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Regulamentul de organizare şi desfăşurarea alegerilor pentru organele 

de conducere ale Academiei de Ştiinţe Medicale 

(Prezentul regulament a fost adoptat în Biroul Executiv al 

Academiei de Ştiinţe Medicale) 

 

 Alegerea organelor de conducere ale Academiei de Ştiinţe Medicale, se va desfăşura în 

perioada 01 – 14 noiembrie 2019, pentru Filiale şi pe data de 22 noiembrie 2019, la nivelul adunării 

generale  a Academiei de Ştiinţe Medicale. 

 În conformitate cu Legea nr.264/2004, privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Medicale, şi Statutul Academiei, aprobat prin HG nr.1665/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi având în vedere că echipele de conducere trebuie să fie unitare şi în perfectă colaborare, 

alegerile se vor face având în vedere votarea echipei de conducere în integralitate. 

 Orice membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, are dreptul să candideze la funcţia de 

preşedinte iar la această candidatură va menţiona numele şi funcţia colaboratorilor din echipa de 

conducere, deasemenea, doar membri titulari, conform statutului. Votul se va da de către membrii 

Academiei de Ştiinţe Medicale în Adunarea Generală echipei pe care o consideră performantă. 

 Fiecare echipă va trebui să depună programul cu obiectivele pe care doreşte să le realizeze şi în 

acelaţi timp, pentru credibilitate, să specifice ceea ce a realizat pentru Academia de Ştiinţe Medicale, 

fiecare din membrii echipei. Faptul priveşte atât filialele cât şi conducerea Academiei de Ştiinţe 

Medicale. 

 Nu pot prezenta candidatura de preşedinte şi corolar să-şi formeze echipă, persoanele care au 

sentinţe definitive de corupţie, plagiat sau au deţinut calitatea de informatori ai fostei securităţi. 

 Termenul limită de depunere al candidaturilor pentru Biroul Executiv este data de 22 

octombrie, la secretariatul general, care urmează să o facă publică. 

 Filialele îşi vor stabili propriile termene, anunţând conducerea Academiei. 

 Filialele în ansamblu, nu au calitatea de a susţine unele echipe pentru conducerea Academiei 

întrucât este necesar să se lase opţiunea liberă a fiecărui membru care poate discuta în nume personal, 

chiar dacă este în conducerea filialei. 

Consiliul Ştiinţific al Academiei de Ştiinţe Medicale: 

 Preşedinte – Acad.Prof.Dr. Irinel Popescu 

 Secretar General – Acad.Prof.Dr. Mircea Ifrim  

 Vicepreşedinţi – Acad.Prof.Dr. Radu Deac 

  Acad.Prof.Dr. Dan Mircea Enescu 

  Acad.Prof.Dr. Virgil Păunescu 

 Preşedinte Filiala Bucureşti – Acad.Prof.Dr. Victor Voicu 

 Preşedinte Filiala Cluj – Acad.Prof.Dr. Mircea Grigorescu 

 Preşedinte Filiala Craiova – Acad.Prof.Dr. Tudorel Ciurea 

 Preşedinte Filiala Iaşi – Acad.Prof.Dr. Carol Stanciu 

 Preşedinte Filiala Târgu-Mureş – Acad.Prof.Dr. Radu Deac 

 Preşedinte Filiala Timişoara – Acad.Prof.Dr. Margit Şerban 


