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Anexa 2 a Hotărârii Adunării Generale nr. 01/ _____ .11.2022  

 C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA 

 

REGULAMENT DE VOT  PENTRU ALEGEREA COMPONENȚEI CONSILIULUI 

DIRECTOR ȘI A COMISIEI DE CENZORI, 

ADPOTAT 

ÎN ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR DIN DATA DE ____ .11.2022 

 

Art. 1. Alegerile pentru componența Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori   

se desfăşoară conform statutului actualizat, așa cum acesta a fost adoptat de 

Adunarea Generală din data de ____11.2022.  

 

Art. 2.   

Procedura de alegeri va fi condusă de o comisie formată din 3 (trei) membri, aleși 

prin vot de Adunarea Generală. Această comisie va coordona şi va supraveghea 

procedura de alegere şi va asigura numărarea şi consemnarea voturilor obţinute 

de candidaţi. Candidaţii nu pot face parte din această comisie. Persoanele care 

candidează pentru Consiliul Director sau Comisia de cenzori au dreptul de a 

supraveghea modul în care se face numărarea şi consemnarea voturilor. Comisia 

validează candidaturile şi rezultatele votului, supunând atenţiei Adunării 

Generale rezultatele votului, spre aprobare. 

 

Art. 3.   Alegerea membrilor Consiliului Director se face prin vot secret şi liber 

exprimat, în baza candidaturilor depuse şi înregistrare la sediul/secretariatul 

C.A.R. Învăţământ Constanţa.  

 Votul se exprimă pe buletinul de vot. Buletinele de vot, tipărite anterior, 

vor fi verificate de comisia de coordonare a alegerilor. Acestea au înscrise, 

cu aceleaşi caractere, numele şi prenumele candidaţilor care şi-au depus 

candidatura; 

 Înscrierea candidaţilor pe buletinele de vot se face în ordinea depunerii 

candidaturii; 
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 Vor fi radiaţi de pe buletinele de vot candidaţii care nu sunt prezenţi la 

Adunarea Generală, fără a avea motive bine întemeiate (boală, evenimente 

de familie excepționale, dovedite cu acte); 

 Buletinele de vot vor avea pe verso ştampila de control a C.A.R. Învățământ 

Constanța; 

 Buletinele de vot vor fi înmânate, la fiecare rundă, 

delegaților/împuterniciţilor prezenţi; Pentru fiecare rundă a alegerilor 

fiecare delegat/împuternicit va primi un singur buletin de vot; 

 Înainte de distribuirea buletinelor de vot pentru fiecare rundă, de pe 

buletinele de vot se vor radia din oficiu numele candidaţilor care au 

fost aleşi în runda/rundele anterioară/e sau eventualele retrageri; 

 Exercitarea votului se va face prin tăierea cu o linie orizontală a 

numelui și prenumelui candidatului/candidaților pe care delegatul 

nu dorește să-l/să-i voteze. Numele și prenumele 

candidatului/candidaților pe care delegatul dorește să-l/să-i voteze 

va rămâne intact pe buletinul de vot.  

 Votul se exercită pentru fiecare funcţie pentru care se candidează. Cu 

excepţia funcţiilor de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar executiv, 

fiecare vot se va exprima pentru fiecare număr de membri în organele de 

conducere/control. De exemplu: dacă există patru funcţii de membru în 

Consiliul Director şi cinci candidați, voturile se vor exprima doar pentru 

patru dintre candidaţii preferaţi de alegător. Votul se anulează când rămân 

netăiate cu o linie orizontală mai multe nume de candidați decât numărul 

maxim al funcţiilor pentru care se candidează, respectiv: un nume pentru 

preşedinte, un nume pentru vicepreşedinte, un nume pentru secretar 

executiv, patru de nume pentru membrii Consiliului Director; trei nume 

pentru Comisia de cenzori; 

 După exprimarea votului de către fiecare delegat/împuternicit, prin 

introducerea în urnă a buletinului de vot, Comisia va deschide urna, în faţa 

tuturor delegaţilor prezenţi. 

    

Art. 4.  Procesul de vot se va desfășura în următoarea ordine: 



PAGINA 3 DIN 4 

a) Votul pentru funcția de Președinte. Este declarat ales candidatul care 

obține cel mai mare număr de voturi. Candidatul declarat ales pentru 

funcția de președinte nu mai poate candida pentru o altă funcție în 

cadrul Consiliului Director sau al Comisiei de Cenzori. 

b) Votul pentru funcția de vicepreședinte. Este declarat ales candidatul 

care obține cel mai mare număr de voturi. Candidatul declarat ales 

pentru funcția de vicepreședinte nu mai poate candida pentru o altă 

funcție în cadrul Consiliului Director sau al Comisiei de Cenzori. 

c) Votul pentru funcția de secretar executiv. Este declarat ales candidatul 

care obține cel mai mare număr de voturi. Candidatul declarat ales în 

funcția de secretar executiv nu mai poate candida pentru o altă funcție 

în cadrul Consiliului Director sau al Comisiei de Cenzori. 

d) Votul pentru funcțiile de membri-consilieri în Consiliul Director. Sunt 

declarați aleși candidații care obțin, în ordine, cel mai mare număr de 

voturi. Candidații aleși pentru funcțiile de membri-consilieri în Consiliul 

Director nu mai pot candida pentru funcția de membru în Comsia de 

Cenzori. 

e) Votul pentru funcțiile de membri-consilieri supleanți în Consiliul 

Director. Sunt declarați aleși candidații care obțin, în ordine, cel mai 

mare număr de voturi. Candidații aleși pentru funcțiile de membri-

consilieri în Consiliul Director nu mai pot candida pentru funcția de 

membru în Comsia de Cenzori. 

 După centralizarea voturilor fiecărei runde de vot, comisia de coordonare a 

alegerilor va anunţa rezultatul votului și-l va supune spre aprobare Adunării 

Generale. În caz de egalitate, votul se reia pentru funcţia unde a existat egalitate. 

 

Art. 5. În cazul în care există mai mulţi candidaţi pentru funcţia de 

preşedinte/vicepreşedinte/membru în Consiliul Director, respectiv pentru 

funcţia de membru în Comisia de Cenzori iar pentru funcţia de membri supleanţi 

pentru oricare dintre organe nu sunt candidaturi sau sunt insuficiente, funcţiile 

de membru supleant vor fi ocupate de cei care se clasează imediat sub cei 

declaraţi aleşi pentru funcţiile efective (cu drepturi depline) pentru care au 

candidat. 
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Art. 6. Fiecare membru poate candida pentru oricare dintre funcţiile pentru care 

îndeplineşte condiţiile legale şi statutare. Candidaţii trebuie să participe la 

adunarea generală în care se organizează alegerile, în caz contrar candidatura lor 

va fi invalidată (cu excepția situațiilor de boală sau evenimente de familie 

excepționale, dovedite cu acte). 

 

Art. 7. Comisia electivă validează candidaturile şi rezultatele votului, supunând 

atenţiei Adunării Generale rezultatele votului, spre validare. 

 

Art. 8. Au drept de vot egal delegaţii/împuterniciţii în scris ai membrilor CAR 

Învăţământ Constanţa şi membrii Consiliului Director în exerciţiu. Toţi 

delegații/împuterniciţii  vor asista la întreaga procedură de desfăşurare a 

alegerilor, având obligaţia de a semna procesul-verbal și Hotărârea Adunării 

Generale. 

 

 


