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Către  
 Filialele județene ANBPR, 
 În atenția managerului bibliotecii, 
 În atenția președintelui filialei ANBPR, 
 
 Stimate colege, 
 Stimați colegi, 
 

Anul 2020 a însemnat un an de încercare pentru întreaga omenire și un an de 

reconsiderare a activității bibliotecilor publice. Cu speranța că am trecut cu bine de 

toate încercările la care ne-a supus pandemia Covid 19, vă adresăm rugămintea de 

a ne mobiliza pentru a organiza alegerile locale în filiale și a cere mandate de 

reprezentare scrise pentru desfășurarea alegerilor ANBPR la nivel național. 

Urmare a hotărârii Biroului Executiv, din ședința desfășurată în data de 

18.02.2021, vă propunem următorul calendar pentru desfășurarea evenimentelor 

care se vor finaliza cu alegerile generale ANBPR: 

1. Depunerea candidaturilor pentru alegerile la nivel național până în data 

de 15 martie 2021. 

2. Organizarea alegerilor locale și obținerea tabelelor nominale cu 

semnăturile membrilor și exprimarea voturilor până la 15 aprilie 2021. 

3. Organizarea alegerilor naționale în perioada 15 aprilie - 15 mai 2021,  

în cazul în care condițiile pandemice o vor permite, într-o locație în 

centrul țării. Alegerile se vor desfășura fizic, la o dată care va fi 

comunicată din timp, atât prin e-mail, cât și prin intermediul paginii web 

a Asociației. 

Pentru asigurarea unor alegeri corecte și transparente, vă rugăm să vă 

mobilizați pentru a comunica tuturor membrilor filialei D-voastră prevederile statutului 

ANBPR în vigoare, precum și regulamentul de desfășurare a alegerilor, ce se 

găsesc anexat prezentei.  

Vă rugăm să vă exprimați intenția privind găzduirea Adunării Generale de 

alegeri din acest an.  

Vă rugăm de asemenea să trimiteți, până în 10 martie 2021, Departamentului 

operațional, lista membrilor filialei, precum și copii electronice ale documentelor care 

fac dovada achitării cotizației pe anii 2017, 2018, 2019 și 2020. Aceste date sunt 

necesare pentru stabilirea numărului de voturi ale fiecărei filiale. 

 

Sorina Stanca 

Președinte ANBPR 
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