
Şedinţa de lucru CNOA 
4 noembrie 2008 

 
Ordine de zi 
 

• Măsuri de realizare a programului de alegeri pentru Consiliul SRF, 
conform termenelor stabilite în Regulamentul de organizare a alegerilor 

• Discutii, propuneri, mod de comunicare 
 
Participanţi: 
 
DRĂGUŞIN Mitică (B)   dragusin@nipne.ro;  0740 305139 
ENULESCU Alexandru (B)  enulescu@tandem.nipne.ro 
ROTARU Petre (Craiova)  protaru@central.ucv.ro    
POPESCU M. Ioan (B)   imp@physics.pub.ro 
CĂLŢUN Ovidiu Florin (Iasi)  caltun@uaic.ro 
IANCU Iova (B)    021 4605753 
CALBOREANU Alexandru (SRF) calbo@nipne.ro   0746 129413 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comisiei Naţionale de Organizare a Alegerilor SRF 

din 4 noiembrie 2008 
 

Dl. Calboreanu deschide sedinta si propune ca presedinte al comisiei pe Dl Mitica Dragusin. 
Preşedintele Comisiei a fost ales dl. director Mitică Drăguşin. 
In continuare Dl Calboreanu anunta ordinea de zi si prezinta cateva puncte din regulamentul 
de desfasurare a alegerilor. 
Ordinea de zi:  

- măsuri de realizare a programului alegerilor SRF conform Regulamentului 
de organizare a alegerilor generale pentru Consiliul Societăţii Române de 
Fizică – 2008/2009. 

 
Modul de desfăşurare a alegerilor urmează în mare metodologia trecută, cu 

deosebirea ca acum participă la vot toţi care s-au înscris în Societatea Română de Fizică 
până la data de 28 noiembrie 2009. 

S-a făcut apel în toate institutele de cercetare, în universităţi şi chiar în învăţământul 
preuniversitar pentru atragerea unui numărcat mai mare  de fizicieni în SRF. 

Trebuie respectat principiul de reprezentare în regiune în funcţie de numarul 
membrilor înscrişi. În afară de cei 9 membrii aleşi, din Consiliu fac parte de drept preşedinţii 
filialelor şi preşedinţii pe divizii.  

CNOA va cere tuturor candidatiloracceptul, curriculum vitae si planul managerial.   
Curriculum vitae trebuie să fie sintetic şi să aibă maxim 3 pagini şi menţionată o adresă care 
poate fi accesată pentru date suplimentare. 

Trebuie adăugat în Regulament ca aceste date să fie transmise electronic. 
S-a stabilit (Programul) calendarul Alegerilor astfel: 

 



28 noiembrie 2008: încheierea înscrierii membrilor, stabilirea numărului de membri 
ai fiecărei filiale transmiterea lui sub forma de tabel cu indicarea adresei postale şi primirea 
propunerilor de candidaţi (însoţite de adresa fiecăruia) 

Joi, 4 decembrie, ora 14.00 – întâlnirea CNOA pentru fixarea baremului de locuri 
pe filiale. 

5 decembrie – completarea site-ului cu aceste date. 
Luni, 15 decembrie, ora 14.00 – şedinţa CNOA pentru stabilirea listei de candidaţi 

validarea ei si punerea pe site-ul SRF a acestei liste. 
 
Se vor alcătui buletinele de vot, marcate cu ştampila SRF şi semnate de către preşedintele 
CNOA. Aceste buletine vor fi transmise prin poşta individual fiecărui membru înregistrat al 
SRF la adresa indicata. Buletinele cu voturile exprimate trebuie returnate conform procedurii 
din Regulament astfel ca sa fie primite pana vineri 27 feb 2008.In caz contrar nu vor putea fi 
luate in consideratie! 
 

Luni, 2 martie 2009, ora 10.00 – sedinta CNOA analiza voturilor primite, 
desigilarea,validarea si numararea lor. 

Luni, 16 martie 2009, ora 12.00 –Adunarea lărgită pentru confirmarea Consiliului 
ales. 

La discutii au luat cuvantul toti participantii, facîndu-se observaţiile şi propunerile 
rezultate mai sus. 

Intocmit,      M. OANCEA, A. ENULESCU 


