
 
 

ALEGERI AICPS 2017 
 
 Notă: În acest document (întocmit de către Comitetul executiv al AICPS, în 
februarie 2017) formatul textului are următoarele semnificații: 

- cu caractere italice sunt prezentate extrase din Dispozițiile Executive ale 
AICPS; 

- Cu hașură galbenă sunt marcate aspecte importante; 
- Cu hașură bleu sunt marcate date calendaristice importante; 
- Cu hașură roz sunt marcate atenționări speciale; 
- Cu hașură roșie sunt marcate acțiuni urgente. 

 
 
 În conformitate cu documentele statutare aprobate de a XXVI-a Conferință 
Națională mandatul membrilor din structurile de conducere se mărește la doi ani, iar 
structura Consiliului de Conducere și a Comitetului Executiv este una nouă (pentru 
exercițiul 2016-2017 structurile de conducere au fost alese în conformitate cu 
vechiul statut). 
  
5.2. Consiliul de Conducere al Asociației este alcătuit din Președinte, Vicepreședinți, 

Președinții de sucursale, Președinții Onorifici și alți 10 membri aleși prin vot universal. 
Mandatul membrilor Consiliului de Conducere - cu excepția Președinților Onorifici - 
este de 2 ani.  

 
5.3. Comitetul Executiv este organismul executoriu și de administrare al Asociației. 
5.3.1. În intervalul dintre Consilii, Asociația este administrată de către Comitetul Executiv. 
5.3.2. Comitetul Executiv este format din 7 membri: Președintele Asociației, 5 Directori 

Executivi și Președintele Onorific care a îndeplinit cel mai recent funcția de Președinte 
al Asociației. 

 
5.4.7.În funcția de Președinte de Sucursală al Asociației poate fi aleasă doar o persoană cu o 

recunoaștere profesională și morală la nivel local, care nu a suferit în trecut 
condamnări penale sau sancțiuni cu suspendare și/sau excludere din Asociație, care să 
fi fost membru al Asociației cel puțin 5 ani neîntrerupt și să nu se fi retras vreodată din 
Asociație. 

 
 
5.5.9. Președintele Asociației 
5.5.9.1. Președintele Asociației este ales - prin vot universal - pentru o perioadă de doi ani. 

Aceeași persoană poate fi Președinte al Asociației timp de mai multe mandate, dar nu 
mai mult de două mandate succesive. 

5.5.9.2.Ca Președinte al Asociației poate fi aleasă o persoană cu o recunoaștere largă 
profesională și morală, care nu a suferit în trecut condamnări penale sau sancțiuni cu 
suspendare și/sau excludere din Asociație. Trebuie să fi fost membru al Asociației 
pentru cel puțin 10 ani neîntrerupt și să nu se fi retras vreodată din Asociație. 

 
 
5.5.10. Directorii Executivi ai Asociației 



5.5.10.1. Activitatea Asociației se desfășoară pe cinci Direcții principale: Organizare-
Administrare, Comunicare, Certificare, Relațiile cu Terții, Tehnic. Fiecare dintre aceste 
direcții este condusă de câte un Director Executiv.  

5.5.10.2. Directorii Executivi au un mandat de doi ani și sunt aleși prin vot direct, universal, 
pe aceeași listă cu Președintele Asociației (aceștia făcând parte din echipa acestuia). 
Fiecare Director Executiv va întocmi anual un raport de activitate al direcției pe care o 
conduce și îl va prezenta în cadrul lucrărilor Conferinței Naționale. 

Totodată, Directorii Executivi vor elabora scurte rapoarte lunare privind activitatea 
Direcțiilor pe care le coordonează, pe care le vor înainta Președintelui Asociației, le vor 
prezenta și le vor supune dezbaterii, la întrunirile Comitetului Executiv. 

5.5.10.3.Directorii executivi sunt membri ai Consiliului de Conducere și membri ai Comitetului 
Executiv. 

5.5.10.4.Membrii Asociației eligibili să fie aleși în funcția de Director Executiv, trebuie să fi 
fost neîntrerupt membri ai Asociației în ultimii trei ani de dinaintea alegerilor. 

 

 
 
 În această primăvară trebuie aleasă conducerea Asociației pentru perioada 
2017-2019. 
 Alegerile vizează conducerea Sucursalelor cât și conducerea centrală.  
 
Articolul 6 – ALEGEREA MEMBRILOR DIN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE 
ASOCIAȚIEI  
6.1. Președintele Asociației - ca și o parte din Directorii Executivi - pot fi aleși pentru mai 

multe mandate, dar nu mai mult de două mandate consecutive. Între două mandate 
consecutive este necesară schimbarea a cel puțin doi Directori Executivi. Pentru ceilalți 
aleși nu există restricții privind numărul de mandate sau succesiunea acestora. 

 
6.2. Președinții de Sucursale sunt aleși la nivel local. Președintele, Directorii Executivi ca și 

ceilalți zece membri ai Consiliului de Conducere sunt aleși prin vot universal. 
 
6.3. Alegerea Președinților de Sucursale ale Asociației 
6.3.1.Alegerea Președinților Sucursale se face  în luna aprilie a anilor electorali. 
6.3.2.Alegerea Președinților Sucursalelor se face de către Adunarea Generală a membrilor 

Sucursalei. 
6.3.3.Alegerea se va face - pe baza propunerilor și/sau a exprimării candidaturilor - prin vot 

secret, în cadrul ședinței Adunării Generale a membrilor Sucursalei. 
6.3.4.Dacă există un singur candidat, alegerea Președintelui Sucursalei se va face într-un 

singur tur de scrutin. Pentru a fi ales, este necesar votul a cel puțin „jumătate plus 
unu” din membrii prezenți ai Adunării Generale a Sucursalei. 

6.3.5.Dacă la scrutin participă mai mulți candidați, iar în primul tur nici unul dintre ei nu a 
obținut cel puțin „jumătate plus unul” din voturile valabil exprimate, se organizează un 
al doilea tur de scrutin, candidații rămași în cursă fiind primii doi din punct de vedere al 
numărului de voturiobținute. Dacă din primul tur, pe al doilea loc au rezultat doi sau 
mai mulți candidați, toți aceștia participă la al doilea tur de scrutin. În situația în care 
alegerea Președintelui de Sucursală se face în două tururi, este ales acel candidat care 
a întrunit cele mai multe voturi. Dacă la votul din al doilea tur primii doi candidați au 
obținut același număr de voturi este ales Președinte cel care în primul tur a obținut cel 
mai mare număr de voturi. Dacă în ambele tururi cei doi candidați au obținut același 
număr de voturi, atunci se organizează un al treilea tur de scrutin. Dacă nici în urma 



celui de al treilea tur nu se poate face departajarea celor doi, atunci președinția 
Sucursalei revine candidatului care – în ordinea importanței: 

– i) are cea mai mare vechime în Asociație; 
- ii) a obținut cele mai multe distincții acordate de către Asociație; 
- iii) este mai înaintat în vârstă. 

6.3.6.La buna desfășurare a alegerilor veghează o comisie formată din doi membri (care nu 
candidează), care verifică eligibilitatea candidaților, numără voturile și anunță 
rezultatul scrutinului.  

 
 Notă: Sucursalele care au organizat alegeri în ultimele 4 luni – noiembrie2016-

februarie 2017(alegeri întârziate pentru anul 2016 sau alegeri devansate pentru anul 
2017 (cazul Sucursalelelor Timiș și Dolj) pot să nu mai organizeze noi alegeri, iar 
conducerile alese la alegerile desfășurate să fie împuternicite și pentru mandatul 
2017-2019. Pentru ca această opțiune să fie validă trebuie ca la scrutinul organizat 
să fi participat jumătate plus unul dintre membrii Sucursalei. În același timp, în 
scopul recunoașterii alegerilor, se va întocmi un proces verbal pe care îl vor semna 
cel puțin 80% dintre cei care au participat la vot, exprindu-și astfel acordul pentru 
împuternicirea conducerii pentru exercițiul 2017-2019. (această excepție trebuie să 
aibă votul Consiliului de Conducere). 

 
 
 
6.4. Alegerea Președintelui Asociației. Alegerea Directorilor Executivi 
6.4.1.Alegerea Președintelui Asociației și a celor cinci Directori Executivi se face simultan, pe 

liste comune. Candidatul la Președinție candidează împreună cu echipa sa, iar votul va 
fi acordat echipei și programului său.  

6.4.2.În anii electorali, la ședința Consiliului de Conducere din luna ianuarie/februarie se va 
desemna o Comisie Electorală, alcătuită din trei membri, care nu participă la scrutin în 
calitate de candidați. 

6.4.3.Responsabilitatea organizării alegerilor revine Comitetului Executiv în funcție, iar buna 
organizare, stabilirea eligibilității candidaților, numărarea voturilor (supravegherea 
votului electronic) și anunțarea rezultatelor este în sarcina Comisiei Electorale. 

6.4.4.Între zilele de 1 și 15 martie ale anilor electorali se depun la sediul central al Asociației 
cereri de acceptare ale candidaturilor.  Cererea, care va fi semnată de către toți cei 
șase membri ai echipei,  va avea anexate următoarele documente: 

- i) o schemă-tabel cu numele și prenumele candidatului la Președinție și a celor 5 
candidați nominalizați pentru funcțiile de Directori Executivi, fiecărui candidat 
asociindu-se poziția vizată; 
- ii) C.V.-urile candidaților, din care nu vor lipsi datele relevante pe linie de Asociație; 
- iii) cazierul candidaților; 
- iv) o declarație pe proprie răspundere a fiecărui candidat în care acesta să 
menționeze dacă a suferit sau nu sancțiuni pe linie de Asociație, că a citit și acceptă 
toate documentele statutare ale Asociației, iar candidatura sa nu contravine niciunei 
prevederi din acestea; 
- v) programul de conducere pe care echipa intenționează să îl pună în aplicare, dacă 
va fi aleasă (maxim 15 pagini). 

6.4.5.Între zilele de 16 și 25 martie ale anilor electorali, Comisia Electorală va verifica 
eligibilitatea candidaților. În același interval, Comisia de Etică Profesională va pune la 
dispoziția Comisiei Electorale un document care să conțină avizul Comisiei de Etică 
Profesională (pozitiv sau negativ) pentru fiecare candidat. Descalificarea unui candidat 
de pe o listă conduce la descalificarea întregii echipe. 



6.4.6.Între zilele de 26 și 31 martie ale anilor electorali, Comisia Electorală va prezenta 
Comitetului Executiv listele de candidatură acceptate ale echipelor ce vor intra în 
competiție. În același interval de timp, Comitetul Executiv va face publice candidaturile 
acceptate pentru Președinția Asociației și pentru pozițiile de Directori Executivi. Aceste 
aspecte vor fi comunicate fiecărui membru al Asociației, prin poștă electronică, iar 
listele echipelor care candidează, CV-ul candidaților și programele de conducere ale 
echipelor vor fi publicate pe pagina de Internet a Asociației și pe paginile oficiale ale 
Asociației de pe rețelele de socializare.  

6.4.7.Exclusiv de-a lungul lunii aprilie a anilor electorali, candidații își pot promova 
candidaturile prin mijloacele de comunicare ale Asociației (Comitetul Executiv este 
responsabil pentru acordarea unor condiții de promovare egale competitorilor) sau 
prin vizite de promovare în teritoriu. 

6.4.8.În ultimele două săptămâni imediat înaintea desfășurării lucrărilor Conferinței 
Naționale se va organiza votul electronic pentru alegerea Președintelui și Directorilor 
Executivi. 

6.4.9.Comitetul executiv este responsabil pentru anunțarea intervalului exact de desfășurare 
a votului electronic, cu cel puțin două săptămâni înaintea începerii acestuia.  

6.4.10.Membrilor comisiei electorale li se va asigura acces neîngrădit (read-only) la software-
ul  de votare. 

6.4.11.Votul electronic pentru alegerea Președintelui și a Directorilor Executivi este 
considerat valabil dacă și-au exprimat votul cel puțin 100 (una sută) de membri ai 
Asociației cu drept de vot. 

6.4.12.Dacă la scrutin participă o singură echipă de candidați, atunci echipa va fi considerată 
câștigătoare a alegerilor dacă va întruni 2/3 (două treimi) din voturile exprimate.  

6.4.13.Dacă la scrutinul electronic vor candida mai multe echipe, va fi declarată câștigătoare 
echipa care a obținut cel puțin „jumătate plus unu” din numărul de voturi exprimate. 

6.4.14.Rezultatul votului va fi validat - cu majoritate simplă - de către Conferința Națională a 
Asociației, care va declara numele noului Președinte al Asociației și ale Directorilor 
Executivi. 

6.4.15.Dacă nici una dintre echipele candidate nu a obținut cel puțin „jumătate plus unu” din 
numărul de voturi, atunci primele două echipe în ordinea voturilor primite vor 
participa la un tur de scrutin organizat în cadrul lucrărilor Conferinței Naționale. 

6.4.16. Dacă nici una dintre echipele candidate nu a obținut cel puțin „jumătate plus unu” din 
numărul de voturi și dacă în urma votului electronic al doilea loc din punct de vedere al 
numărului de voturi a fost ocupat  de două sau mai multe echipe, atunci toate aceste 
echipe vor participa la votul din cadrul lucrărilor Conferinței Naționale. 

6.4.17.Votul din cadrul lucrărilor Conferinței Naționale va fi secret. 
6.4.18.Dacă la turul de vot organizat în cadrul lucrărilor Conferinței Naționale nici una dintre 

echipele care au candidat nu a obținut „jumătate plus unu” din voturile valabil 
exprimate, se organizează un al doilea tur de scrutin, în cadrul lucrărilor Conferinței 
Naționale, la care vor concura primii doi clasați din turul precedent. Echipa care va 
obține la acest al doilea tur de scrutin din cadrul Conferinței Naționale cel mai mare 
număr de voturi va fi declarată câștigătoarea alegerilor, rezultând altfel Președintele și 
Directorii Executivi ai Asociației.  

 
6.5. Nu este exclus cumulul de funcții. 

Astfel, un Președinte de Sucursală poate fi în același timp Președinte de Asociație sau 
Director Executiv. Un președinte de sucursală din marile centre universitare (București, 
Cluj Napoca, Iași și Timișoara), care este implicit vicepreședinte (pentru regiunea în 
care activează) al Asociației poate fi în același timp și Președinte sau Director Executiv 
al Asociației. 



Nu este posibil ca Președintele Asociației să fie în același timp și Director Executiv. 

 
6.6. Alegerea altor 10 membri ai Consiliului de Conducere 
6.6.1.Membrii cu inițiativă, cu disponibilitate deosebită pentru implicarea în activitățile 

Asociației, chiar dacă nu sunt Președinți de Sucursale, care nu au câștigat alegerile 
efectuate la nivel local sau general, sau care în trecut au fost Președinți de Filiale, 
ulterior desființate, pot accede  în cadrul Consiliului de Conducere printr-un tur de vot 
organizat on-line, imediat în perioada de după lucrările Conferinței Naționale. Prin 
această procedură pot fi aleși ca membri ai Consiliului de Conducere 10 membri. 

6.6.2.În primele două săptămâni de după Conferința Națională, se transmite prin e-mail la 
Sediul Central al Asociației  o cerere prin care se exprimă intenția de a candida la unul 
din cele 10 locuri disponibile ale Consiliului de Conducere, la care se atașează un CV, 
din care nu vor lipsi date despre activitatea desfășurată în trecut în cadrul Asociației, o 
declarație pe propria răspundere  faptul că persoana respectivă nu a suferit 
condamnări penale, că a citit și acceptă toate documentele statutare ale Asociației și 
că nu a fost sancționat în trecut ca urmare a unor acțiuni care sunt neconforme cu 
oricare din prevederile documentelor statutare, precum și cel puțin două recomandări 
din partea unor personalități marcante ale Asociației (Președinți de Sucursale, membri 
ai Consiliului de Conducere, Directori Executivi - foști sau actuali, Președinte, Președinți 
Onorifici, Membri de Onoare). 

6.6.3.În următoarele două săptămâni, cu ajutorul Comisiei de Etică Profesională, Comisia 
Electorală va verifica  eligibilitatea candidaților, iar Comitetul Executiv îi va notifica pe 
aceștia asupra acceptării sau neacceptării candidaturii lor. 

6.6.4.În următoarele două săptămâni se va vota electronic pentru cele zece poziții 
disponibile. Votul va fi considerat valid indiferent de numărul de voturi exprimate. 

6.6.5.Cei zece candidații care au obținut cele mai multe voturi vor fi declarați câștigători ai 
alegerilor, cu condiția ca fiecare dintre aceștia să fi obținut minimum 10 voturi. 

6.6.6.La următoarea sa ședință, Consiliul de Conducere va valida rezultatul acestor alegeri și 
va da publicității componența completă a Consiliului de Conducere pentru mandatul 
început. 

6.6.7.În situația în care, ca rezultat al acestui tur al alegerilor, nu s-au ocupat cele 10 locuri  
disponibile, rămâne la latitudinea Consiliului de Conducere dacă va valida numai acei 
membri aleși sau dacă va face propuneri și va numi alți membri, până la completarea 
numărului de membri. 

 
6.8.  Regulamentul de vot electronic este prezentat în Regulile și Procedurile de funcționare 

ale Asociației 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce nu este prevăzut în documentele statutare? 

Ca rezultat al lucrărilor Conferinței Naționale din luna mai 2017 vom avea un 

Consiliu de Conducere ales parțial, deoarece în Consiliul de Conducere pot fi aleși 

1O membri, alții decât cei aleși ca președiinți de Sucursale sau  Președintele și 

Directorii Executivi. Ori alegerea acestor 10 membri se va face în perioada 

imediată de după lucrările Conferinței Naționale. 

Pentru validarea întregului Consiliu de Conducere, care ulterior va fi comunicat 

la Regsitrul Asociațiilor și Fundațiilor ar trebui organizată o Conferință Națională 

extraordinară, ceea ce e destul de costisitor și nepractic. 

Consiliul de Conducere actual va propune Conferinței Naționale adoptarea unei 

hotărâri a acesteia prin care împuternicește Consiliul de Conducere ales parțial 

să valideze primirea în rândurile sale  a membrilor aleși după Conferința 

Națională și în consecință componența definitivă a Consiului de Conducere 

pentru mandatul 2017-2019. 

Deși validarea acestor membri  este stipulată la articolul 6.6.6. din Dispozițiile 

Executive ca fiind o atribuție a Consiului de Conducere, se consideră că o 

hotărâre a Conferinței Naționale care împuternicește Consiliul de Conducere, va 

fi mai lesne recunoscută la Judecătorie. 

CONCLUZII (se vor dezbate la Ședința CC din 2 martie 2017) 

1. Toate Sucursalele (legal constituite) vor organiza alegeri pentru 

mandatul 2017-2019.  

2. Consiliul de Conducere ia act de calendarul alegerilor. 

3. Se supune votului Consiului de Conducere o hotărâre prin care să 

accepte sau nu posibilitatea ca Sucursalele care au organizat alegeri 

în ultimele patru luni să nu mai organizeze noi alegeri și să 

împuternicească conducerile alese și pentru exercițiul 2017-2019, 

precum și să aprobe criteriile pentru ca această procedură să fie 

validă. 

4. Consiliul de Conducere va vota componența Comisiei Electorale 

pentru alegerea președintelui și a directorilor executivi. 

5. Comitetul Executiv are responsabilitatea organizării alegerilor, în 

colaborare cu Comisia Electorală și Comisia de Etică Profesională. 

6. Anunțul (publicarea) privind termenele urgente (depunerea 

candidaturilor 1-15 martie, apoi 16-25 martie pentru analiza 

candidaturilor de către Comisia Electorală, etc) se va face în ziua 

imediat următoare ședinței Consiului de Conducere. 

7. Consiliul de Conducere va propune Conferinței Naționale adoptarea 

unei hotărâri cu privire la componența Consiului de Conducere 

pentru mandatul 2017-2019. 


