ANEXA 2

Responsabilităţile unui Consiliu Director eficace
ResponsabilităŃi:
Consiliul Director

ResponsabilităŃi:
PreşedinŃii Comitetelor Executive

Ceea ce un Consiliu Director
nu trebuie să facă:

Descrierea responsabilităŃilor unui
membru al Consiliului Director:

Păstrează in prim plan misiunea, viziunea
si valorile Asociaţiei.

Se ingrijesc de elaborarea
regulamentelor de functionare ale
comitetelor pe care le coordoneaza si le
prezinta spre aprobare Consiliului
Director.

Aprobarea facturilor individuale
de plată.

Aspecte care ar trebui să fie incluse:

Monitorizează administrarea fondurilor şi
poarta responsabilitatea in fata finanţatorilor
şi sponsorilor.

Participă activ la întâlniri şi la luarea
deciziilor.

Revizuieşte şi aprobă bugetul anual,
planurile, programele şi politicile Asociatiei.

Sa fie bine informati despre ceea ce
face Asociaţia şi cum face, şi despre
mediul extern în care funcţionează.

Individual sau in cadrul unui
comitet să emită instrucţiuni care
reprezintă modificări ale politicii
fiscale, de personal sau programe
fără aprobarea formală a
Consiliului Director.

Se asigură că resursele adecvate sunt
disponibile pentru Asociaţie.

Promoveaza scopul şi programele
Asociatiei la nivel naţional.

Stabileste planificarea strategica a
Asociatiei.

Evaluează eficacitatea organizaţională.
Angajează şi evaluează personalul
Asociaţiei.
Reprezintă interesele si necesitatile
publice în cadrul Asociaţiei.
Reprezintă Asociaţia pentru public şi mai
ales pentru sursele de sprijin financiar.

Implicarea în operaţiunile de zi
cu zi ale Asociatiei.

• O descriere generală a
responsabilităţii Consiliului Director.
• O descriere a modului în care
funcţionează Consiliul Director.
• O listă a responsabilităţilor fiecărui
membru din Consiliul Director.
• O listă foarte exactă a cerinţelor
estimate, timpul aproximativ petrecut în
cadrul Consiliului Director - cât de
multe întâlniri, câte ore pe lună şi
obligaţii speciale, cum ar fi evenimente
de strângere de fonduri.
Foloseşte descrierea
responsabilităţilor de membru CD ca
unealtă în recrutarea de noi membri în
CD. O descriere a responsabilităţilor
de membru CD permite membrilor
potenţiali sa evalueze intr-un mod
realist dacă pot face faţă
angajamentului luat şi dacă se pot
ridica la aşteptările Asociaţiei.
Revizuirea, daca este necesar, a
descrierii responsabilitatilor de membru
CD la fiecare doi ani. Este utila numai
în măsura în care aceasta reflectă
realitatea.
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Atragerea şi menŃinerea
membrilor în Consiliul Director

Caracteristici ale unui Consiliu Director

Niciodată nu alege un membru CD care nu are un
angajament activ în cadrul Asociatiei. Trebuie păstrata
aceasta viziune in prim plan.

Diversitate. Consiliul Director, ca întreg, conţine
o diversitate de aptitudini, abilităţi, experienţe,
interese, şi de mediu social.

Evalueaza anual cunoştinţele, aptitudinile, experienţele,
şi conexiunile necesare cu privire la Consiliul Director ca
etapă de dezvoltare a Asociatiei.

Structura. Consiliul Director este organizat în
aşa fel încât persoanele fizice şi comitetele să îşi
asume un rol adecvat şi activ în funcţiile sale.

Recruteaza în mod constant. Construieste un grup de
potenţiali membri ai Consiliului Director. O planificare pe
termen lung înseamnă obţinerea angajamentelor de la
membri pentru activitatile Consiliului Director in perioada
urmatoare.

Implicarea membrilor. Membrii CD
demonstrează un grad ridicat de interes în rolul lor
şi problemele si perspectivele Asociaţiei.

Se asigura că potenţialii membri ai Consiliului Director
ştiu exact ce se aşteaptă de la acestia, şi ce aşteptari au
acestia din partea Asociatiei, înainte de a le oferi o poziţie in
CD.
Indruma cu grija noii membri CD. Se asigură că
preşedintele şi vicepreşedintele petrec individual timp cu noii
membri CD după ce au fost aleşi şi înainte de prima lor
reuniune, să ii informeze. Exista un manual al CD care va fi
inmanat noilor membri, care include:
• Actul de constituire;
• Statut;
• Bugetul anual;
• Cele mai recente situaţii financiare lunare;
• Procese-verbale ale şedinţelor CD, ultimele 2-4;
• Lista membrilor CD cu adrese şi numere de
telefon;
• Lista personalului pe funcţii.
Preşedintele şi Vicepreşedintele Asociaâţiei aloca noilor
membri CD o munca reala de facut şi le va oferi informaţii şi
sprijinul de care au nevoie pentru a face ceea ce trebuie.
Preşedintele Asociaţiei conduce adecvat intalnirile – se
publica ordinea de zi din timp, se pornesc şi opresc la timp,
se păstreaza discuţii clare şi concentrate.

eficace

Cunoştinţe. Membrii CD sunt bine informaţi cu
privire la funcţionarea Asociaţiei şi despre forţele
sociale care afectează furnizarea de servicii.
Raport. Membrii CD au respect reciproc,
indiferent de diferenţele de opinie, şi menţin o
relaţie productiva de lucru unul cu celălalt şi cu
preşedintele Asociaţiei.
Deschidere. Consiliul Director este
reprezentativ şi sensibil la puncte de vedere diferite
si circumspecte.
Prioritizare. Membrii CD sunt implicati intr-o
gama larga de probleme importante.
Direcţie. Preşedintele este respectat şi este
puternic si abil in a intelege ca anumite diferente
intre punctele de vedere sunt exprimate în luarea
deciziilor satisfăcătoare.

Cateva aspecte privind Consiliul
Director
Dimensiune - 7 membri.
Termen mandat - trei ani, cu posibilitatea
unei realegeri.
Întâlniri - lunar. Este foarte dificilă implicarea
Consiliului Director în cazul în care acesta se
întruneşte doar trimestrial.
Durata - Un Consiliu Director bine organizat
si functional ar trebui sa fie activ timp de 1 h – 1
h si jumatate, cu exceptia unor situatii speciale.
Ceea ce depaseste 2h distrage atentia si
rabdarea persoanelor in majoritatea cazurilor.
Trei ore inseamna ca implicarea CD este de
detaliu, ceea ce ar trebui facut in mod normal de
catre Comitetele Executive.
Comitete - Consiliul Director are nevoie de
Comitete Executive care sa studieze
problemele, să examineze alternativele şi să
vină înapoi la CD, cu recomandări pentru
acţiune. Comitetele Executive de asemenea au
nevoie de sprijinul personalului Asociatiei.
Periodic, Consiliul Director evaluează zonele
reale şi necesitatea de a elimina Comitetele
care nu mai sunt necesare.
Decizii - Fiecare Consiliu Director trebuie să
stabileasca clar modul în care va lua decizii.

Forţa de aderenţă. Consiliul Director este
suficient de puternic pentru a realiza decizii si a
stabili politici eficiente.
Sprijin financiar. Consiliul Director conţine un
număr rezonabil de membri care pot obţine sprijin
financiar pentru organizarea si desfasurarea
activitatilor Asociatiei.
Realizare. Consiliul Director are sanse reale de
progres şi de realizare iar membrii au de castigat
satisfactii de pe urma serviciului lor.
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