mare număr de 

voturi.  

Cap. IV Alegerea conducerii diviziunilor profesionale 

1. Chestiuni preliminare 

Art. 25 (1) Conducerea unei diviziuni este formată din preşedinte, secretar şi un 

membru; 

(2) Preşedinţii diviziunilor sunt vicepreşedinţi ai Consiliului director şi sunt obligați, 

fiecare dintre ei, să aducă la cunoștința membrilor ABR: candidatura, CV-ul, scurt 

proiect managerial cu obiectivele generale pe care le au în vedere pentru perioada 

mandatului și eventual biroul pe care îl propun pentru a realiza împreună obiectivele, 

cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării Adunării Generale a ABR; 

(3) Documentele solicitate vor fi expediate prin poştă pe adresa ABR sau on-line pe 

adresa de e-mail a ABR, preşedintelui, secretarului general şi secretarului executiv al 
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ABR, care, după verificarea datelor, le va publica pe toate canalele de informare ale 

ABR. 

2. Desfășurarea alegerilor conducerii diviziunilor profesionale 

Art. 26 Alegerea preşedintelui, a secretarului şi a unui membru pentru conducerea 

unei diviziuni se face în cadrul întrunirii diviziunii respective, prin votul secret al 

majorităţii celor prezenţi. 

Art. 27 (1) Înaintea începerii alegerilor, se va solicita participanţilor să îşi treacă 

numele pe o listă, care se constituie în anexă la proces-verbal; 

(2) Se vor împărți buletinele de vot (Anexa 3) cu ștampila ABR și se vor înregistra 

propunerile pe buletinele de vot; se va solicita votarea pentru funcţia de preşedinte, 

secretar şi membru; 

(3) Dacă persoana care candidează pentru funcţia de preşedinte nu şi-a propus 

nominal un birou sau dacă niciun membru ABR al diviziunii respective nu şi-a depus 

candidatura pentru funcţia de preşedinte, pot fi propuşi, pentru a fi aleşi în biroul de 

conducere, numai secretarul şi membrul biroului de conducere; președintele urmează 

a fi ales în cadrul Adunării Generale a ABR; 

(4) Pe buletinele de vot, se vor trece numele şi funcţia candidaţilor şi se va vota 

„Da”/„Nu” în dreptul candidaților; 

(5) Votul este valabil exprimat dacă un votant bifează o singură persoană cu „Da” 

pentru fiecare funcţie în parte;  

(6) După numărarea voturilor de către secretarul diviziunii în prezența a 2 (doi) 

membri ABR, este declarat câştigător cel care îndeplineşte cel mai mare număr de 

voturi; în caz de egalitate de voturi, se reiau alegerile numai pentru candidaţii cu cel 

mai mare număr de voturi, aflați la egalitate; 
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(7) Rezultatul voturilor se consemnează în procesul-verbal, întocmit de secretarul 

conducerii diviziunii respective, şi se transmite preşedintelui ABR sau secretarului 

general al ABR în cel mai scurt timp posibil. 

Art. 28 Rezultatul voturilor pentru funcţia de preşedinte al unei diviziuni este validat 

de Adunarea Generală a ABR, prin vot deschis. 

Art. 29 Dacă se constată că niciun membru al diviziunii respective nu şi-a depus 

documentele necesare pentru a candida la funcţia de preşedinte al unei diviziuni, se 

solicită propuneri sau autopropuneri de candidaturi cu respectarea prevederilor 

Statutului şi a legislaţiei în vigoare, în cadrul Adunării Generale a ABR  întrunite 

pentru alegeri; candidații la funcțiile respective sunt obligați să prezinte Adunării 

Generale obiectivele pe care și le propun pe perioada mandatului. Este declarată 

câştigătoare persoana propusă sau autopropusă, care prin votul deschis al Adunării 

Generale a ABR, întruneşte cel mai mare număr de voturi.  

Cap. V  Validările și alegerile în cadrul Adunării Generale 

1. Chestiuni preliminare 

Art. 30 Conform Statutului, organele de conducere centrale ale ABR sunt: Adunarea 

Generală a ABR, Consiliul Director al ABR și Biroul Executiv al ABR.  

Art. 31 Adunarea Generală a ABR  este organul suprem de conducere al asociaţiei și 

se compune astfel: 

a. preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director; 

b. preşedinţii, vicepreședinții și secretarii filialelor teritoriale; 

c. preşedinţii și secretarii secţiunilor profesionale; 

d. membrii Comisiei de cenzori; 

e. reprezentanţi ai filialelor teritoriale, într-o normă de reprezentare de 1/10 din 

numărul de membri ai filialei, desemnaţi de Adunările Generale ale filialelor.  
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Art. 32 Adunarea Generală a ABR se întruneşte pentru validarea alegerilor (președinții 

de diviziuni și secțiuni) și pentru alegeri în sesiune ordinară, o dată la 4 ani, în cadrul 

Conferinței anuale a ABR. 

Art. 33 Adunarea Generală a ABR este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 

jumătate plus unu din numărul membrilor; pentru alegeri, prezenţa se poate face prin  

procură, prin reprezentare sau prin corespondenţă; 

Art. 34 Convocarea Adunării Generale a ABR se face cu cel puţin 15 zile înainte de 

data desfăşurării alegerilor. 

Art. 35 Rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal de către secretarul 

general al ABR și se va publica în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare pe canalele de 

comunicare ale ABR.  

Art. 36 (1) Preşedinţia Adunării Generale a ABR aparţine preşedintelui Asociaţiei sau, 

în lipsa acestuia, unuia dintre vicepreşedinți;  

(2) Persoanele care nu sunt membri ai Asociaţiei pot fi invitate la sedinţele Adunării 

Generale, fără a avea drept de vot; 

(3) Hotărârile luate de Adunarea Generală a ABR sunt obligatorii şi pentru membrii 

care nu au luat parte la Adunarea Generală a ABR sau au votat împotrivă; 

(4) Adunarea Generală a ABR are atribuția de a alege, de a revoca și de a valida prin 

vot secret sau deschis preşedinţii diviziunilor şi secţiunilor profesionale, Biroul 

executiv (conducerea operativă) a asociației (președinte, secretar general și trezorier), 

pe cei nouă membri ai Consiliului Director - reprezentanţi ai diviziunilor ABR - și 

membrii Comisiei de cenzori;  

Art 37 (1) Membrii care doresc să candideze pentru următoarele funcţii de conducere 

ale asociației: președinte, secretar general, trezorier, preşedinţi ai diviziunilor și 

secțiunilor profesionale sunt obligați, fiecare dintre ei, să aducă la cunoștința 

membrilor ABR: candidatura, CV-ul, scurt proiect managerial cu obiectivele generale 

pe care le au în vedere pentru perioada mandatului și eventual biroul pe care îl propun 
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pentru a realiza împreună obiectivele, cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării 

Adunării Generale a ABR; 

(2) Acestea vor fi aduse la cunoștința membrilor prin toate canalele de comunicare ale 

Asociației (site, facebook etc.); nerespectarea acestei condiții atrage invalidarea 

candidaturii; 

(3) Documentele solicitate vor fi expediate prin poştă pe adresa ABR sau on-line pe 

adresa de e-mail a ABR, preşedintelui, secretarului general şi secretarului executiv al 

ABR, care, după verificarea datelor, le va publica pe toate canalele de informare ale 

ABR; 

(4) Dacă se constată că, prin neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de Art 37 (1), nu 

există nicio candidatură pentru aceste funcţii de conducere ale asociației, se solicită 

autopropuneri de candidaturi în cadrul Adunării Generale a ABR, întrunite pentru 

alegeri, sau se pot face propuneri; candidații la funcțiile respective sunt obligați să 

prezinte Adunării Generale obiectivele pe care și le propun pe perioada mandatului; 

Art 38 Consiliul Director este format din 17 membri ABR care trebuie să 

îndeplinească condiţiile prevăzute de Statut şi prezentul Regulament şi este format 

din: 

a. președinte, secretar general și trezorier (conducerea operativă a asociației), aleși 

prin votul secret al  Adunării Generale;  

b. cinci vicepreședinți, fiecare reprezentând câte una dintre diviziunile ABR, aleşi prin 

votul membrilor diviziunii din care fac parte şi validaţi de Adunarea Generală sau 

propuşi, autopropuşi şi votaţi prin vot deschis de către Adunarea Generală, după caz; 

c. nouă membri, reprezentanţi ai diviziunilor, aleşi proporţional cu numărul membrilor 

înscrişi în diviziune, dar cel puţin un membru pe diviziune, indiferent de numărul 

membrilor diviziunii, propuşi sau autopropuşi şi votaţi în cadrul Adunării Generale. 

Art. 39 (1) Fiecare filială a ABR, participantă la Adunarea Generală, are dreptul să 

voteze pe câte un singur buletin de vot;  
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(2) Numărul de voturi acordat de reprezentanții filialelor teritoriale este comunicat în 

cadrul Adunării Generale a ABR și se calculează în conformitate cu prevederile art. 

21 alin. 1. lit. e) din Statut, având o normă de reprezentare de 1/10 din numărul de 

membri ai filialei, desemnaţi de Adunările Generale ale filialelor pe baza numărului 

membrilor activi existenţi în evidențele ABR la sfârşitul ultimului trimestru înaintea 

desfăşurării alegerilor. 

2. Validarea sau alegerea preşedinţilor diviziunilor şi secţiunilor profesionale 

Art. 40 Adunarea Generală întrunită pentru alegeri în cadrul Conferinţei ABR 

validează sau alege, după caz, cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi sau 

reprezentaţi, preşedinţii diviziunilor şi secţiunilor profesionale. (vezi art. 24 și 29) 

3.  Alegerile pentru membrii Consiliului Director 

Art. 41 Alegerea celor 9 (nouă) membri ai Consiliului Director se face prin vot secret; 

ei sunt repartizați după ponderea membrilor în diviziuni, dar cel puțin unul pentru 

fiecare tip de bibliotecă, astfel:  

a) 5 membri pentru Biblioteca şcolară ; 

b) 1 membru pentru Biblioteca publică;  

c) 1 membru pentru Bibliotecă universitară; 

d) 1 membru pentru Bibliotecă specializată; 

e) 1 membru pentru Bibliotecă naţională.  

Art. 42 (1) Se vor împărți buletinele de vot cu stampila ABR și se va solicita 

participanţilor să îşi treacă numele filialei pe buletinul de vot (Anexa 4), care se va 

constitui în anexă la procesul-verbal;  

(2) Se vor înregistra propunerile sau autopropunerile pentru a fi ales ca membru al 

Consiliului Director, se va trece numele şi prenumele candidaţilor şi se va vota 

„Da”/„Nu”;  
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(3) Votul este valabil exprimat dacă un votant bifează o singură persoană cu „Da” 

pentru fiecare tip de bibliotecă; după numărarea voturilor de către secretarul executiv  

în prezența a 2 (doi) membri ABR, desemnaţi de Adunarea Generală, dar care nu 

candidează pentru nicio funcţie, este declarat câştigător cel care îndeplineşte cel mai 

mare număr de voturi; în caz de egalitate de voturi, se reiau alegerile numai pentru 

primii doi candidaţi pentru acelaşi tip de bibliotecă; 

(4) Rezultatul voturilor se consemnează în procesul-verbal, întocmit de secretarul 

general al ABR, şi se semnează de preşedintelui ABR în funcţie pentru a fi adus la 

cunoştinţă membrilor prin toate mijloacele de comunicare ale ABR în termen de 5 

(cinci) zile lucrătoare de la data încheierii alegerilor.  

Art. 43 Membrii ABR care au candidat pentru funcţia de membru al Consiliului 

Director al ABR și nu au fost aleși au dreptul de a candida pentru ocuparea altor 

funcții. 

4. Alegerea Comisie de Cenzori 

Art. 44 Comisia de cenzori este formată din 3 (trei) cenzori activi  şi 2 (doi) cenzori 

supleanți; alegerea lor se face prin vot secret. 

Art. 45 (1) Se vor împărți buletinele de vot cu stampila ABR și se va solicita 

participanţilor să îşi treacă numele filialei pe buletinul de vot (Anexa 5), care se va 

constitui în anexă la procesul-verbal; 

(2) Se vor înregistra propunerile sau autopropunerile pentru a fi ales ca cenzor al 

Comisie de cenzori; se va trece numele şi prenumele candidaţilor şi se va vota 

„Da”/„Nu”;  

(3) Votul este valabil exprimat dacă un votant bifează o singură persoană cu „Da”;  

(4) După numărarea voturilor de către secretarul executiv  în prezența a 2 (doi) 

membri ABR, desemnaţi de Adunarea Generală, dar care nu candidează pentru nicio 

funcţie, este declarat câştigător cel care îndeplineşte cel mai mare număr de voturi; în 
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caz de egalitate de voturi, se reiau alegerile numai pentru candidaţii cu cel mai mare 

număr de voturi, aflați la egalitate, pentru acelaşi tip de bibliotecă;  

(5) Rezultatul voturilor se consemnează în procesul-verbal, întocmit de secretarul 

general al ABR, şi se semnează de preşedintele ABR în funcţie, pentru a fi adus la 

cunoştinţă membrilor prin toate mijloacele de comunicare ale ABR, în termen de 5 

(cinci) zile lucrătoare de la data încheierii alegerilor.  

Art. 46 Membrii ABR care au candidat pentru funcţia de cenzor al Comisie de cenzori 

a ABR și nu au fost aleși au dreptul de a candida pentru ocuparea altor funcții.  

 

5. Alegerea Conducerii operative a ABR  

Art. 47 Conducerea operativă sau Biroul executiv al ABR este format din președinte, 

secretar general și trezorier. 

Art. 48 (1) Preşedintele ABR este preşedintele Consiliului Director şi este obligat să 

aducă la cunoștința membrilor ABR: candidatura, CV-ul, scurt proiect managerial cu 

obiectivele generale pe care le are în vedere pentru perioada mandatului și eventual 

biroul pe care îl propune pentru a realiza împreună obiectivele, cu cel puţin 15 zile 

înaintea desfăşurării Adunării Generale a ABR; 

(2) Documentele solicitate vor fi expediate prin poştă pe adresa ABR sau on-line pe 

adresa de e-mail a ABR, preşedintelui, secretarului general şi secretarului executiv al 

ABR, care, după verificarea datelor, le va publica pe toate canalele de informare ale 

ABR. 

Art. 49 Alegerile pentru preşedinte, secretar general şi trezorier se fac în cadrul 

Adunării Generale a ABR, prin votul secret al majorităţii celor prezenţi. 

Art. 50 (1) Înaintea începerii alegerilor, se va solicita participanţilor să îşi treacă 

numele filialei pe buletinul de vot (Anexa 6), care se constituie în anexă la procesul-

verbal; 
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(2)  Se vor împărți buletinele de vot cu stampila ABR și se vor înregistra propunerile 

sau autopropunerile pe buletinele de vot;  

(3) Dacă persoana care candidează pentru funcţia de preşedinte nu şi-a propus 

nominal un birou sau dacă niciun membru ABR nu şi-a depus candidatura pentru 

funcţia de preşedinte, pot fi propuşi sau se pot autopropune pentru a fi aleşi în Biroul 

de conducere operativă președintele, secretarul şi trezorierul;  

(5) Pentru funcția de președinte al ABR, candidatul va trebui să își susțină oral CV-ul 

și un scurt proiect managerial cu obiectivele generale pe care le are în vedere pentru 

perioada mandatului;  

(6) Pe buletinul de vot, se vor trece numele şi funcţia candidaţilor şi se va vota 

„Da”/„Nu” în dreptul candidaților; votul este valabil exprimat dacă un votant bifează 

o singură persoană cu „Da” pentru fiecare funcţie în parte;  

(7) După numărarea voturilor de către secretarul executiv al ABR în prezența a 2 (doi) 

membri ABR, este declarat câştigător cel care îndeplineşte cel mai mare număr de 

voturi; în caz de egalitate de voturi se reiau alegerile numai pentru candidaţii cu cel 

mai mare număr de voturi, aflați la egalitate.  

Art. 51 Rezultatul voturilor se consemnează în procesul-verbal, întocmit de secretarul 

general al ABR, şi se semnează de preşedintele ABR în funcţie, pentru a fi adus la 

cunoştinţă membrilor prin toate mijloacele de comunicare ale ABR, în termen de 5 

(cinci) zile lucrătoare de la data încheierii alegerilor.  

  

Cap.  VI – Buletinul de vot 

 

Art. 52 Buletinul de vot este în format tipizat, conform anexelor ce constituie parte 

integrantă din prezentul Regulament. Votul poate fi exprimat doar pe buletinele de 

vot, ștampilate și semnate, puse la dispoziţie de secretarul Adunării Generale a Filialei 

sau de secretarul executiv al Adunării Generale pentru alegerile în cadrul Diviziunilor, 
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Secțiunilor, membrilor Consiliului director, Comisiei de cenzori și Conducerii 

operative (Biroul executiv). 

Art. 53 Pentru alegerea membrilor conducerii în toate structurile de conducere, vor fi 

emise 6 (şase) categorii de buletine de vot pentru fiecare tip de votare. 

Art. 54 (1) Pe fiecare buletin de vot, valabil cu stampila filialei sau a ABR, după caz, 

sunt înscrişi, în ordinea propunerilor, numele și prenumele candidatului în dreptul 

funcţiei pentru care candidează specifică acelui buletin de vot;  

(2) În dreptul fiecărui candidat va figura o căsuţă de control, destinată exprimării, prin 

bifare, a opţiunii de vot în favoarea respectivului candidat, împotriva sau abţinerea de 

la vot. 

Capitolul VII – Procedura de vot la alegerile generale 

Art. 55 (1) Fiecare reprezentant al filialei ABR participant la Adunarea Generală îşi 

exprimă opţiunea de vot prin bifarea căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui 

candidatului pe care îl susţine; 

(2) Votul este considerat valabil exprimat numai prin bifarea cu numărul de voturi 

alocate filialei pe care o reprezintă în dreptul candidatului pe care-l susţine. 

Art. 56 (1) Un buletin de vot introdus în urnă este considerat invalid dacă: 

a) nu se bifează nicio opţiune de vot; 

b) conţine opţiuni de vot pentru alte persoane decât cele care au candidat pe 

funcţii; 

(2) Voturile exprimate pe un buletin de vot invalid sunt nule.  

 (3) Orice completări sau menţiuni făcute de membri pe buletinul de vot, cu excepţia 

bifării, nu vor fi luate în considerare. 

 

Capitolul VIII – Numărarea voturilor şi validarea rezultatelor 

 

Art.57 Pentru buna desfășurare a alegerilor va fi desemnată o Comisie de alegeri, 

formată din secretarul executiv şi 2 (doi) membri ABR propuși și validați ad-hoc, care 

nu au depuse candidaturi pentru niciuna dintre funcții. 
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Art. 58  (1) La finalizarea procedurii de vot membrii Comisiei de alegeri vor număra 

voturile, vor centraliza rezultatele prin întocmirea unui proces-verbal care va 

cuprinde: 

a) numele şi prenumele membrilor comisiei; 

b) numărul membrilor care au votat; 

c) numărul buletinelor de vot validate; 

d) numărul buletinelor de vot invalide. 

(2) La numărarea voturilor nu se includ voturile exprimate pe buletine de vot 

considerate invalide, conform prezentului Regulament. 

(3)Rubricile buletinelor de vot se vor multiplica în funcție de numărul de candidaturi. 

Cap IX Dispoziții finale și tranzitorii 

Art. 59 Prezentul Regulament metodologic de aplicare a Statutului Asociaţiei 

Bibliotecarilor din România privind alegerea membrilor în structurile de conducere 

ale Asociaţiei şi procedura de vot a fost aprobat de Adunarea Generală a ABR, în 

cadrul Conferinței Anuale și intră în vigoare la 30 de zile de la prezentarea sa pe 

toate canalele de comunicare ale ABR, cu toate amendamentele aduse de Adunarea 

Generală. 

Art. 60 Avizul pentru legalitate poate fi dat de către un avocat. 
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Anexa 1 

BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA 

CONDUCERII FILIALEI 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Filiala  Opțiune 

 

Conducerea  Nume şi prenume  DA NU ABŢINERE 

 

Preşedinte     

 

Vicepreşedinte     

 

Secretar     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data alegerilor     Stampila Filialei 

       Semnătura președintelui Filialei 
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Anexa 2 

BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA 

CONDUCERII SECŢIUNII 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Secțiunea Opțiune 

 

Conducerea  

 

Nume şi prenume DA NU ABŢINERE 

 

Preşedinte     

 

Secretar     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data alegerilor    Stampila ABR 

      Semnătura președintelui Secţiunii 
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 Anexa 3 

BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA 

CONDUCERII DIVIZIUNII 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Diviziunea Opțiune 

 

Conducerea  

 

Nume şi prenume  DA NU ABŢINERE 

 

Preşedinte     

 

Secretar     

 

Membru     

 

 

 

 

 

Data alegerilor   Stampila ABR 

     Semnătura președintelui Diviziunii 
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Anexa 4 

BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA 

MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR 

 
 

Filiala  Numărul de voturi/filială: 

Opțiune 

Numele  şi prenumele Tipul de bibliotecă DA NU ABŢINERE 

 

1. Bibliotecă şcolară 

 

   

 

 

2. 

Bibliotecă publică    

 

 

3. 

Bibliotecă universitară    

 

4. 

Bibliotecă specializată    

 

5. 

Bibliotecă naţională    

 

6. 

Bibliotecă  şcolară    

 

7. 

Bibliotecă  şcolară    

 

8. 

Bibliotecă şcolară    

 

9. 

Bibliotecă  şcolară    

 

 

Data alegerilor    Stampila ABR 

      Semnătura președintelui ABR 
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Anexa 5 

 

BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA 

COMISIEI DE CENZORI 

 

 

 

 
 

 

 

Filiala Numărul de voturi/filială: 

Opțiune 

 

 

 

Cenzori 

activi 

Numele şi prenumele DA NU ABŢINERE 

 

1.    

 

2.    

 

3. 

 

   

 

Cenzori 

supleanţ

i 

 

1. 

 

   

2. 

 

   

 

 

 

 

Data alegerilor    Stampila ABR 

     Semnatura președintelui ABR 
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Anexă 6 

BULETIN DE VOT PENTRU ALEGEREA 

CONDUCERII OPERATIVE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Filiala Numărul de voturi/filială: 

Opțiune 

Conducerea 

operativă 

 

Nume şi prenume DA NU ABŢINERE 

 

Preşedinte      

 

Secretar 

general 

 

    

 

Trezorier     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data alegerilor:      Stampila ABR 

       Semnătura președintelui ABR 


