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SOCIETATEA ROMÂNĂ A HORTICULTORILOR

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor
structurilor şi funcţiilor de conducere ale Filialelor S.R.H.
Capitolul I – Dispoziţii generale
Art. 1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere
ale Filialelor S.R.H. este întocmit în conformitate cu Statutul Societăţii Române a Horticultorilor (S.R.H.), cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare al S.R.H., cu Adresa nr. 1/3.07.2012 şi Hotărârea Consiliului Director din
data de 30.03.2012.
Art. 2. Structurile de conducere ale Filialelor S.R.H. au rol deliberativ şi executiv.
Art. 3. Hotărârile structurilor de conducere ale Filialelor S.R.H. trebuie să fie în context cu
regulamentele şi hotărârile structurilor de conducere ale S.R.H. şi cu celelalte regulamente în vigoare.
Art. 4. Structura deliberativă a Filialei S.R.H. este Adunarea Generală iar cea executivă este formată din
Biroul Executiv format din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi doi membri. Adunarea Generală poate aproba
înfiinţarea de Comisii pe domeniu (legumicultură, pomicultură, viticultură-oenologie, valorificare, management,
marketing etc.). Comisiile vor fi conduse de un preşedinte şi un secretar.
Capitolul II – Principiile generale privind alegerile
Art. 5. Structurile de conducere şi funcţiile de conducere se aleg democratic, cu luarea în considerare a
prestigiului profesional-ştiinţific şi a calităţilor manageriale şi morale.
Art. 6. Alegerile se organizează de către structurile de conducere existente care pot invita şi persoane din
structurile centrale ale S.R.H. Răspunde Preşedintele.
Art. 7. Principiul libertăţii candidaturii permite oricărei persoane din cadrul Filialei S.R.H. să candideze
pentru oricare din structurile de conducere precizate la art. 4 dacă îndeplineşte condiţiile impuse de acest regulament.
Art. 8. Pentru respectarea principiului transparenţei şi asumării răspunderii publice candidaţii pentru
funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al Filialei S.R.H. au obligaţia de a-şi depune CV-ul şi planul
managerial la structurile care organizează alegerile şi au obligaţia de a le face publice.
Art. 9. Pentru funcţiile de conducere definite la art. 4 candidaţii trebuie să aibă o bogată experienţă
dovedită anterior, şi să aibă calităţi manageriale, să cunoască legislaţia specifică în vigoare din România şi din
sistemul european, să aibă o conduită normală ireproşabilă şi să dispună de abilităţi de comunicare.
Art. 10. Funcţiile de conducere nu se cumulează.
Art. 11. Mandatul structurilor şi funcţiilor de conducere are durata de 4 ani.
Art. 12. Revocarea din funcţiile de conducere se face în condiţiile statutului S.R.H. şi a Regulamentului
de aplicare.
Art. 13. Toate structurile de conducere se aleg prin votul universal direct şi egal, pe bază de buletin de vot,
conform instrucţiunilor pentru alegeri elaborate de comisia electorală.
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Art. 14. Mandatul funcţiilor de conducere şi mandatul de membru în structurile de conducere definite
la art. 4 încetează înainte de termen în următoarele situaţii: demisie, nerespectarea codului de etică prevăzut în
prezentul regulament sau în cazul în care persoana lipseşte o perioadă continuă mai mare de 12 luni.
Capitolul III – Desfăşurarea alegerilor
Art. 15. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor structurilor de conducere la nivel de Filială
S.R.H. Biroul Executiv al acesteia desemnează o Comisie Electorală formată din trei membri din care se va alege un
preşedinte, responsabil cu organizarea, desfăşurarea şi comunicarea rezultatelor alegerilor. Constituirea Comisiei
Electorale se consemnează într-un proces verbal, care constituie actul de investire al acesteia.
Art. 16. Comisia Electorală are următoarele atribuţii de bază:
a)
întocmirea şi/sau reactualizarea listelor de vot, aducându-se la zi. "Registrul Societăţilor" care
cuprinde: numele şi prenumele membrilor, data primirii în S.R.H., pregătire profesională, adresă,
telefon, e-mail;
b)
comunicarea acestor liste către Biroul Executiv al Filialei;
c)
aducerea la cunoştinţă publică a locaţiei de votare;
d)
întocmirea, recepţia şi distribuirea buletinelor de vot;
e)
asigurarea procedurii de votare;
f)
verificarea şi numărarea buletinelor de vot rezultate în urma votării;
g)
centralizarea voturilor şi întocmirea proceselor verbale privind rezultatele alegerilor pentru fiecare
funcţie;
h)
comunicarea rezultatelor Biroului Executiv al Filialei.
Art. 17. Se vor întocmi buletine de vot individuale pentru fiecare funcţie.
Art. 18. Biroul Executiv al Filialei va lua act de rezultatele alegerilor şi va înainta Biroului permanent al
S.R.H. noile structuri – spre validare, după modelul:
Nr.
Numele și prenumele
Funcția
Pregătire
Adresa completă, inclusiv telefon și
Crt.
aleasă
profesională
e-mail
Art. 19. În Anexa 1 este redată procedura detaliată privind alegerile.
Capitolul IV – Responsabilităţile electoratului
Art. 20. Pentru respectarea reprezentativităţii alegerilor şi a celor aleşi se recomandă participarea la vot
a unei mase reprezentative de electori.
Art. 21. Votanţii au dreptul:
a) să verifice înregistrarea corectă a datelor de către Comisia Electorală;
b) să verifice dacă buletinele de vot sunt autentice conform modelului elaborat anterior;
c) să semnaleze orice nereguli constatate.
Capitolul V – Dispoziţii finale
Art. 22. La procesul de alegeri pot participa reprezentanți din partea conducerii S.R.H.
Art. 23. Alegerile sunt considerate valabile indiferent de prezenţa la vot.
Art. 24. După finalizarea alegerilor se va transmite la S.R.H. structura noului Birou Executiv, care să
cuprindă: numele şi prenumele, funcţia în care a fost ales, pregătirea profesională, adresa completă, inclusiv telefon,
fax, e-mail.
Art. 25. Biroul permanent al S.R.H. validează alegerile şi transmite filialei rezoluţia.
Art. 26. Alegerile se vor desfăşura în perioada 1 noiembrie 2012–1 martie 2013.
Art. 27. După fixarea datei de desfăşurare a alegerilor aceasta va fi transmisă S.R.H. prin e-mail, la
adresa horticultura@asas.ro sau direct președintelui, la telefon 0722.287.114, în vederea stabilirii reprezentanților din
partea conducerii S.R.H.
Art. 28. Prezenul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Biroul permanent al S.R.H., în
data de 31 octombrie a.c.

Preşedinte S.R.H.,
Prof.univ.dr. Gheorghe Glăman
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