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Regulament de organizare a alegerilor  

din cadrul Societatii Romane de Fizica-SRF 

Dispozitii generale 

Prezentul Regulament de organizare a alegerilor din cadrul Societatii Romane de Fizica- 

SRF - denumit in continuare Regulament este destinat organizarii si validarii alegerilor 

din cadrul SRF la nivel de Consiliu, Filiale, Sucursale si Sectiuni. Regulamentul a fost 

elaborat in conformitate cu prevederile Statutului SRF. Prezentul Regulament intra in 

vigoare dupa aprobarea Adunarii Generale. 

 

Principii generale respectate in organizarea alegerilor din cadrul SRF: 

- alegerile se fac prin votul direct si secret (electronic) al tuturor membrilor 

SRFcare au achitat integral cotizatia, inclusiv si cea corespunzatoare anului in 

curs; 

- orice membru al Societatii are dreptul sa voteze si are dreptul sa fie ales. 

 

Alegerile pentru conducerile SRF la nivel central, filiale, sucursale si sectiuni se vor 

desfasura simultan. Votarea va fi electronica, procedura desfasurandu-se astfel incat sa 

fie posibila validarea votului numai daca acesta se va exercita de catre acei membri SRF 

apartinand dupa cum este aplicabil, Societatii Romane de Fizica in general, filialelor, 

sucursalelor sau sectiunilor. Conform Statutului fiecare membru SRF are dreptul sa faca 

parte dintr-o singura structura teritoriala si din maxim doua sectiuni de specialitate. 

Organizarea alegerilor se va realiza de catre Comitetul National de Organizare a 

Alegerilor (CNOA) constituit in conformitate cu prevederile Statutului SRF. 

Structura de sectiuni, filiale si sucursale in care se organizeaza alegeri 

Filiale:4: Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara; 

Sucursale:4: Constanta, Craiova, Pitesti, Ramnicu-Valcea; 

Sectiuni: 10: Fizica atomica si moleculara, Fizica nucleara, particule elementare, 

astrofizica, Fizica starii condensate, Optica si laseri, Fizica plasmei, Biofizica si fizica 

medicala, Fizica energetica si fizica tehnica, Fizica mediului si a globului terestru, Fizica 

matematica si computationala, Fizica si educatie. 

La nivel central este ales Consiliul SRF in componenta totala de 27 de membri (9 

membri din Birou si 18 presedinti ai sectiunilor, filialelor si sucursalelor). Biroul este 

alcatuit din 9 membri, incluzand Presedintele, Vicepresedintii si Secretarul General. 

Presedintele si Secretarul General sunt alesi de Adunarea Generala, iar Vicepresedintii 

de catre Consiliul SRF dintre membrii alesi ai Biroului. 

Functiile alese pentru fiecare dintre aceste structuri 

Sectiuni, sucursale, filiale: se fac alegeri pentru presedinte, vicepresedinte si secretar 

votand numai membrii fiecareia dintre aceste structuri. 

 

Biroul Consiliului SRF: Prin votul tuturor membrilor SRF se fac alegeri pentru Biroul 

Consiliului alcatuit din 9 membri, incluzand Presedintele SRF si Secretarul General. 



2 

Comisii de Cenzori formate din cate 3 membrii la nivelul SRF si la nivelul fiecarei 

filiale. 

 

Depunerea candidaturilor pentru functiile de Presedinte SRF, Secretar General SRF, 

membru in Birou, presedinti, vicepresedinti si secretari de filiale, sucursale si sectiuni si 

Comisiile de Cenzori se face prin transmiterea in format electronic la secretariatul SRF 

(contact@srfizica.ro) a urmatoarelor: functia pentru care candideaza, CV semnat, plan 

managerial semnat corespunzator functiei pentru care candideaza. Depunerea 

candidaturii se va face in nume personal si se va candida numai pentru o singura functie 

la fiecare dintre aceste structuri. Candidaturile pot fi transmise si de catre structurile 

SRF. 

 

Modalitatea de votare: fiecare membru al SRF va vota electronic o singura data pe 

pagina speciala in cadrul site-ului www.srfizica.ro,primind in acest scop un username si 

password. 

 

Calendarul alegerilor: 

Alegerile vor incepe dupa aprobarea prezentului Regulament si a CNOA, iar calendarul 

este urmarit a se indeplini de catre CNOA in urmatoarea succesiune): 

- 06.02.2017 → publicarea Regulamentului  de organizare a alegerilor pe 

pagina de internet a SRF  

- 10.05.2017 – 19.05.2017 → votarea regulamentului 

- 20.05.2017 – 31.05.2017 → depunerea candidaturilor pentru Presedinte, 

Secretar General, membru in Birou, presedinti, 

vicepresedinti si secretari la nivel de filiale, 

sucursale si sectiuni; 

- 01.06.2017 – 05.06.2017 → validarea de catre CNOA a candidaturilor la toate 

nivelurile; 

- 06.06.2017 – 20.06.2017 → votare; 

- 21.06.2017 – 26.06.2017 → validarea voturilor, numararea acestora, 

intocmirea raportului privind rezultatele alegerilor 

de la toate nivelurile de catre CNOA si publicarea 

pe pagina de internet a SRF; 

- 27.06.2017 – 30.06.2017 → primirea si solutionarea contestatiilor, elaborarea 

de catre CNOA a raportului final de validare a a 

alegerilor; 

- 01.07.2017 – 07.07.2017 → intrunire intre vechea conducere a SRF si noua 

conducere in care sa aprobe raportul final CNOA 

de validare a alegerilor la toate nivelurile SRF. 

Constituirea Biroului Executiv. Intocmirea si 

semnarea Procesului Verbal de validare a 

alegerilor pentru Biroul Executiv SRF se 

intocmeste de catre secretariatul SRF si devine 

document legal, oficial. 

 

Modalitatea de validare a alegerilor 

- Candidatul care va avea cele mai multe voturi valide exprimate pentru o 

anumita functie va fi ales pe pozitia respectiva; 

mailto:contact@srfizica.ro
http://www.srfizica.ro/
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- CNOA va intocmi si publica pe pagina de internet www.srfizica.ro castigatorii 

alegerilor organizate la nivelul fiecarei structuri; 

- CNOA si Biroul Executiv in functie va primi si solutiona eventualele contestatii 

si va publica lista finala a castigatorilor alegerilor la nivelul fiecarei structuri; 

- CNOA va intocmi Documentul de Validare a Alegerilor care va contine: 

- numarul de voturi exprimate 

- numarul de voturi valide 

- numarul de voturi respinse (motive) 

- lista candidatilor alesi 

- anexa 1 - lista candidatilor in ordinea numarului de voturi 

- anexa 2 - lista nominala a celor care si-au exprimat votul 

- semnaturile tuturor membrilor CNOA de confirmare a validitatii alegerilor. 

Eventuale dezacorduri trebuie facute public si motivate, validarea alegerilor 

trebuie sa fie clara si unanima. 

Documentul de Validare a Alegerilor pentru Consiliul SRF, impreuna cu anexele 1 

si 2, va fi afisat pe pagina web www.srfizica.ro. 

Eventuale contestatii se comunica secretariatului pentru a fi inmanate Biroului 

Executiv SRF si CNOA. 

 

 

Dispozitii finale 

Prezentul regulamentul a fost avizat de catre Consiliul SRF la data de 2 februarie 2017 

Regulamentul a fost aprobat de catre Adunarea Generala la data de  .......................  

Componenta Comitetului National de Organizare a Alegerilor a fost propusa de catre 

Consiliul SRF la data de 2 februarie 2017 si aprobata de catre Adunarea Generala la data 

de  ......................  

http://www.srfizica.ro/
http://www.srfizica.ro/

