Adunarea Generala
a Membrilor
Alegerea Presedintelui si a
Consiliului Director HR Club

27 ianuarie 2022

Etapele procesului de vot (1)

Etapa 1 (10 decembrie 2021 – 17 ianuarie 2022)
• colectarea nominalizarilor (pana pe 10 ianuarie 2022) si
autonominalizarilor (pana pe 17 ianuarie 2022);
• contactarea persoanelor nominalizate pentru acceptarea candidarii la
Presedintie/Consiliul Director si pentru completarea formularelor.
Etapa 2 (18 ianuarie 2022 – 19 ianurie 2022)
• Centralizarea formularelor de candidatura

Etapa 3 (20 ianuarie 2022– 27 ianuarie 2022)
• votul membrilor HR Club (votarea se va face electronic; toate
informatiile logisitice legate de acest proces vor fi comunicate cel mai
tarziu pe 20 ianuarie).

Etapele procesului de vot (2)

Nota: Pot vota numai membrii HR Club care au membershipul activ cel putin
pana la finalul lunii ianuarie 2022.

Etapa 4 (27 ianuarie 2022)
• Adunarea Generala a Membrilor si alegerile -> deschiderea si numararea
voturilor (in format virtual)

Candidati eligibili
Conform statutului HR Club
Art. 22. In Consiliul Director poate fi ales orice membru al Adunarii Generale
sau din afara Asociatiei. Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane din
afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

Art. 22. Consiliul Director poate fi alcatuit din minimum 7 (sapte) persoane,
dintre care 1 (un) presedinte si restul membri.
Pentru alegerile din ianuarie 2022, deschidem sase pozitii in Consiliul Director
HR Club si o pozitie pentru Presedintele HR Club.
Dosarul de candidatura va include urmatoarele:
✓ Formularul de candidatura completat
✓ Poza candidatului

Atributiile Presedintelui
Conform statutului HR Club
(a) Reprezinta Asociatia in raporturile cu autoritatile si cu tertii;
(b) Semneaza hotararile, actele Asociatiei, comunicatele oficiale, precum si actele care
angajeaza Asociatia fata de autoritati sau terti;
(c) Incheie contracte in care Asociatia este parte sau deleaga Directorul Executiv in acest
sens;
(d) Are drept de semnatura in actele cu caracter organizatoric, financiar si de gestiune sau
deleaga Directorul Executiv in acest sens;
(e) In lipsa Presedintelui Asociatiei, atributiile sale sunt exercitate de catre unul din membrii
Consiliului desemnat de Presedinte. Presedintele isi poate delega prerogativele, in mod
temporar, partial sau in totalitate catre unul din membrii Consiliului Director. Presedintele
poate investi cu atributii specifice pe oricare din membrii Consiliului Director al Asociatiei;
(f) Coordoneaza, indruma si controleaza activitatea Consiliului Director;
(g) Indeplineste orice alte atributii, derivand din natura functiei pe care o indeplineste, in
limitele prevazute de prezentul statut si de legislatia in vigoare.

Cerinte pentru candidatii la Presedintie
✓

Durata mandatului: 3 ani

✓

Disponibilitatea de a participa la sedintele Consiliului Director trimestrial sau de cate
ori este necesar.

✓

Disponibilitatea de a raspunde prompt solicitarilor echipei executive de a semna acte
oficiale sau orice alte documente care necesita semnatura reprezentantului legal.

✓

Colaborarea indeaproape cu Directorul Executiv pentru buna desfasurare a activitatii
Asociatiei.

✓

Disponibilitatea de a reprezenta Asociatia in evenimente nationale si internationale,
atat ca participant, cat si in calitate de vorbitor.

✓

Disponibilitatea de a reprezenta Asociatia in cadrul activitatii desfasurate la nivelul
EAPM (European Association for People Management) si la nivelul WFPMA.

✓

Implicarea activa si sprijinirea constanta a activitatii Asociatiei (e.g. sedinte
operationale lunare la cerere).

Atributiile Consiliului Director (1)
Conform statutului HR Club
(a) identifica prioritatile strategice si obiectivele Asociatiei pe perioada mandatului si
valideaza planul de executie anual propus de Directorul Executiv pentru atingerea acestora;
(b) aproba Regulamentul de Ordine Interioara si Organigrama Asociatiei;

(c) reprezinta Asociatia si mandateaza pe membrii sai, la propunerea Presedintelui, cu
atributii de reprezentare in situatii concrete;
(d) valideaza trimestrial deciziile Directorului executiv;
(e) hotaraste colaborarea si aliante cu alte organizatii de interes major pentru Asociatie;

(f) aproba structura organizatorica a Asociatiei si o modifica atunci cand este cazul;
(g) convoaca Adunarile Generale;
(h) decide schimbarea sediului Asociatiei;
(i) aproba proiectele de finantare pentru Asociatie;

Atributiile Consiliului Director (2)
Conform statutului HR Club
(j) preaproba bugetul anual de venituri si cheltuieli intocmit de directorul executiv;
(k) preaproba modificarile bugetare propuse de Directorul Executiv;
(l) anual, Consiliul Director prezinta Adunarii Generale Raportul asupra intregii activitati,
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, Bugetul pentru anul urmator si bilantul
contabil;
(m) aproba regulamentele de organizare si functionare a grupelor de lucru;
(n) numeste presedintele de onoare al Asociatiei;
(o) numeste consiliul consultativ de onoare;
(p) acorda calitatea de membru al Asociatiei;
(r) propune Adunarii Generale acordarea calitatii de membru de onoare;
(s) hotaraste asupra actelor de dispozitie ale filialelor;
(t) numeste si stabileste indemnizatia Directorului Executiv;

(u) stabileste cuantumul cotizatiei membrilor.

Cerinte pentru candidatii in Consiliul Director
✓

Durata mandatului: 3 ani

✓

Disponibilitatea de a participa la sedintele Consiliului Director trimestrial sau de cate
ori este necesar.

✓

Disponibilitatea de a reprezenta Asociatia in evenimente nationale si internationale,
atat ca participant, cat si in calitate de vorbitor.

✓

Implicarea activa si sprijinirea constanta a activitatii Asociatiei.

Procedura de vot
Conform statutului HR Club
Art.26. Alegerea Presedintelui si a membrilor Consilului Director se desfasoara prin
vot secret, exprimat de catre membrii prezenti la Adunarea Generala, in urmatoarea
ordine: presedintele; membrii Consiliului.
Art.20. (g) Membrii Asociatiei pot vota fie prin prezenta fizica in cadrul intalnirilor
Adunarii Generale, fie prin imputernicirea unui alt membru al Asociatiei, fie prin
votul electronic, fie prin scrisoare semnata si/sau stampilata transmisa catre Asociatie
prin posta, curier sau email.
Art.26. Alegerile pentru functia de Presedinte se desfasoara prin scrutin uninominal.
Va fi ales Presedinte candidatul care a intrunit cele mai multe voturi ale membrilor
Adunarii generale.
Art.26. Pentru urmatoarele locuri din Consiliul Director, alegerea se face pe baza
scrutinului pe lista. Vor fi declarati alesi in Consiliu candidatii care au intrunit cel mai
mare numar de voturi, in ordine descrescatoare.

