
 
 
 
 
MODALITATE VOT PENTRU CONDUCEREA SRF 
 
Având în vedere situația pandemiei COVID-19 la nivel mondial, Societatea Română de Fiziologie va 
trebui să adapteze organizarea alegerilor pentru conducerea SRF, pentru perioada 2020-2024, pe 
varianta de vot electronic.  
 
Componența conducerii SRF actuale este: 
Prof. Dr. Carmen Panaitescu – Președinte executiv și Președintele Asociației 
Conf. Dr. Carmen Tatu – Secretar general 
Conf. Dr. Gabriela Tănasie – Secretar executiv 
Conf. Dr. Florina Maria Bojin – Secretar științific 
Șef. Lucrări Dr. Daciana Nistor – Trezorier 
 

Funcția de vicepreședinte SRF este asigurată în prezent de către: 
Prof. Dr. Leon Zăgrean – UMF Carol Davila București 
Prof. Dr. Dan Dobreanu – UMF Tîrgu Mureș 
Prof. Dr. Dragomir Șerban – UMF Grigore T. Popa Iași 
Prof. Dr. Simona Clichici – UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca 
Prof. Dr. Veronica Sfredel – UMF Craiova 
 

În conformitate cu articolul 25 din Statul SRF “Consiliul Director este ales de către Adunarea 
Generală dintre membrii acesteia, pentru o perioadă de 4 ani de zile și este format din 5 membri: 

- 1 președinte executiv, care este de fapt și de drept președintele asociației 
- 1 secretar științific 
- 1 secretar general 
- 1 secretar executiv 
- 1 trezorier 

 

În vederea alegerilor, sunt necesari urmatorii pași:  
1. Atestarea calității de membru al SRF prin actualizarea listei membrilor SRF (nume și adresele de 

email). Pentru aceasta fiecare membru SRF va primi în zilele următoare un mail care va conține 
datele necesare pentru plata cotizației de membru pe 2020, care automat va confirma 
apartenența la SRF. 

2. La propunerea Consiliului Director, se alcătuiește Comisia electorală, care va asigura buna 
desfășurare a procesului electoral, din următorii membri ai filialei Timișoara a SRF: 

 Conf. Univ. Dr. Carmen Tatu 

 Asist. Univ. Dr. Laura Haidar 

 Asist. Univ. Dr. Marius Georgescu 
3. Alegerile pentru noul Consiliu Director vor avea loc, conform cu articolul 23 și 25 din Statutul SRF 

în cadrul Adunării Generale a membrilor SRF, care se va desfășura ”on-line” cu ocazia lucrărilor 
Congresului Național al SRF, în perioada 22-24 octombrie 2020.  

4. Consiliul Director aprobă varianta de vot electronic securizat, prin logare individuală pe o 
platformă de vot. Desfășurarea votului va fi coordonată de Comisia electorală în colaborare cu  
agenția organizatoare a Congresului SRF, care asigură suportul tehnic (și care va semna un 



contract de confidențialitate care să îi permită să interacționeze pe această problemă doar cu 
Comisia electorală). 

5. Conform Art. 21 din Statutul SRF, Președintele executiv în exercițiu va convoca Adunarea 
Generală cu cel putin 5 zile înainte de data propusă, în consecință propunem trimiterea acestui 
Convocator în data de 16 octombrie. 

6. Candidaturile pentru Consiliul Director se vor depune pe adresa carmen.tatu@umft.ro, în 
perioada 15-19 octombrie 2020, după care, în data de 20 octombrie 2020, vor fi afișate pe site-ul 
Congresului SRF la secțiunea „Adunarea Generală a membrilor SRF”. Dosarul de candidatură 
pentru  funcția de președinte va conține un proiect de intenție și Curriculum Vitae. În proiectul de 
intenție se vor nominaliza ceilalți membri ai Consiliului Director. 

7. Adunarea generală se declară on-line, în data de 22 octombrie 2020 de la ora deschiderii 
manifestărilor Congresului SRF. Fiecare membru SRF va putea să voteze electronic, pe platforma 
securizată accesibilă de pe site-ul Congresului, începând cu prima zi a Congresului, 22 octombrie 
2020, lăsând posibilitatea ca votarea să continue și a doua zi, 23 octombrie 2020, până la ora 
14.00. Extinderea duratei votului va fi asociată cu mesaje repetate de reaminitire. 

8. Rezultatele vor fi anunțate în 23 octombrie 2020 ora 16.00 în cadrul Congresului SRF și vor fi 
publicate  pe site-ul manifestării. 

9. În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul (participarea la vot a 50% plus unul dintre numărul 
de membri ai SRF), se va organiza repetarea votului online în ultima zi a congresului, 24 
octombrie 2020 până la festivitatea de închidere, deciziile fiind valabile cu votul a 50% plus unu 
din numărul votanților, conform art. 22 din Statutul SRF. 

 
 
Timișoara, 15.10.2020       Toate cele bune, 

Prof. Dr. Carmen Panaitescu 
Președinte SRF 
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