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Conditii pentru depunerea candidaturii pentru functiile eligibile in 
cadrul organismelor de conducere SNCRR 

 
 
Conditiile de eligibilitate pentru depunerea candidaturilor la una din 
funcţiile organismelor de conducere SNCRR sunt urmatoarele: 
 

1. Să fie membru activ al SNCRR – înregistrat într-o singură structură a 
SNCRR, conform art. 13 alin. 1, lit. b din Statutul SNCRR. 

2. Să nu fi adus încălcări ale dreptului naţional sau internaţional 
aplicabil, mai ales încălcări ale Legii 139/1995 a SNCRR, conform 
Codului de conduită pentru membrii organelor deliberative ale 
SNCRR; 

3. Să nu fi adus încălcări ale Statutului sau regulamentelor SNCRR ori 
ale altor hotărâri sau dispoziţii emise de organele de guvernare 
superioare de la nivel central sau local, conform Codului de conduită 
pentru membrii organelor deliberative ale SNCRR; 

4. Să depună în scris şi să înregistreaze la Sediul Central, cel tarziu la 
data de 29.06.2021, dosarul de candidat care trebuie să conţină 
urmatoarele documente: 

− un curriculum vitae; 
− scrisoare de intenţie (semnată) din care să reiasă poziţia pentru 

care se depune candidatura; 
− cazier judiciar; 
− recomandare din partea filialei (semnată şi stampilată) din care 

să reiasă că este membru activ. 
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Candidaturile depuse în afara termenului prevăzut nu vor fi luate în 
considerare.  

Totodata conform Art. 42. Alin (1) din statutul SNCRR “O filială nu poate 
propune decât o singură candidatură în Comitetul de Direcţie.” 
 
Conform art. 45 si art. 46 funcţiile eligibile din organismele de conducere 
ale SNCRR sunt: 

• 6 preşedinţi de filială pentru funcţia de membru în Comitetul de 
direcţie; 

• 3 reprezentanţi ai tineretului în Comitetul de direcţie; 
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Recomandări privind componenţa structurilor deliberative 
 

Profiluri pentru candidaţi 
 

SNCRR este deschisă tuturor persoanelor, fără deosebire de cetăţenie, 
naţionalitate, etnie, sex, vârstă, poziţie socială, religie sau opinii politice 
Componenţa şi mărimea structurilor teritoriale şi naţionale ale SNCRR 
 În toate cazurile, componenţa membrilor trebuie să fie largă, să 

reflecte diversitatea şi să includă reprezentanţi ai tineretului. 
 Membrii trebuie să fie persoane care  reprezintă principalii 

susţinători ai societăţii şi care pot ajunta comitetul să-şi 
îndeplinească responsabilităţile. Acest lucru înseamnă că diferite 
grupuri de susţinători, inclusiv beneficiari, membri, donatori, 
reprezentanţi ai guvernului, ai oamenilor de afaceri, ai comunităţii 
sunt reprezentaţi. 

 Membrii trebuie să reflecte rezonabil componenţa populaţiei în 
general, adică comitetul să nu fie dominat de o singură persoană sau 
grup, sau de către reprezentanţii guvernului şi să excludă anumite 
persoane sau grupuri. Ca rezultat, membrii trebuie să fie de diferite 
vârste, să aibă diferite profesii şi să fie echilibrat din punct de vedere 
al reprezentării sexelor. Reprezentanţii grupurilor minoritare, ai 
grupurilor vulnerabile şi ai tineretului trebuie, de asemenea, să fie 
reprezentaţi. 

  
Art. 1.  Pentru ocuparea funcţiilor conducere, poate fi propus sau îşi 

poate depune candidatura orice persoană care: 
a) nu a încălcat normele dreptului naţional sau internaţional aplicabil; 
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b) nu a încălcat normele Statutului sau ale regulamentelor SNCRR ori 
alte hotărâri sau decizii emise de organele deliberative superioare de 
la nivel central sau local; 

c) nu a folosit funcţia pentru a implica SNCRR din punct de vedere 
juridic, financiar sau moral, fără autorizaţie; 

d) nu a utilizat în mod abuziv fonduri, bunuri sau prerogative ale Crucii 
Roşii, fie pentru obţinerea de prestigiu şi câştiguri  personale, fie 
pentru cauze neumanitare, cum ar fi  obiectivele politice; 

e) nu a făcut declaraţii publice referitoare la situaţii politice sau militare 
(în calitate de membru al organelor de guvernare ale SNCRR), 
inclusiv oferirea în mod voluntar de informaţii (care pot fi cunoscute 
persoanei datorită funcţiei sale în cadrul organelor de conducere ale 
SNCRR), cu excepţia procedurilor desfăşurate în faţa autorităţilor 
judiciare; 

f) nu a folosit în mod abuziv emblema Crucii Roşii; 
g) nu a derulat activităţi care ar putea discredita SNCRR; 
h) nu a omis să declare sau să arăte o deplină transparenţă în orice caz 

potenţial de conflict de interese 
i) nu deţine nici o funcţie executivă, la data alegerii, în cadrul SNCRR. 

La alegeri participă în calitate de candidat persoana care a depus şi a 
înregistrat, cu cel puţin 15 zile înainte de data alegerilor, un 
curriculum vitae,  o scrisoare de intenţie (semnata) din care sa reiasa 
pozitia pentru care se depune candidatura si o recomandare din 
partea filialei (semnata si stampilata) din care sa reiasa ca este 
membru activ. 
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Art. 2. Profilul ideal al candidaţilor poate să includă următoarele 
caracteristici  

• să pună întotdeauna interesele SNCRR mai presus  de consideraţiile 
personale; 

• să se implice în mod activ în activitatea şi conducerea deliberativă a 
SNCRR, la nivelurile respective; 

• în cazul unui conflict de interese, să rezolve problemele în 
conformitate cu obligaţiile din Codul de conduită pentru membrii 
organelor deliberative ale SNCRR, fie să demisioneze; 

• să asigure că SNCRR păstrează un echilibru între independenţa faţă 
de guvern şi rolul său de auxiliar al autorităţilor publice în domeniul 
umanitar 

• să nu exercite nici o funcţie publică, ori o funcţie sau activitate în 
afara SNCRR, prin care să facă concurenţă sau să afecteze imaginea 
SNCRR; 

• să reprezinte în mod pozitiv şi să protejeze prestigiul SNCRR;  
Art. 3.  Candidaţii trebuie să aibă: 
• înaltă ţinută morală; 
• spirit de iniţiativă; 
• capacitate de comunicare şi acţiune în condiţii deosebite, de stres sau 

criză; 
• disponibilitate de a acorda timp suficient pentru a sustine prin 

activitati de lobby interesele SNCRR; 
• experienta în actul de conducere a unei entitati publice sau private; 
• contacte la nivel inalt; 
• experienţa în activitati de lobby şi advocacy 



 

 
Societatea Naţională de Cruce Roşie  
                    din România 
 
str. Biserica Amzei nr. 29, 
sector 1, 010393 Bucureşti 
tel: 317 0559, 317 6006  
fax: 312 8452 
web: www.crucearosie.ro  

• calitate de membru activ al SNCRR – inregistrat intr-o singura 
structura a SNCRR, conform art. 13 alin. 1, lit. b din Statutul 
SNCRR. 
 

Art. 4. Persoanele cu funcţii executive care doresc să candideze 
pentru o funcţie în structurile deliberative, trebuie să 
demisioneze înainte de depunerea candidaturii. Cererea de 
demisie, avizată de organul ierarhic superior, va fi ataşată la 
dosarul de candidatură. 

 
 
 
 


