Descrierea sistemului de vot electronic - SRP 2013

1. Data inceperii votului va fi anuntata cu 3 zile inainte de expirarea termenului de depunere a
candidaturilor. Acest anunt va fi facut printr-un mail, catre toti membrii SRP, care si-au achitat
cotizatia de membru pana la data inceperii alegerilor (pana la data de 15 septembrie 2013).
2. Pentru evitarea cazului in care mailurilre ulterioare sa fie interpretate ca spam / junk, va sugeram
sa adaugati adresa de mail de pe care ati primit anuntul de incepere a votului, in contactele
dumneavostra.
3. Odata cu inceperea votului, veti primi un nou mail, ce cuprinde functiile eligibile si candidatii
pentru fiecare dintre aceste functii, ca in imaginea de mai jos:

Aceste imagini sunt cu titlu ilustrativ. Fiecare functie eligibila uninominal va fi nominalizata si in interiorul
ferestei veti regasi toti candidatii care si-au depus candidaturile in termenul desemnat (perioada 15
august – 14 septembrie 2013). In locul termenului “sectiune’’, veti regasi functia pentru care se
candideaza.

Reamintim functiile eligibile, conform noului statut al SRP, aflat in vigoare:
1. Presedintele in exercitiu - mandat de doi ani, apoi devine automat fostul Presedinte pentru
urmatorii doi ani.
2. Presedintele viitor - mandat de doi ani, devine apoi automat Presedinte in exercitiu pentru doi ani si
fost Presedinte pentru inca doi ani (in total 6 ani in Consiliul SRP); mandatul nu se poate reinnoi.
3. Vicepresedintele - va inlocui Presedintele in exercitiu daca din motive obiective acesta nu poate fi
prezent;
4. Secretarul General - mandat de doi ani, cu posibilitatea unei singure reinnoiri.
5. Trezorierul - mandat de patru ani, fara posibilitatea reinnoirii; necesita validarea de catre Consiliul
SRP dupa primii doi ani.
6. Directorul Scolii SRP - mandat de patru ani, fara posibilitatea reinnoirii; necesita validarea de catre
Consiliul SRP dupa primii doi ani.
7. Presedintele Comitetului Stiintific - mandat de patru ani, fara posibilitatea reinnoirii; necesita
validarea de catre Consiliul SRP dupa primii doi ani.
8. Purtatorul de cuvant al SRP - mandat de doi ani, cu posibilitatea unei singure reinnoiri.
9. 3-4 membri - mandat de doi ani care nu se poate reinnoi. Numarul de membri va fi stabilit de catre
Consiliul SRP in functie de numarul de presedinti de sectiuni si coordonatori ai grupurilor de lucru si
va fi anuntat pe site inainte de perioada de depunere a candidaturilor.

IMPORTANT!
In noul statut se prevede ca alegerile se fac inainte fiecarui congres national.
In prezent exista si este in vigoare o decizie a Adunarii Generale a SRP, din 2012, care a decis ca alegerile
se vor organiza dupa incheierea procesului prin care a fost contestat statutul votat de Adunarea
Generala.
Procesul s-a incheiat, prin sentinta definitiva si irevocabila, care a dat castig de cauza Societatii Romane
de Pneumologie, in detrimentul reclamantului, Prof. Miron Bogdan.
Se impune organizarea alegerilor, chiar daca nu este un an in care se organizeaza cogresul national.
Pentru a putea reintra in normal si a respecta intocmai prevederile noului statut, Comitetul Director
intrunit in data de 16 aprilie 2013, a decis ca mandatul pentru functia de presedinte in exercitiu sa fie
scurtat, in mod exceptional, la o durata de 1 an, in loc de 2 ani, astfel incat, la data viitorului congres
national, procesul electoral sa poata reintra in normal si sa fie aliniat cu prevederile noului statut aprobat
si legalizat. Decizia fost luata in unanimitate de voturi in favoarea acestei decizii. Procesul verbal al
sedintei respective poate fi consultat in intregime pe site-ul SRP.

4. Pentru a vota unul din candidatii Sectiunii 1 – respectiv, functia pentru care se candideaza,
trebuie sa faceti un click pe imaginea sau numele candidatului. In urma acestei actiuni, browserul
dumneavoastra se va deschide automat, confirmandu-va votul:

5. Inchideti browswerul pentru a reveni la fereastra cu candidaturi .
6. Continuati urmand instructiunile de la punctul 4 si 5 si pentru restul functiilor pentru care se
organizeaza alegerile.
7. Odata ce ati votat un candidat, votul este inregistrat ca atare si contorizat. Nu puteti vota decat o
singura data pentru fiecare functie elgibila anuntata. Votul dvs se acorda unui singur candidat
(nu puteti vota decat o singura data pentru un candidat, pentru o singura functie).
8. Procesul de vot se va desfasura pe o perioada de 30 de zile, conform prevederilor statutare. El va
incepe in 15 septembrie 2013, ora 00.00 si se va incheia in 15 octombrie 2013, ora 00:00.
9. Orice nelamuriri sau intrebari suplimentare, le puteti trimite la adresa de e-mail: office@srp.ro.
Veti primi in cel mai scurt timp un raspuns.

