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Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor 

în cadrul 

Societății Române de Fizică – Filiala Iași 

 

Dispoziții generale 

Art. 1 Prezentul Regulament de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Societății 

Române de Fizică – Filiala Iași (SRF – Iași) – denumit în continuare Regulament este 

destinat organizării, desfășurării și validării alegerilor din cadrul SRF - Iași. 

Regulamentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Statutelor SRF și al SRF - Iași. 

Art. 2 Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea Adunării Generale a SRF - 

Iași. 

Art. 3 Principii generale respectate în organizarea și desfășurarea alegerilor în cadrul SRF 

- Iași: 

- Alegerile se fac prin votul direct și secret (electronic) al tuturor membrilor SRF – 

Iași care au achitat integral cotizația pentru anul 2021; 

- Orice membru al SRF - Iași care îndeplinește condiția de mai sus are și dreptul să 

fie ales. 

Art. 4 Organizarea alegerilor se va realiza de către Comitetul de Organizare a 

Alegerilor (COA) constituit în conformitate cu prevederile Statutului SRF. Membrii 

COA nu vor candida la alegerile din cadrul SRF. 

Art. 5 La SRF – Iași se organizează alegeri pentru ocuparea funcțiilor de președinte, 

vicepreședinte și secretar, care constituie Consiliul Director al SRF - Iași. 
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Depunerea candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de mai sus se face prin 

transmiterea în format electronic la secretariatul SRF - Iași (srf.iasi@stoner.phys.uaic.ro) 

a următoarelor documente: 

- scrisoare de intenție care evidențiază 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. 

Art. 6 Modalitatea de votare: fiecare membru al SRF – Iași va vota electronic, o singură 

dată, în cadrul unei întâlniri a Adunării Generale a SRF – Iași, organizată online, pe 

platforma Zoom. 

Art. 7 Calendarul alegerilor: 

Perioadă Activitate desfășurată 

02.03.2022 
Publicarea prezentului Regulament de organizare și desfășurare a 

alegerilor pe pagina de internet a SRF - Iași 

02.03.2022 Trimiterea mesajului de convocare către membrii SRF – Iași 

03.03.2022-

11.03.2022 

Trimiterea, de către fiecare membru al SRF – Iași, a confirmării de primire 

a convocării (pe adresa de e-mail de mai sus) și a plății cotizației pe 2021. 

12.03.2022-

17.03.2022 
Votarea Regulamentului și a COA  

18.03.2022 
Anunțarea rezultatelor votului către membrii Adunării Generale a SRF – 

Iași. 

19.03.2022-

24.03.2022 
Depunerea candidaturilor pentru Președinte, Vicepreședinte și Secretar. 
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25.03.2022 Validarea candidaturilor de către COA și afișarea lor pe site.  

29.03.2022 Votarea candidaturilor 

30.03.2022-

31.03.2022 
Depunerea și rezolvarea eventualelor contestații 

01.04.2022 Validarea și anunțarea rezultatelor alegerilor. 

 

Art. 8 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; 

- COA va întocmi și publica pe pagina de internet a SRF – Iași 

https://www.phys.uaic.ro/index.php/alumni/srf/  lista câștigătorilor alegerilor; 

- COA va întocmi procesul - verbal 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, cu voturile exprimate, pentru fiecare în parte; 

- Anexa 1 – lista candidaților în ordinea numărului de voturi; 

- Anexa 2 – lista nominală a celor care și-au exprimat votul; 

- semnăturile tuturor membrilor COA de confirmare a validității alegerilor. 

Eventuale dezacorduri trebuie făcute public și motivate, validarea alegerilor trebuie să 

fie clară și unanimă. 

http://www.srfizica.ro/
https://www.phys.uaic.ro/index.php/alumni/srf/
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Procesul - verbal de validare a alegerilor pentru membrii Consiliul Director al SRF - Iași, 

împreună cu Anexele 1 și 2, vor fi afișate pe pagina web a SRF – Iași. 

Art. 9 Eventualele contestații se comunică pe adresa de e-mail a SRF – Iași 

(srf.iasi@stoner.phys.uaic.ro) în termen de 24 ore de la finalizarea voltului și vor fi 

soluționate de către o comisie formată din 3 membri SRF, numită de către Consiliul 

Director al SRF – Iași, în termen de 24 ore de la încheierea perioadei de depunere a 

contestațiilor. 

Art. 10 Dispoziții finale 

Prezentul Regulament a fost avizat de către Consiliul Director al SRF – Iași la data de 

16.02.2022 și aprobat de către Adunarea Generală la data de 17.03.2022. 

Componența Comitetului Organizare a Alegerilor (COA) a fost propusă de către 

Consiliul Director al SRF – Iași la data de 16.02.2022 și aprobată de către Adunarea 

Generală a SRF - Iași la data de 17.03.2022. 

mailto:srf.iasi@stoner.phys.uaic.ro

