Regulament alegeri pentru membrii Consiliului director si ai Comisei de
cenzori ai CCIFER
Alegerile pentru membrii Consiliului director si ai Comisiei de cenzori se organizeaza in cadrul Adunarii
Generale CCIFER.
Aceste alegeri vor avea loc in date de 19 aprilie 2021, intre orele 17.30 si 20.30, dupa cum urmeaza
•

17h30 – deschiderea platformei de vot EuroVOt si exercitarea voturilor

•

20h00 – inchiderea platformei de vot si numararea voturilor

•

20h30 – anuntarea rezultatelor voturilor

Conform art. 16.1.2 din Statutul CCIFER, au drept de vot membrii cu cotizatia la zi.
Pentru a participa la Adunarea generala, reprezentantul legal sau cel desemnat al companiei membre va
accesa link-ul catre plateforma de vot primit in ziua alegerilor.

Vot
Votul este unic, anonim si netransmisibil pentru fiecare membru CCIFER (companie).
Avand in vedere caracterul special impus de caracteristicile tehnice ale votului online, daca
reprezentantul legal al compaiei nu poate exercita direct acest drept de vot, are posibilitatea de a delega
dreptul de vot oricarei alte persoane din companie care are dreptul de a se exprima in numele
companiei, completand formularul de reprezentare, accesibil pe site-ul CCIFER (reprezentant desemnat).
Doar reprezentantul legal sau cel desemnat va primi maxim 1 buletin de vot pe companie membra, in
ziua votului.
Votul va fi exprimat online dupa cum urmeaza :
1. La ora 17h00, toti reprezentantii membrilor CCIFER cu drept de vot vor primi un email pe adresa
personala cu linkul catre prezentarea candidatilor si platforma de vot Euro Vot. Va invitam sa
verificati si dosarul de spam. Mailul va fi primit din partea expeditorului Huissier, cu subiectul
Election CCIFER - Lien pour voter - Alegeri CCIFER – Link pentru a vota.
2. Platforma de vot va fi deschisa la ora 17h30. Fiecare persoana va trebui sa accese linkul si
introduca adresa de mail pe care a primit linkul pentru verificarea identitatii.
3. Fiecare persoana va primi pe aceeasi adresa accesul catre buletinul de vot si va fi invitata sa
exercite votul.

4. Votul va fi validat apasand butonul Valider, la finalul buletinului de vot. Dupa apasarea acestui
buton, votul este nemodificabil.
Buletinul de vot va cuprinde toti candidatii validati conform statutului. Fiecare membru va putea
să opteze în buletinul de vot pentru mai mulți membri în Consiliul Director și în Comisia de
Cenzori și va putea astfel să aleagă : intre 0 si 8 candidati (5 membri titulari si 3 supleanti )
pentru Consiliu director si intre 0 si 2 candidati ( 1 titular si 1 supleant) pentru Comisa de Cenzori

In cazul in care nu primiti linkul sau intampinati dificultati de conectare, va invitam sa ne contactati intre
orele 17.00 si 20.00 la nr 0754 077 681 sau sa ne trimiteti un email pe ag@ccifer.ro

Candidaturi
Toate candidaturile vor fi depuse exclusiv online, folosind formularul de candidatura accesibil pe site-ul
CCIFER.
Acestea vor fi trimise pana in data de 11 aprilie, dar nu mai tarziu de 13 aprilie (termenul limita prevazut
de art. 17.1.3 din statutul CCIFER). Doar candidaturile depuse inainte de aceasta data pot fi incarcate pe
platforma de vot.
In completarea formularului de candidatura, fiecare candidat va trimite si o prezentare video de max 2
minute, in franceza sau romana. Recomandarea este de a adauga subtitrari in romana, respectiv
franceza, pentru a se putea adresa tuturor membrilor CCIFER.
Aceste prezentari vor putea fi trimise pe mail folosind un link de descarcare, inclus in formularul de
candidatura.
Aceste prezentari vor fi publicate pe site-ul CCIFER, incepand cu data de 11 aprilie, exclusiv in scopul
organizarii alegerilor.
Pe data de 15 aprilie, va fi trimis un newsletter recapitulativ de informare a membrilor cu toate
candidaturile.
Pe data de 19 aprilie, toate candidaturile vor fi retransmise live in deschiderea procesului de vot.
Pentru informații complete despre Adunarea Generală 2021 și înscrieri, vă rugăm să accesați acest link.
Statutul CCIFER este disponibil aici.

