Stimaţi Membri ai SRRO,

Anul 2010 este important nu numai pentru celebrarea celor 20 de ani de la înfiinţarea
societǎţii noastre, dar şi pentru cǎ este an electoral. Veţi alege cei 5 membri ai biroului de
conducere pentru o perioadǎ de 3 ani: secretar general, 3 preşedinţi şi un trezorier.
Statutul Societǎţii Române de Radioterapie şi Oncologie referitor la alegerea membrilor
biroului de conducere precizeazǎ:
“Alegerea membrilor în Birou se face pe bază de candidatură personală care trebuie
anunţată cu 3 luni înaintea desfăşurării Adunării Generale. Dosarul de candidatură
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.
Candidaturile care îndeplinesc condiţiile de mai sus, sunt anunţate tuturor membrilor
Societăţii cu cel puţin o lună înainte de a avea loc Adunarea Generală.
Membrii activi care nu pot participa la votare în Adunarea Generală, pot să-şi exprime
votul prin corespondenţă, care trebuie să ajungă la Secretarul General înainte de a avea
loc Adunarea Generală. Votul secret al membrilor prezenţi se completează cu voturile
trimise prin corespondenţă, în cursul Adunării Generale. Votul prin procură nu este
admis.”
Alegerea membrilor Biroului de conducere va avea loc cu ocazia Adunării generale a
SRRO din 1 octombrie 2010 prin votul secret al membrilor SRRO.
Membri SRRO care nu pot participa la Adunarea generală au posibilitatea să-şi exprime
votul prin corespondenţă până la data de trimitere de 25 septembrie:
- prin poşta clasică: Vă rugăm trimiteţi la adresa comitetului electoral: Mat. Nicolae
Todor, Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă”, str Republicii 34-36, 400015 ClujNapoca. Pe plic vă rugăm să treceţi numele şi prenumele D-voastră, acesta fiind
obligatoriu pentru verificarea pe lista membrilor SRRO. In acest plic includeţi un plic alb
care conţine buletinul de vot completat.
- prin poşta electronică (e-mail) la adresa srrom@iocn.ro. In e-mail rugăm să indicaţi
numele şi prenumele D-voastră (acesta fiind obligatoriu pentru verificarea pe lista
membrilor SRRO), iar ataşat copia scanată a buletinului de vot completat.
Plicul, respectiv conţinutul e-mailului cu numele D-voastră vor fi distruse, asigurându-se
anonimatul votului.
Voturile astfel trimise vor fi adăugate la cele completate cu ocazia Adunării generale.
Biroul de conducere SRRO

Cluj, 30 august 2010

Preşedinte SRRO,
Prof.Dr.Viorica Nagy

