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REGULAMENTUL ALEGERILOR SOCIETAȚII ROMANE DE CARDIOLOGIE (S.R.C.) 

2020 

 

 

Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de votare a Consiliului de Conducere al 

Societății Române de Cardiologie. 

 

In conformitate cu Statutul Societății Române de Cardiologie in 2020 se va alege un nou Consiliu 

de Conducere al Societății. 

 

I. Vor fi alesi:  

• Viitorul Presedinte al Societatii Romane de Cardiologie (pentru mandatul 2023-2026); 

• Vicepresedintii 2 locuri, Trezorierul (pentru mandatul 2020-2023); 

• Membrii Consiliului de Conducere (pentru mandatul 2020-2023) - 6 locuri 

• Presedintii Grupurilor de Lucru (pentru mandatul 2020-2023). 

Important! Fiecare candidat va nominaliza si secretarul Grupului de Lucru. Membrii 

Grupului de Lucru vor vota "la pachet" echipa Presedinte - Secretar pe care o agreeaza. 

 

II. DEPUNEREA CANDIDATURILOR:  

- Dosarele candidatilor au fost transmise pe adresa office@cardioportal.ro pana cel tarziu pe data 

20 iunie 2020 (inclusiv). Conform statutului data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie 

cu minim 90 de zile înainte de votul efectiv. 

 

DOCUMENTELE depuse de fiecare candidat: 

• CV cu fotografie a candidatului.  

• Proiectul de intentie al candidatului 

• CV cu fotografie al persoanei nominalizate pentru functia de secretar al unui Grup de 

Lucru. 

Comisia de validare (alcatuita din presedintele in exercitiu, presedintele ales și un al treilea 

membru votat de Consiliu de Conducere) vor analiza si valida toate candidaturile depuse; 

rezultatul validării candidaturilor va fi afisat pe  site-ul SRC  www.cardioportal.ro. 

 

III. CAMPANIA ELECTORALA se va deschide pe data de 29 iunie, după validarea 

candidaturilor. Fiecare candidat va avea libertatea de a-si sustine candidatura pana la data de 18 

August 2020 orele 24:00. 

 

Membrii Societății Române de Cardiologie cu drept de vot 

• Adunarea Generală este organul de conducere al Societatii Române de Cardiologie, alcătuit 

din totalitatea membrilor cu drept de vot ai Societatii. Drept de vot în Adunarea Generală îl 

au doar membrii activi. 
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• Membrii activi (conform art. 7.2 din Statutul  S.R.C.) ai Societății Române de Cardiologie 

cu o vechime de minim 6 luni au dreptul să fie aleşi în organele de conducere, administraţie 

şi control ale Societății Române de Cardiologie.  

 

Perioada de desfășurare a votului. 

• Votul se desfășoară in perioada 19 august 2020, ora 01:00 – 17 septembrie 2020, ora 24:00. 

Exclusiv electronic, pe platforma de vot a site-ului S.R.C. www.cardioportal.ro 

 

Structura Consiliului de Conducere a S.R.C. 

Consiliul de Conducere al S.R.C. cuprinde 25 de membri si anume: membrii Biroului de 

Conducere al S.R.C., Preşedintii eligibili ai grupurilor de lucru, Editorul Şef al Revistei 

Române de Cardiologie şi inca un numar de membrii aleşi  de Adunarea Generală (pana la 

completarea numarului de 25). Presedintele in exercitiu va nominaliza 2 membri consultanti 

in Consiliul de Conducere, cu avizul board-ului. Acestia vor avea statut de invitati 

permanenti (avand drept criteriu major reprezentarea mai echitabila a zonelor geografice si 

centrelor mici), fara drept de vot.  

Biroul de Conducere este format din: 

− Preşedinte 

− Preşedintele care urmează 

− Fostul preşedinte 

− 2 Vice-preşedinti 

− Secretar 

− Trezorier 

 

Procesul de alegere a Consiliului de Conducere (cf art.22 din Statutul SRC) 

 

- Alegerea are loc la 3 ani, se face prin vot electronic, în baza unui regulament adoptat Consiliul 

de Conducere, cu securizarea operațiunii asigurate de organisme independente. Se poate vota 

într-un interval de 30 de zile, anunțat anterior și care poate fi prelungit prin decizia Consiliului 

de Conducere în cazul în care nu au votat cel putin 50% din membrii activi. Propunerile legal 

valabile pentru funcţiile de conducere ale S.R.C. sunt cele facute și confirmate până cu cel puțin 

90 de zile înainte de data la care urmează să se desfășoare Adunarea Generală dedicată 

alegerilor (Adunarea Generală electivă). Propunerile pot fi făcute de orice membru cu drept de 

vot; dacă au fost acceptate în scris de candidatul propus, ele vor fi afișate pe site-ul S.R.C.  

- Preşedintele, Preşedintele care urmează, Vice-preşedinţii, Secretarul și Trezorierul nu pot fi 

aleşi decât pentru un singur mandat de 3 ani, al funcţiei respective în cadrul activităţii sale la 

S.R.C. Un membru al SRC nu poate fi decât o singură dată președinte al unui Grup de Lucru, 

maxim la 2 Grupuri de Lucru, dar nu succesiv.  

- Adunarea Generala electivă îl alege pe Președintele care urmează, pe vicepreședinți, trezorier și 

(dupa completarea cu presedinții Grupurilor de Lucru eligibile) a unui număr de membri pâna la 

completarea cifrei de 25.  
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- La sfârsitul mandatului de 3 ani al predecesorului sau, preşedintele care urmează devine 

automat preşedinte, iar fostul preşedinte devine automat și președinte al Fundației Române a 

Inimii.  

- Președintele ales are dreptul sa-și propuna secretarul. Numirea acestuia va fi validata de către 

Adunarea Generală. În caz de invalidare se fac noi propuneri din partea Președintelui ales. 

- Președinții Grupurilor de Lucru se aleg de către membrii respectivelor Grupuri, respectând 

prevederile art 22.1 din Statutul SRC. În Consiliul de Conducere vor intra doar președinții ale 

căror grupuri de lucru au cel puțin 30 membri înscriși, iar la votarea lor au participat cel putin 

50% din membrii activi ai grupului de lucru. Procedura de vot este electronică, similara 

procedural cu votul electronic pentru celelalte funcții de conducere. 

 

Dispoziții finale 

- Prin depunerea documentatiei pentru candidatura, participantii isi manifesta expres acordul 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul prevazut in acest regulament. 

- Votul este personal, unic, secret și se realizează online, fiind securizat de organisme exterioare. 

Pentru fiecare funcție este permis un singur vot, iar, după exercitarea lui, acesta nu poate fi 

schimbat. 

- Fiecare membru va primi de la un organism extern agreat de S.R.C. datele de acces la platforma 

de votare. Aceste date de autentificare reprezentate de un user si de o parolă sunt generate 

automat de către un program software dedicat platformei de vot S.R.C.  

- Fiecare membru poate să iși schimbe parola de autentificare primită inițial. 

Odată votul validat, el nu mai poate să fie modificat, retras sau schimbat. 

- Pentru a transmite electronic votul, persoanele îndreptăţite să voteze aderă la prezentele reguli. 

De asemenea este necesar să completeze corect buletinul de vot şi să acceseze butonul de 

validare a votului.   

- După validarea buletinului de vot se va genera un mesaj de confirmare a votului pe adresa 

personală de email a membrului votant. Prin procedurile de lucru se va asigura 

confidenţialitatea, integritatea şi verificabilitatea votului electronic. Persoanele implicate în 

acest proces de vot electronic vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal conform 

legislaţiei.  

 

Contestații 

Contestațiile rezultatelor votului Consiliului de Conducere S.R.C. se pot depune în scris la 

sediul S.R.C. din București, strada Avrig nr. 63, de către membrii Adunării Generale în termen de 

24 de ore de la comunicarea rezultatelor votului. Contestațiile se vor soluționa în termen de 5 zile 

lucrătoare de la depunerea scrisă a contestației de către un auditor independent agreat de S.R.C. 

 

Validarea alegerilor Consiliului de Conducere a Societății Române de Cardiologie 

Validarea noii conduceri se face de catre Adunarea Generala si va fi consemnata intr-un 

proces verbal semnat de către Consiliul de Conducere al S.R.C. 
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