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REGULAMENTUL  
DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE (ROF) 

- Uz intern - 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

     
Art.1  Regulamentul de Organizare și Funcţionare (ROF), are rolul de a concretiza, detalia 
sau clarifica prevederile Statutului Alianţei Noastre România (ANR), în scopul planificării, 
coordonării şi desfăşurării eficiente a activităţilor specifice, în special în perioada de 
constituire şi operaţionalizare a structurilor, la nivel local şi central. 
 

CAPITOLUL II 
PRECIZĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA STRUCTURILOR 

ANR PÂNĂ LA CONGRES 
 

Art. 2 Activitatea curentă a partidului este condusă de Biroul Permanent (BP) care 
îndeplineşte un rol tranzitoriu până la alegerea noilor structuri în cadrul primului Congres. BP 
organizează şi desfăşoară Adunarea Generală în vederea alegerii/constituirii Consiliului 
Naţional. BP validează cererile de adeziune până la constituirea Consiliului Național (CN). 
Art. 3  Consiliul Naţional are rolul de conducere în perioada de până la primul Congres şi va 
funcţiona cu un număr redus de membri (de regulă 9-15), faţă de prevederile Statutului. 
Numărul de membri va fi adaptat nevoilor de constituire şi operaţionalizare a structurilor, 
până la primul Congres. 
Art. 4 Din CN fac parte membri BP și persoanele alese în cadrul primei ședințe de constituire. 
Consiliul Naţional alege Preşedintele Interimar, cu un mandat valabil până la primul Congres. 
Art. 5 CN va elabora, adopta şi transmite grupurilor de iniţiativă documentele (orientative) 
pentru pregătirea şi constituirea organizaţiilor locale, coordonând permanent activitatea din 
teritoriu. 
Art. 6 CN va stabili, modalitatea prin care administratorul website-ului ANR va înştiinţa 
consiliile judeţene ANR, după constituire, privind fişele de înscriere on-line (Statut art.15). 
Art. 7 Evidenţa membrilor, militanţilor şi simpatizanţilor se va ţine conform precizărilor CN 
și anexei la ROF. 

 
CAPITOLUL III 

REGULI DE DESFĂŞURARE A ÎNTRUNIRILOR1 
 

Art. 8 Pe timpul desfăşurării activităţilor specifice membrii ANR trebuie să respecte regulile 
generale de convieţuire socială şi publică referitoare, în principiu, la: punctualitate, ţinută 
decență, comportament civilizat, respect faţă de colegi, politeţe, modestie, echilibru etc. 
Art. 9 Pe timpul desfăşurării activităţilor publice (întâlnirilor de lucru, prezentărilor, 
simpozioanelor, sesiunilor de comunicări etc.) membrii ANR2: 
 trebuie să asigure menţinerea unei atmosfere de lucru corespunzătoare; 
 nu vor întrerupe persoanele care îşi expun opiniile; 

                                                 
1 Şedinţe, adunări generale 
2 Militanţii, simpatizanţii, invitaţii 
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 nu vor folosi telefoane (tablete, laptop-uri), decât în măsura în care acestea sunt destinate 
prezentărilor; 

 vor trece dispozitivele electronice în modul „silențios”, la începerea activităţilor; 
 nu vor avea atitudini ireverenţioase (nepoliticoase); 
 vor respecta secretul profesional şi confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor care au 

acest caracter; 
 se vor abţine de la manifestări care aduc atingere prestigiului partidului; 
 nu vor consuma alimente, băuturi alcoolice şi alte substanţe interzise. 
 
Art. 10. Legitimarea fiecărui participant la întâlnirile ANR se face exclusiv pe baza 
legitimației de mebru, legitimație emisă și vizată de BP. 

 
CAPITOLUL IV 

PRECIZĂRI ORGANIZATORICE 
 

Art. 11 Pentru buna desfăşurare a activităţilor ANR, în mod organizat și eficient, BP, 
respectiv CN, precum și toate structurile locale: 
 vor planifica principalele activităţi (de regulă, pentru un an calendaristic) şi se vor adapta 

documentele de lucru conform nevoilor curente, în funcţie de evenimentele concrete, 
lunar şi ori de cate ori e nevoie; 

 vor consemna, în procese verbale (minute ale întâlnirilor), propunerile participanţilor şi 
deciziile în cadrul ANR; 

 va asigura fluxul informaţional corespunzător, operativ şi continuu; 
 vor elabora şi vor difuza structurilor locale modele ale documetelor de lucru. 
 
Art. 12. Toate informațiile legate de activitatea ANR, de membri, de deciziile politice, 
operaționale și de comunicare vor fi tratate de către toți membri ANR în regim de strictă 
confidențialitate. Încălcarea acestei prevederi se poate sancționa de către BPN cu excluderea 
din partid. 
 
Art. 13. Documentele ANR (adeziunile membrilor, registrul de evidență a membrilor, 
hotărârile Consiliului Local vor fi transmise prin curier, în format printat, în original 
Secretariatului General ANR, Consiliul local păstrând o copie – aceste documente nu vor fi 
transmise pe e-mail). Tipul de comunicare va fi validat cu departamentul de comunicare și 
cu SG ANR, pentru a putea asigura un climat de comunicare sigur și eficient. 

 
CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 14 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) a fost discutat în cadrul 
şedinţei Biroului Permanent şi a fost aprobat de către Consiliu Național în termenul legal.  

 
Art. 15 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare intră în vigoare de la data de 
03.08.2016 şi va fi valabil până la primul Congres. 

 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare conţine _ anexe, care fac parte integrantă 

din acesta. 
                          
PREŞEDINTE,                      
 
Anexe: 

1. Modelul cererii de adeziune 
2. Formatul Registrului de evidenţă a membrilor, militanţilor şi simpatizanţilor 
3. Ghidul de constituire a structurilor locale     


