
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) 

Filiala Galați 

 

Stimate colege,  

Stimați colegi, 

 

Biroul executiv al ANBPR a hotărât în conformitate cu prevederile statuare, în ședința din 

18.02.2021 desfășurarea de alegeri locale și generale în acest an.  Propunerea calendarului 

alegerilor și Regulamentul de desfășurare a alegerilor locale și generale pot fi consultate pe 

site-ul ANBPR  la adresa https://anbpr.org.ro/index.php/membri-sustinatori/alegeri/ 

Prevederile statutului ANBPR în vigoare pot fi consultate la adresa 

https://anbpr.org.ro/index.php/despre-noi/statut/ 

Conform prevederilor din Regulament, Biroul executiv al Filialei ANBPR Galați întrunit în 

ședință în data de 10.03.2020 a hotărât organizarea de alegeri la nivelul Filialei ANBPR Galați 

în data de 26 martie 2021, cu desfășurarea fizică, la sediul central al Bibliotecii Județene „V.A. 

Urechia” Galați, sala Mihai Eminescu.  

Având în vedere condițiile pandemice procesul de votare se va derula eșalonat în 3 reprize 

începând cu orele 9.30 astfel încât în sală să fie prezenți maxim 30 de membri. În acest 

moment Filiala ANBPR Galați are un număr de 79 membri (36 membri din bibliotecile 

comunale și orășenești și 43 din Biblioteca Județeană). 

Dacă la data propusă pentru alegeri, situația pandemică nu mai permite întâlnirea fizică 

alegerile se vor derula on-line. 

Conform statutului sunt alese organele de conducere ale filialei: 

- președintele Filialei ANBPR Galați și  

- membrii Biroului executiv (4 membri + 2 membri de rezervă). 

Candidatura pentru funcția de președinte al Filialei ANBPR se poate exprima prin:  

- Autopropunere, însoțită de CV (model european) și de Proiectul de strategie privind 

activitatea și dezvoltarea filialei în perioada următorului mandat, transmise Biroului Executiv 

al filialei la adresa de mail: anbprgl@gmail.com până în data de 18.03.2021; 

 - Propuneri de candidați făcute de membrii filialei, însoțite de o Scrisoare de motivație 

transmise Biroului Executiv al filialei la adresa de mail: anbprgl@gmail.com până în data de 

18.03.2021. 

Candidatura pentru funcția de membru în Biroul Executiv al filialei ANBPR se poate 

exprima prin:  

- Autopropunere, însoțită de CV (model european) și o Scrisoare de intenție privind activitatea 

Biroului Executiv al filialei în perioada următorului mandat, transmise Biroului Executiv al filialei  

la adresa de mail: anbprgl@gmail.com până în data de 18.03.2021; 
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 - Propuneri de candidați făcute de membrii filialei, însoțite de o Scrisoare de motivație 

transmise Biroului Executiv al filialei la adresa de mail: anbprgl@gmail.com până în data de 

18.03.2021. 

Orice persoană care la 31.12.2020 are calitatea de membru al filialei Galați, adică are cotizația 

pe 2020 achitată, se poate implica în activitatea de coordonare a filialei ANBPR Galați, poate 

deveni candidat. 

Propunerile de candidaturi sunt primite de Biroul executiv la adresa anbprgl@gmail.com până 

pe data de 18.03.2021. 

Lista cu propunerile de candidați la funcția de președinte și lista cu propunerile de candidați 

la funcția de membru în biroul executiv al Filialei precum și documentele care stau la baza 

acestor propuneri vor fi aduse la cunoștința membrilor pe 19.03.2021 online, odată cu anunțul 

privind organizarea Adunării generale. 

Vă informăm că în conformitate cu solicitarea primită, Filiala ANBPPR Galați a trimis către 
Departamentul operațional, lista membrilor filialei, precum și copii electronice ale 
documentelor care fac dovada achitării cotizației pe anii 2017, 2018, 2019 și 2020. 
 
 
 
 
    Geta Eftimie 
    Președinte Filiala ANBPR Galați 
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