Regulament de organizare a alegerilor din cadrul Societății Române de Fizică – SRF

Dispoziții generale
Prezentul Regulament de organizare a alegerilor din cadrul Societății Române de FizicăSRF – denumit în continuare Regulament este destinat organizării și validării alegerilor din cadrul
SRF la nivel de Consiliu, Filiale, Sucursale și Secțiuni. Regulamentul a fost elaborat în
conformitate cu prevederile Statutului SRF. Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea
Adunării Generale.
Principii generale respectate în organizarea alegerilor din cadrul SRF:
-

Alegerile se fac prin votul direct și secret (electronic) al tuturor membrilor SRF care au
achitat integral cotizația pentru anul 2021;
Orice membru al SRF are dreptul să voteze și să fie ales.

Alegerile pentru conducerile SRF la nivel central, filiale, sucursale și secțiuni se vor desfășura
simultan. Votarea va fi electronică, procedura desfășurându-se astfel încât să fie posibilă validarea
votului numai dacă acesta se va exercita de către acei membri SRF aparținând după cum este
aplicabil, Societății Române de Fizică în general, filialelor, sucursalelor sau secțiunilor. Conform
Statutului, fiecare membru SRF are dreptul să facă parte dintr-o singură structură teritorială și din
maximum două secțiuni de specialitate. Organizarea alegerilor se va realiza de către Comitetul
Național de Organizare a Alegerilor (CNOA) constituit în conformitate cu prevederile
Statutului SRF. Trebuie menționat faptul că membrii CNOA nu vor candida la alegerile din
cadrul SRF.

Structura de secțiuni, filiale și sucursale în care se organizează alegeri
Filiale: 4: București, Cluj, Iași, Timișoara;
Sucursale: 4: Constanța, Craiova, Pitești, Râmnicu-Vâlcea;
Secțiuni: 10: Fizică atomică și moleculară; Fizică nucleară, particule elementare, astrofizică;
Fizica stării condensate; Optică și laseri; Fizica plasmei; Biofizică și fizică medicală; Fizică
energetică și fizică tehnică; Fizica mediului și a globului terestru; Fizică matematică și
computațională; Fizică și educație.
La nivel central este ales Consiliul SRF în componență totală de 27 de membri (9 membri
din Birou și 18 președinți ai secțiunilor, filialelor și sucursalelor). Biroul este alcătuit din 9 membri,
incluzând Președintele, Vicepreședinții și Secretarul General. Președintele și Secretarul General
sunt aleși de Adunarea Generală, iar Vicepreședinții de către Consiliul SRF dintre membrii aleși
ai Biroului.
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Funcțiile alese pentru fiecare dintre aceste structuri
Secțiuni, sucursale, filiale: se fac alegeri pentru președinte, vicepreședinte și secretar, votând
numai membrii fiecăreia dintre aceste structuri. Acele structuri care au un regulament propriu pot
organiza alegeri în cadrul structurii respective, independent de restul alegerilor din cadrul SRF
in conformitate cu prevederile statutare aplicabile.
Biroul Consiliului SRF: prin votul tuturor membrilor SRF se fac alegeri pentru Biroul Consiliului
alcătuit din 9 membri, incluzând Președintele SRF și Secretarul General.
Comisii de Cenzori: sunt formate din câte 3 membri la nivelul SRF și la nivelul fiecărei filiale.
Depunerea candidaturilor pentru funcțiile de Președinte SRF, Secretar General SRF, membru în
Birou, președinți, vicepreședinți și secretari de filiale, sucursale și secțiuni și Comisiile de Cenzori
se face prin transmiterea în format electronic la secretariatul SRF (srf@nipne.ro) a următoarelor:
funcția pentru care candidează, CV semnat, plan managerial semnat, corespunzător funcției pentru
care candidează. Depunerea candidaturii se va face în nume personal și se va candida numai pentru
o singură funcție la fiecare dintre aceste structuri. Candidaturile pot fi transmise și de către
structurile SRF.
Modalitatea de votare: fiecare membru al SRF va vota electronic o singură dată pe pagina specială
în cadrul site-ului www.srfizica.ro primind în acest scop un nume de utilizator (username) și o
parolă (password).
Calendarul alegerilor:
Alegerile vor începe după aprobarea prezentului Regulament și a CNOA, iar calendarul este
urmărit a se îndeplini de către CNOA în următoarea succesiune:
Perioadă
08.02.2022
08.03.202215.03.2022
16.03.202230.03.2022
31.03.202206.04.2022
07.04.202221.04.2022
22.04.202203.05.2022
04.05.202210.05.2022
11.05.202216.05.2022

Activitate desfășurată
Publicare Regulament de organizare a alegerilor pe pagina de internet a SRF
Votarea Regulamentului
Depunerea candidaturilor pentru Președinte, Secretar General, membru în Birou,
președinți, vicepreședinți și secretari la nivel de filiale, sucursale și secțiuni
Validarea de către CNOA a candidaturilor la toate nivelurile
Votare
Validarea voturilor, numărarea acestora, întocmirea raportului privind rezultatele
alegerilor de la toate nivelurile de către CNOA și publicarea pe pagina de internet
a SRF
Primirea și soluționarea contestațiilor, elaborarea de către CNOA a raportului
final de validare a alegerilor
Întrunire (față în față sau online) între vechea conducere a SRF și noua conducere
în care să aprobe raportul final CNOA de validare a alegerilor la toate nivelurile
SRF. Constituirea Biroului Executiv. Întocmirea și semnarea Procesului Verbal
de validare a alegerilor pentru Biroul Executiv SRF se întocmește de către
secretariatul SRF și devine document legal, oficial.
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Modalitatea de validare a alegerilor:
-Candidatul care va avea cele mai multe voturi valide exprimate pentru o anumită funcție va fi ales
pe poziția respectivă;
-CNOA va întocmi și publica pe pagina de internet www.srfizica.ro câștigătorii alegerilor
organizate la nivelul fiecărei structuri;
-CNOA și Biroul Executiv în funcție va primi și soluționa eventualele contestații și va publica lista
finală a câștigătorilor alegerilor la nivelul fiecărei structuri;
-CNOA va întocmi Documentul de Validare a Alegerilor care va conține:
-numărul de voturi exprimate;
-numărul de voturi valide;
-numărul de voturi respinse (și motivele respingerii acestora);
-lista candidaților aleși;
-Anexa 1 – lista candidaților în ordinea numărului de voturi;
-Anexa 2 – lista nominală a celor care și-au exprimat votul;
-semnăturile tuturor membrilor CNOA de confirmare a validității alegerilor.
Eventuale dezacorduri trebuie făcute public și motivate, validarea alegerilor trebuie să fie clară și
unanimă.
Documentul de Validare a Alegerilor pentru Consiliul SRF, împreună cu Anexele 1 și 2, va fi afișat
pe pagina web www.srfizica.ro.
Eventualele contestații se comunică secretariatului pentru a fi înmânate Biroului Executiv SRF și
CNOA.

Dispoziții finale
Prezentul Regulament a fost avizat de către Consiliul SRF la data de ........................... 2022.
Regulamentul a fost aprobat de către Adunarea Generală la data de .............................2022
Componența Comitetului Național de Organizare a Alegerilor (CNOA) a fost propusă de către
Consiliul SRF la data de ....................... 2022 și aprobată de către Adunarea Generală SRF la data
de .................................2022.

3

