Anexă la Decizia Consiliului UAAM
Nr. 5 din 18.11.2020
REGULAMENT
privind modul de desfășurare a Congresului
Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova în condițiile stării de
urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020
a CNESP, prelungită prin Hotărârile CNESP şi respectarea măsurilor de
control şi combatere a infecției SARS-COV-2-COVID-19
I.

Dispoziții Generale.

1. Prezentul Regulament are drept scop organizarea şi desfășurarea Congresului Uniunii
Administratorilor Autorizați din Moldova în condițiile stării de urgență în sănătate publică,
declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, prelungită prin Hotărârile CNESP
cu respectarea măsurilor de control şi combatere a infecției SARS-COV-2-COVID-19, cu
respectarea dreptului de a alege şi de a fi ales.
2. În conformitate cu art. 42 alin. (2) din Legea cu privire la administratorii autorizați Congresul
Uniunii se convoacă în ședințe ordinare, în modul stabilit de Statutul Uniunii, cel puțin o dată
pe an. Conform p. 5.10. din Statutul Uniunii ședința ordinară a Congresului Uniunii se
convoacă de către Președintele Uniunii în temeiul Deciziei Consiliului Uniunii.
3. În conformitate cu art. 42 alin. (1) din Legea cu privire la administratorii autorizați şi p.p. 12.3.
și 12.11 din Statutul Uniunii, au dreptul să participe la ședințele Congresului, să aleagă şi să fie
aleși în organele de autoadministrare ale administratorilor autorizați, administratorii autorizați
consemnați în Registrul administratorilor autorizați, ținut de Ministerul Justiției, cu drept de
exercitare a profesiei de administrator autorizat şi nu se află în situații ce atrag
incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei sau, după caz, nu se află în
executarea unei sancțiuni disciplinare.
4. Congresul Uniunii se organizează sub forma unei adunări deschise și se desfășoară pe o durată
de mai multe zile consecutive, în perioada indicată în Decizia Președintelui Uniunii emisă în
temeiul Deciziei Consiliului Uniunii. Congresul Uniunii se va desfășura la locul, data și în
intervalele orale anunțate din timp de către Președintele Uniunii, unde vor fi amplasate urnele
de votare.
5. În cadrul Congresului sub formă de adunare deschisă, acesta va fi prezidat de Președintele
Uniunii.
6. În corespundere cu p. 5.32. din Statut atribuțiile secretarului Congresului le exercită Secretarul
general al Uniunii.
7. Pentru desfășurarea Congresului se alege Comisia de numărare a voturilor prin vot deschis.
8. În corespundere cu p. 5.28. din Statut, hotărârile Congresului Uniunii se adoptă prin votul
majorității simple a celor prezenți, prin vot deschis, cu excepția deciziilor adoptate potrivit art.
42 alin. (4) lit. b)–e) Legii cu privire la administratorii autorizați, care se adoptă prin vot secret.
9. Cvorumul Congresului se stabilește în ultima zi de desfășurare a alegerilor, adică în ziua de
numărare a voturilor de către Comisia de numărare a voturilor, având în vedere numărul
administratorilor autorizați care au participat la votare pe chestiunile din ordinea de zi supuse
votului deschis.
10. În cazul în care cvorumul nu a fost îndeplinit, Președintele Uniunii va convoca un nou Congres
în corespundere cu p. 5.27. din Statut.
11. Numărul administratorilor autorizați cu drept de participare la Congres, va fi indicat în
Decizia Președintelui Uniunii de organizare şi desfășurare a Congresului Uniunii la situația
emiterii acesteia.
12. La exprimarea votului secret, Secretarul Congresului va proceda la verificarea identității
administratorilor autorizați care se prezintă la Congres. În acest scop, se va verifica numele si
prenumele administratorilor autorizați în Registrul administratorilor autorizați cu drept de
exercitare a profesiei. Administratorii autorizați se vor identifica cu legitimația, sau un alt act
de identitate.

13. Fiecare administrator autorizat, care are dreptul de a participa la Congres va fi menționat într-o
Listă specială ca fiind „prezent" sub supravegherea Secretarului Congresului.
14. În perioada desfășurării votării şi în procesul votării se vor respecta măsurile de sănătate
publică, de control şi combatere a infecției SARS-COV-2-COVID-19, aprobate prin Hotărârea
CNESP.
15. Accesul administratorilor autorizați la urnele de votare va fi fluidizat, în așa mod, încât să fie
respectate măsurile de sănătate publică, de control şi combatere a infecției SARS-COV-2COVID-19, aprobate prin Hotărârea CNESP.
II. Secretarul Congresului.

1. Secretarul, va documenta în modul corespunzător, toate acțiunile si procedeele desfășurate în
cadrul Congresului, precum şi va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:
a) modul în care a fost convocat Congresul şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;
b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfășoară Congresul;
c) numărul membrilor care şi-au înregistrat prezența;
d) componența prezidiului Congresului;
e) ordinea de zi;
f) hotărârile adoptate;
g) orice alte activități desfășurate în cadrul Congresului;
2. Atribuțiile Secretarului sunt următoarele:
a) examinează dosarele depuse de candidați şi verifică dacă candidații corespund cerințelor
legale şi statutare privind dreptul de a participa la ședințele Congresului, de a alege şi de a
fi ales în organele profesiei de administrator autorizat, corespunzător funcției.
b) afișează listele candidaților;
c) supraveghează înregistrarea participanților la Congres;
d) supraveghează distribuirea buletinelor de vot, precum şi păstrarea buletinelor de vot
rămase nedistribuite;
e) supraveghează desfășurarea procesului de votare;
f) supraveghează urnele cu buletine de vot şi spațiul/spațiile de votare, pe toată durata
desfășurării Congresului;
III. Procedura adoptării hotărârilor Congresului prin vot deschis și prin vot secret.

1. Procedurii prin vot deschis vor fi supuse:
a) Alegerea Comisiei de numărare a voturilor;
b) Chestiunile din ordinea de zi care nu necesită vot secret.
2. Prin vot secret vor fi aleși membrii Comisiei de cenzori.

IV. Procedura alegerii Comisiei de numărare a voturilor prin vot deschis.

1. Exprimarea votului pentru membrii Comisiei de numărare a voturilor se efectuează în mod
deschis, cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Uniunii care au participat la
procedura de vot, în perioada indicată în Decizia Președintelui Uniunii. Se consideră aleși,
candidații care au acumulat cel mai mare număr de voturi, din cele exprimate de către
membrii Uniunii, în ordinea descreșterii.
2. Comisia de numărare a voturilor va fi formată din 5 (cinci) membri. Vor putea face parte din
Comisia de numărare a voturilor, doar persoanele care nu candidează la funcțiile pentru
care se organizează alegerile.
3. Secretarul Congresului poate deține și funcția de membru a Comisiei de numărare a voturilor.
4. Propunerile candidaturilor pentru a fi incluse în lista pretendenților în Comisia de numărare a
voturilor le v-a face Președintele Uniunii, care v-a propune un număr dublu din numărul
membrilor care trebuie aleși, adică 10 candidați.

5. Membrii Comisiei de numărare a voturilor vor fi aleși de către participanții la Congres,
prin exprimarea opțiunii de vot în privința a cel mult 5 candidați, prin expedierea unui email la adresa electronică a Uniunii.
6. Modalitatea de recepționare și expediere a buletinelor de vot:
- Administratorii autorizați participanți la Congres vor descărca şi imprima buletinul de vot
pe care sunt înscrise numele si prenumele candidaților pentru membrii Comisiei de
numărare a voturilor.
- Votul se exprimă prin lăsarea intactă a numelui si prenumelui persoanei/persoanelor
dorite si radierea (tragerii liniei peste) tăierea cu o linie orizontală a numelui şi
prenumelui persoanei propuse spre votare (nedorite). Pe buletinul de vot se va aplica
semnătura administratorului autorizat si ștampila personală a administratorului autorizat
sau semnătura electronică. După exercitarea acestei proceduri buletinul de vot se va
expedia la adresa de e-mail a Uniunii (uaam_secretar@mail.ru. Pentru exprimarea
votului pentru membrilor comisiei de numărare a voturilor, se acceptă prezentarea
buletinului de vot pe care este aplicată semnătura administratorului autorizat si ștampila
personală prin intermediul emailului oficial înregistrat în Registrul Administratorilor
Autorizați.
- Președintele Uniunii și Secretarul Congresului vor număra voturile.
- Despre numărarea voturilor se va întocmi un proces-verbal, în care Președintele și
secretarul Uniunii v-or consemna rezultatele votării și că a fost aleasă, sau nu a fost
aleasă Comisia de numărare a voturilor.
7. Vor fi considerați aleși, candidații care au acumulat cel mai mare număr de voturi, din cele
exprimate de către membrii Uniunii, în ordinea descreșterii.
8. Buletinele de vot vor fi considerate valabile, dacă pentru Comisia de numărare a voturilor
pe buletinul de vot au fost lăsate intacte numele și prenumele a cel mult 5 candidați sau mai
puțini de 5 candidați.
9. Comisia de numărare a voturilor se convoacă în ziua următoare celei în care au fost
publicate rezultatele votării şi a fost aleasă Comisia de numărare a voturilor. Comisia de
numărare a voturilor își alege prin vot secret un președinte şi adoptă hotărâri în prezența
a minimum două treimi din numărul membrilor acesteia.
10. Atribuțiile Comisiei de numărare a voturilor sunt următoarele:
a) sigilează şi desigilează urnele de votare;
b) participă la procesul de numărare a buletinelor de vot şi a voturilor exprimate;
c) hotărăște asupra autenticității şi valabilității buletinelor de vot;
d) interpretează şi decide asupra buletinelor de vot neclare, în conformitate cu intenția reală
de vot ce rezultă din buletinul de vot.
e) întocmește procesul-verbal al încheierii numărării voturilor exprimate;
f) soluționează orice incident electoral semnalat de către participanții la Congres;
V. Procedura exprimării opțiunii prin vot deschis asupra chestiunilor din ordinea de zi
care nu necesită vot secret.

1. Exprimarea votului pentru chestiunile din ordinea de zi care nu necesită vot secret se
efectuează în mod deschis, cu majoritatea simplă de voturi a membrilor Uniunii care au
participat la procedura de vot, în perioada indicată în Decizia Președintelui Uniunii. Se
consideră adoptată hotărârea pentru care au votat majoritatea membrilor Uniunii
participanți la Congres.
2. Informația referitoare la chestiunile din ordinea de zi și buletinele de vot de modelul
aprobat de Consiliu vor fi expediate la adresa electronică a administratorilor autorizați
consemnată în Registru administratorilor autorizați, ținut de Ministerul Justiției cu 7 zile
înaintea datei Congresului.
3. Modalitatea de recepționare și expediere a buletinelor de vot:
- Administratorii autorizați participanți la Congres vor descărca şi imprima buletinul de
vot.
- Votul se manifestă prin exprimarea opțiunii pro sau contra propunerii asupra

proiectului hotărârii. Pe buletinul de vot se va aplica semnătura administratorului
autorizat si ștampila personală a administratorului autorizat sau semnătura electronică.
După exercitarea acestei proceduri buletinul de vot semnat cu semnătură electronică se
va expedia la adresa de e-mail a Uniunii (uaam_secretar@mail.ru), iar cele care nu
conțin semnătura electronică se vor prezenta pe suport de hârtie la sediul
Uniunii.
- Comisia de numărare a voturilor va număra voturile la sfârșitul perioadei de desfășurare a
Congresului.
VI. Procedura alegerii membrilor Comisiei de cenzori prin vot secret.

1. Nu mai târziu de 15 zile până la data ținerii ședinței ordinare a Congresului, membrii Uniunii
sunt în drept să prezinte Consiliului cerere cu privire la propunerea de candidați pentru funcțiile
de membri ai comisiei de cenzori, al căror număr nu va depăși componența numerică a acesteia
(3 persoane) și rezerva de 1 persoană. Cererile de înregistrare a candidaților pentru funcția de
membri ai Comisiei de cenzori se vor depune la adresa de e-mail a Uniunii sau va fi
prezentată pe suport de hârtie la sediul Uniunii. Secretariatul Uniunii, va înregistra
cererile candidaților în ordinea primirii lor.
2. Comisia de numărare a voturilor, va include în buletinul de vot numele şi prenumele
candidatului/candidaților propuși de a fi aleși în comisia de cenzori.
3. Şedinţa Consiliului Uniunii, la care se examinează cererile membrilor Uniunii cu privire
la propunerea de candidaţi pentru funcţia de membru ai comisiei de cenzori şi la care se
aprobă listele candidaţilor pentru funcţia de membri ai acestei comisii a Uniunii, se ţine
nu mai târziu de 10 zile până la data şedinţei ordinare a Congresului. Decizia luată cu
privire la satisfacerea cererilor membrilor sau refuzul de a satisface se aduce la cunoştinţă
solicitantului în termen de cel mult 3 zile de la data luării ei.
4. Lista definitivă a candidaturilor se va afișa la sediul Uniunii şi va fi comunicată membrilor
Uniunii la adresa electronică.
5. Pe buletinul de vot se va menționa: numele şi prenumele candidatului, funcția pentru
care candidează. Pe buletinul de vot candidații vor fi înscriși în ordine alfabetică.
6. Imprimarea buletinelor de vot se va efectua prin grija Secretarului Congresului.
7. Administratorii autorizați se vor prezenta pentru votare la locul, data şi în intervalele orale
anunțate din timp de către Președintele Uniunii. Secretarul Congresului va aplica pe verso-ul
buletinelor de vot ștampila Uniunii, administratorul autorizat va semna în lista participanților
la Congres, la fel va semna fișa epidemiologică.
8. Votul se realizează prin aplicarea ștampilei „votat” în dreptul candidatului/ţilor pe care îl/i
alege. Fiecare membru al Uniunii va exprima un număr de voturi egal cu cel al componenței
numerice a comisiei de cenzori (3 membri).
9. Se consideră aleși candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi.
10. Vor fi nule buletinele de vot care:
a) conțin alte însemnări decât ștampila „votat”;
b) au aplicată ștampila „votat” în dreptul mai multor candidați, decât este necesar organului votat;
c) nu are aplicată ștampila „votat”;
d) administratorul membru al Uniunii, a scos buletinul de vot din localul unde se desfășoară
votarea;
VII. Finisarea votării și numărarea buletinelor de vot.

1. Votul se va desfășura pe parcursul a trei zile până la data petrecerii Congresului.
2. Buletinele de vot rămase nedistribuite vor fi anulate de către Comisie, întocmindu-se în acest
sens un proces-verbal.
3. Comisia va număra voturile, consemnând rezultatele în procesul-verbal întocmit de aceasta şi
predat secretarului Congresului, care se va denumi "Procesul-verbal de numărare a voturilor şi
totalizarea rezultatelor alegerilor".
4. Toate operațiunile de numărare a voturilor exprimate se vor desfășura în condiții de

transparență, reprezentanții candidaților putând observa derularea operațiunilor, fără să poată
interveni în procesul de numărare, iar eventualele observații ale acestora urmând a fi anexate
la procesul-verbal privind rezultatul final al alegerilor în cadrul Congresului sub formă de
adunare deschisă a Uniunii.
5. După ce Comisia de numărare a voturilor v-a finaliza procedura de numărare atât a buletinelor
de vot pentru votarea secreta cât si a celor pentru votarea deschisa, hotărârile Congresului se
vor anunța membrilor Uniunii prin plasarea informației pe site-ul Uniunii și expedierea la
adresa electronică.

