
Procesul de alegere a Conducerii Clubului Tinerilor Cardiologi si a Secţiei 
Studenţilor medicinisti 
 
Procesul de alegere a Conducerii Clubului Tinerilor Cardiologi tine cont de 
prevederile Articolului 22 al Statutului SCR referitoare la Alegerile Conducerii 
Grupurilor de Lucru ale SRC. 
Alegerea are loc la 3 ani, se face prin vot electronic, cu securizarea operatiunii 
asigurate de organisme independente. Se poate vota intr-un interval de 30 de 
zile, anuntat anterior si care poate fi prelungit prin decizia Consiliului de 
Conducere. 
Propunerile legal valabile pentru funcţiile de conducere ale SRC sunt cele 
facute si confirmate până cu cel putin 90 de zile înainte de data la care urmează 
să se desfăşoare Adunarea Generală dedicată alegerilor. 
Propunerile pot fi facute de orice membru cu drept de vot; daca au fost 
acceptate in scris de candidatul propus, ele vor fi afisate pe site-ul S.R.C. 
Preşedintele si Secretarul Clubului Tinerilor Cardiologi nu pot fi aleşi decât 
pentru un singur mandat de 3 ani, al funcţiei respective în cadrul activităţii sale 
în cadrul SRC.  
Conform Statutului Societăţii Române de Cardiologie, in organele de conducere 
ale SRC pot fi aleşi numai membrii activi, dar presedintele sectiei studentesti 
poate fi invitat ca si observator la sedintele Boardului SRC. 
 
Sectia Studentilor Medicinisti creata in cadrul Clubului Tinerilor Cardiologi 
ai Societatii Romane de Cardiologie (SRC) este o initiativa care se adreseaza 
tinerilor medicinisti interesati de domeniul cardiologiei si dornici sa sustina 
proiectele SRC avand scopul de a raspunde nevoii de comunicare si indrumare 
profesionala a tinerilor aflati in perioada de pregatire universitara. 
Secretarul Clubului Tinerilor Cardiologi va fi desemnat ca mentor al Secţiei 
Studenţilor medicinisti. 
 

CALENDAR 
• 8 iunie 2018 - Data limită de ÎNSCRIERE ÎN CLUBUL TINERILOR 

CARDIOLOGI pentru a putea candida sau participa la votul pentru 
desemnarea conducerii respectivului Grup. 

• 22 iunie 2018 - Data limită pentru DEPUNEREA CANDIDATURII (CV 
+ scrisoare de intenție) pentru pozițiile din cadrul Consiliului de 
Conducere al Societății Române de Cardiologie (conform condițiilor 
menționate în statutul SRC). 

• 22 iunie 2018 – Se deschide CAMPANIA ELECTORALA. Fiecare 
candidat are libertatea de a-si promova candidatura pana la data de 
20 August 2018, 24:00. 

• 21 august 2018 ora 18.00 - 20 septembrie 2018 ora 18.00 - Se 

desfasoara VOTUL ELECTRONIC. 



• 21 septembrie 2018 – Se va ANUNTA REZULTATUL ALEGERILOR in 
cadrul Adunarii Generale a Societății Române de Cardiologie. Durata 
acestui prim mandar este de 2 ani, urmatoarele Alegeri urmand a se 
desfasura concomitent cu celelalte alegeri ale conducerii SRC. 

 


