ANUNŢ IMPORTANT
cu privire la adunarea generală de alegeri din toamna anului 2018.
Chemare şi indemn la elaborarea şi redactarea proiectelor
manageriale de câtre candidaţii la funcţiile de preşedinte şi
vicepreşedinte.
Cu deosebită stimă:
UAPT

___________________________________________________________________________________

Str.George Enescu Nr.1
Telefon / fax 0040 0256 492202
email: uaptimisoara@gmail.com

Nr.__________________
din 8 august 2018

ANUNŢ IMPORTANT
Mandatul Consiliul de administraţie aflat din 2014 în fruntea Filialei din Timişoara
expiră în toamna anului 2018. Adunarea generală de alegeri urmează fie convocată în trimestrul
IV al anului 2018. Data exactă şi locaţia de desfăşurare a Adunării generale o vom comunica
tuturor membrilor Filialei din Timişoara a UAP, cu drept de vot, în timp util.
Anunţăm pe toţi cei care doresc să candideze la funcţia de preşedinte al UAPT,
respectiv la cele 4 posturi de vicepreşedinte să-şi elaboreze din timp proiectul propriu de
management având drept obiectiv consolidarea şi dezvoltarea activităţii UAPT în următorii 4 ani
şi în perspevtivă, cu obiective precise şi identificarea mijloacelor de realizare
Conform art. 24 din Statutul Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPR), precum şi al
Statutului Asociaţiei „Filiala Timişoara al Uniunii Artiştilor Plastici din România” conducerea şi
coordonarea activităţii între şedinţele Adunării Generale a UAPT este asigurată de către Consiliul
de Administraţie, denumit în continuare C.A, care este constituit din:
– Preşedinte
– patru Vicepreşedinţi
C.A al UAPT îşi desfăşoară activitatea în baza mandatului acordat, respectiv a
programelor prezentate individual la alegerea sa în Adunarea Generală.

Conform Statutului şi a Regulamentelor în vigoare înscrierea candidaturilor pentru
C.A se face la secretariatul UAPT, prin depunerea unor proiecte individuale de management
Dosarul de candidatură va cuprinde:
– declaraţia de canditatură
– curriculum vitae
– proiectul managerial, pe suport imprimat pe hârtie şi digital
Cu acordul candidaţilor pentru cunoaşterea, studierea şi analizarea prealabilă şi mai
aprofundată a lor proietele se vor pune la dispoziţa membrilor UAPT la sediul Filialei respectiv
vor fi făcute publice pe Site-ul CJT/UAPT
Adunarea Generală va alege şi cei 3 membri ai Comisiei de Cenzori, precum şi cei 13
delegaţi/reprezentanţi pentru Forurile Naţionale
Principalele criterii şi cerinţe pentru candidaţii la funcţiile de conducere:
– să fie membru titular al UAPT, cu o vechime de cel puţin 5 ani, cu cotizaţia achitată la zi
– să nu-i figureze numele pe lista membrilor suspendaţi pe baza horărârii adoptate de Adunarea
Generală UAPR din 28 aprilie 2018
– să aibă cetăţenie română şi domiciuliul în România
– să aibă studii superioare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul
artistic-umanistic
– să contribuie, prin creaţie şi activitate, la realizarea obiectivelor UAPR şi UAPT şi să participe la îndeplinirea
atribuţiilor prevăzute în Statut şi în regulamente

– să aibă probitate morală, etică şi profesională
– să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare, conform legii
– să nu fi suferit condamnări pentru infracţiuni de drept comun, săvârşite cu intenţie,
– să nu desfăşoare activităţi de concurenţă neloială atât faţă de UAPR şi UAPT în general, cât şi faţă de
unităţile conexe ale acestora
– să manifeste o atitudine loială faţă de ceilalţi membri şi faţă de obiectivele UAPT
Pentru funcţia de preşedinte, membru al Consiliului de administraţie respectiv al Comisiei de cenzori şi
reprezentanţi ai Filialei în Forurile Naţionale nu pot candida şi nu pot fi aleşi:
– membri stagiari ai UAPT

– membri suspendaţi sau excluşi
– membri UAPT care au afectat prestigiul asociaţiei profesionale
– membri care au înstrăinat ilicit bunuri şi activităţi ale UAPT
– membri care nu şi-au respectat obligaţiile fiscale, financiare şi contractuale faţă de UAPT
– membri care nu au achitată cotizaţia la zi
Este de dorit să avem un număr cât mai mare de candidaţi la funcţiile de conducere ale
UAPT, pentru ca participanţi la Adunerea generală de alegeri să poată face o selecţie şi o alegere
corectă, justă, echitabilă şi motivată. În alegerea preşedintelui, a vicepreşedinţilor, a membrilor
Comisei de cenzori, a delegaţilor pentru Forurile Naţionale trebuie să primeze corectitudinea

morală şi profesională, valoarea artistică şi integritatea umană, profesionalismul, creativitatea,
seriozitatea, gândirea raţională, onestitatea, empatia, abilitati de comunicare, spiritul de echipă,
echidistanţa, auto-disciplina, modestia, autenticitatea, determinarea precum şi încă o serie de
alte calităţi pozitive, merituoase. CV-ul fiecărui candidat să fie perfect, fără pete, sincope sau
cusururi.
Dorim succes candidaţilor în elaborarea proiectelor manageriele!

UAPT

.

