Stimaţi Membri ai SRROM,
Anul 2016 este an electoral pentru alegerea noului Birou de conducere al SRROM pentru
urmatorii 3 ani.
Alegerile vor avea loc cu ocazia Adunării generale a SRROM în data de 4 noiembrie
2016, la Bucureşti.
Statutul Societǎţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicala referitor la
Alegerea membrilor biroului de conducere precizeazǎ:
“Alegerea prin vot secret ai celor 5 membri ai biroului de conducere (secretarul general, trei
preşedinţi (preşedintele în exerciţiu, şi doi vice-preşedinţi) şi trezorierul) se face pe o perioadǎ de 3 ani pe
bază de candidatură personală, care trebuie anunţată cu 3 luni înaintea desfăşurării adunării
generale. Dosarul de candidatură care cuprinde curriculum vitae al candidatului, o scrisoare de
candidatură în care se expun obiectivele pe care şi le propune în eventualitatea că este ales şi o listă
cu semnătura a cel puţin 10 membri activi care îi susţin candidatura este înaintat secretarului
general.
Candidaturile care îndeplinesc condiţiile de mai sus, sunt anunţate tuturor membrilor Societăţii cu
cel puţin o lună înainte de a avea loc adunarea generală.
Votarea membrilor biroului de conducere se face la adunarea generala. Secretarul general şi
comisia electoralǎ nominalizatǎ de cǎtre biroul de conducere rǎspunde de desfǎşurarea votǎrii.
Voturile vor fi numǎrate de cǎtre secretarul general în funcţie şi comisia electoralǎ şi calculate prin
majoritate simplǎ. Rezultatul votǎrii va fi anunţat de cǎtre secretarul general cu ocazia adunǎrii generale.
Dupǎ adunarea generalǎ, biroul nou ales se întruneşte pentru desemnarea viitorului secretar general,
hotǎreşte ordinea cronologicǎ a preşedenţiei şi desemnează trezorierul şi editorului şef. »

Candidatii trebuie sa fie membri activi al SRROM, cu cotizatia platita la zi, trebuie sa se
angajeaza sa activeze in beneficiul Societatii, sa participe la adunarile biroului si la adunarea
generala, sa participe la toate activitatile Societatii si sa sustina ineteresele Sociatatii si a
specialităţii de radioterapie şi oncologie medicală în faţa organismelor implicate în buna
desfăşurare a activităţii lor.
Vǎ rugǎm ca pânǎ la data de 30 iulie 2016 sǎ depuneţi candidaturile pentru biroul
de conducere pe adresa societatii (srrom@iocn.ro), conform cerinţelor statutului.
Candidaturile vor fi anunţate membrilor SRROM prin corespondenţa electronicǎ (e-mail)
la data de 6 august 2016, însoţite de precizǎri privind metodologia votǎrii.
Participarea la conducerea SRROM a celor care doresc sǎ serveascǎ Societatea noastrǎ
este importanta pentru asigurarea continuitatii şi a viitorului!
Cu stimǎ,
Cluj, 27 iunie 2016

Prof. Dr. Viorica Nagy
Secretar general SRROM

