
Regulament 
 

de organizare a ALEGERILOR generale pentru 
CONSILIUL Societatii Romane de Fizica - 2008/2009  

 
 

Alegerile pentru Consiliul Societăţii Române de Fizică (SRF) se vor desfăşura în 
perioada 15 decembrie 2008 – 15 martie 2009.  
 
Procedura de alegeri a fost discutată şi aprobată de Adunarea Generală a SRF din 
13 septembrie 2008 şi are la bază Statutul SRF şi experienţa ultimelor alegeri 
care au asigurat universalitatea şi secretul lor. Tot in aceasta Adunare Generala a 
fost aleasa Comisia Nationala de Organizare a Alegerilor (CNOA) a carei 
structura este afisata pe site-ul SRF (www.srfizica.ro). Aceasta Comisie, 
impreuna cu Secretariatul tehnic al SRF, aflate in coordonarea actualului 
Biroului executiv al SRF au responsabilitatea organizarii corecte a intregului 
proces de alegeri. 
 
 
 
 
Principii generale in organizarea alegerilor 
 
- Alegerile se fac prin votul direct şi secret al tuturor membrilor Societăţii care 
au aderat pînă la data de 28 noiembrie 2008. Simultan şi prin aceiaşi modalitate 
se aleg preşedintele, vice-preşedintele şi secretarul general.  
- Orice membru al Societăţii are dreptul să voteze şi are dreptul să fie ales.  
- Toate filialele SRF trebuie să fie reprezentate în Consiliu proporţional cu 
numărul lor de membri. Baremul pentru fiecare filiala va fi postat pe site-ul SRF 
pînă la data de 5 decembrie 2008  .  
- Din Consiliu fac parte de drept preşedinţii de filiale şi divizii (secţiuni de 
specialitate), care sunt aleşi de catre membrii respectivei sectiuni. Alegerile din 
filiale şi divizii au loc separat de alegerile generale, la date fixate ulterior de catre 
Consiliu.  
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http://www.srfizica.ro/


Pregătirea si desfasurarea alegerilor 
  
- In cadrul Adunarii Generale a SRF s-a hotarat ca numărul membrilor aleşi în 
acest scrutin să fie 9 (nouă). Ceilalti membri din Consiliu sunt preşedinţii 
filialelor şi preşedinţii pe divizii.  
 
Propunerile pentru membrii Consiliului pot fi făcute în nume colectiv (filială, 
divizie) sau în nume personal (de catre un membru al SRF), numai dintre 
membrii SRF, pana la data limita de 28 noiembrie 2008.  
 
Propunerile vor fi trimise la secretariatul tehnic al SRF, sub semnatura 
conducatorului entitatii propunatoare (propuneri in nume colectiv) sau semnatura 
personala a propunatorului (propuneri in nume personal).  
 
In cadrul propunerii se va specifica daca persoana respectiva este propusa pentru 
a ocupa una dintre cele 3 pozitii de conducere din cadrul Consiliului: Presedinte, 
Vicepresedinte, sau Secretar General. CNOA va solicita persoanelor propuse 
(i).acordul de participare in alegeri, (ii).CV-ul si (iii).planul managerial 
corespunzator pozitiei cele mai inalte pentru care au fost propusi. In cazul in 
care aceste 3 documente nu vor fi transmise CNOA pana la data inceperii 
alegerilor (15 decembrie 2008) se va considera ca persoana respectiva nu accepta 
propunerea si va fi exclusa din lista de propuneri. 
 
Pana la data inceperii distributiei buletinelor de vot (15  decembrie 2008) pe site-
ul SRF vor fi afisate propunerile facute si acceptate de catre candidati. Fiecare 
candidat va avea postat pe site Curriculum Vitae (CV) si oferta sa manageriala 
pentru pozitia din cadrul Consiliului SRF pentru care candideaza.  
 
Pe baza propunerilor primite, pana la data de 15 decembrie, CNOA va alcatui 
buletinele de vot care vor fi transmise prin posta fiecarui membru inregistrat al 
SRF, impreuna cu un plic timbrat adresat secretariatului tehnic al SRF. Fiecare 
buletin de vot va fi marcat de ştampila SRF şi va fi semnat de catre presedintele 
CNOA. In urma exprimarii votului membrii SRF trebuie să lase pe buletin un 
număr de cel mult 9 persoane şi să indice opţiunea pentru preşedinte (P), 
vicepreşedinte (VP) şi secretar general (SG). Buletinul de vot se va închide într-
un plic fără adresă (plic 1). Acesta se introduce în   plicul timbrat care a fost 
primit de la CNOA (plicul 2) împreună cu un cupon nominal, semnat, pentru 
evidenţa expeditorului si se va transmite Secretariatului tehnic al SRF. Data 
limita de expediere a plicurilor cu buletinul de vot completat este 15 februarie 
2009 (stampila postei). 
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Plicurile primite se depozitează în seiful secretariatului tehnic al SRF şi vor fi 
înmînate CNOA la sfîrşitul perioadei de primire a voturilor.  
 
Candidatul care va avea cele mai multe voturi valide exprimate pentru funcţia de 
preşedinte si si-a exprimat acordul anterior pentru a ocupa o functie de 
conducere din Consiliul SRF, va fi ales preşedinte. Următorul candidat care va 
primi cele mai multe voturi ca vicepreşedinte (plus preşedinte) si si-a exprimat 
acordul anterior pentru a ocupa o functie de conducere din Consiliul SRF, va fi 
ales vice-preşedinte şi similar pentru secretar general (p+vp+sg).  
 
Se consideră buletine valide acelea care indică un numar maxim de 9 opţiuni 
pentru membrii aleşi. Numele celorlalti candidati de pe buletinul de vot 
trebuiesc taiate cu linii orizontale. 
 
Votul este acordat de catre toţi membii indiferent de filiale, dar departajarea se 
face după numărul de locuri eligibile pentru fiecare filială la data alegerilor. 
CNOA este convocata în plen (inclusiv cei din provincie) pentru analiza votului 
pana la data de 1 martie 2009.  
 
In procedura de numarare a voturilor primite CNOA  parcurge urmatoarele 
etape:  

• verifică dacă plicurile nu au fost deschise şi decide asupra valabilităţii 
votului respectiv. Plicurile respinse se grupează separat fără a se interveni la 
plicul 1.  
• deschide toate plicurile şi grupează plicurile interioare (1) cu buletinul de 
vot şi, separat, cupoanele nominale.  
• deschide plicurile interioare (1) şi colectează buletinele de vot  
• verifică dacă buletinele poartă ştampila şi smnătura autorizată  
• fără a altera conţinutul, adăugiri sau ştersături se contabilizează buletinele. 
Se întocmeşte lista candidaţilor în ordinea numărului de voturi acordate (lista 
1).  
• se listează candidaţii în ordinea numărului de voturi pe filiale (lista 2)  
• pentru fiecare filială se selectează candidaţii cu cel mai mare număr de 
voturi, în ordine descrescătoare, pînă la baremul fixat pentru fiecare filială. 
Aceştia sunt propuşi pentru validare.  
• se listează în ordine numărul de voturi pentru preşedinte, vice-preşedinte şi 
secretar general conform algoritmului de mai sus. (lista 3) Candidaţii cu cel 
mai mare număr de voturi respective se propun pentru validare  
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• CNOA întocmeste Documentul de Validare a Alegerilor pentru Consiliul 
SRF care va conţine:  

- numărul de voturi primite la secretariat  
- numărul de voturi valide  
- numărul de voturi respinse (motive)  
- lista candidaţilor aleşi (9 candidaţi )  
- lista candidaţilor aleşi ca P, VP şi SG  
- anexa1 - lista candidaţilor în ordinea numărului de voturi (lista 1)  
- anexa2 - lista nominală a celor de la care a fost primit buletinul     de 
vot (votanţi efectiv) 

- semnăturile tuturor membrilor CNOA de confirmare a validităţii 
alegerilor. Eventuale dezacorduri trebuie făcute public şi motivate.  
- validarea alegerilor trebuie să fie clară şi unanimă.  

 
Procesul Verbal al numărării şi validării alegerilor pentru consiliul SRF, se 
întocmeşte de catre secretariatul SRF şi devine document legal, oficial.  
 
Toate documentele de alegeri cu buletinele de vot şi cupoanele de participare 
semnate, sunt colectate de catre secretariatul SRF şi devin documente de arhivă, 
accesibile membrilor, conform legislaţiei în vigoare.  
  
Documentul de Validare a Alegerilor pentru Consiliul SRF, împreună cu anexele 
1 şi 2, vor fi listate pe paginile web  www.nipne.ro/cnf2008  şi  www.srfizica.ro . 
Eventuale contestaţii se comunică secretariatului pentru a fi înmânate Biroului 
Executiv SRF şi CNOA. 
 
Confirmare şi funcţionare  
 
O adunare lărgită a Consiliului în funcţie, a Consiliului nou ales si CNOA va 
constitui forma oficială de confirmare provizorie şi funcţionare a noului consiliu 
ales pîna la confirmarea în plen de catre Adunarea Generală. Se propune ca 
termen a adunării lărgite data de 15 martie 2009.  
 
1 noiembrie 2008 
 

Biroul executiv al Societatii Romane de Fizica 
 

Comisia Nationale de Organizare a Alegerilor (CNOA) 
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