
ACADEMIA DE ŞTIINŢE MEDICALE 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 

A ALEGERII PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL 

ACADEMIEI DE ȘTIINTE MEDICALE 

 
 

Alegerea președintelui Academiei de Ştiinţe Medicale se va organiza în perioada 

21 octombrie - 20 noiembrie 2020, la nivelul Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe 

Medicale. 

În conformitate cu Legea nr.264/2004, privind organizarea şi funcționarea 

Academiei de Ştiinţe Medicale precum şi Statutul Academiei, aprobat prin HG nr. 

1665/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând decesul preşedintelui 

Academiei de Ştiinţe Medicale, domnul Acad.Prof.Dr.Mircea Ifrim, Consiliul Ştiinţific al 

Academiei de Ştiinţe Medicale a decis organizarea alegerii pentru funcţia de preşedinte, 

rămasă vacantă, din mandatul prezent, după cum urmează: 

1. Pentru funcţia de preşedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale, în conformitate 

cu art.29 din HG nr. 1665/2004, privind aprobarea Statutului A.S.M., îşi poate depune 

candidatura orice membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, mai puţin persoanele 

care au sentințe definitive de corupție, plagiat sau au deţinut calitatea de informatori ai 

fostei securităţi. 

Candidaţii vor depune un dosar care va conţine o cerere, dosarul de membru al 

A.S.M. actualizat şi programul personal de management pentru funcţia de preşedinte al 

Academiei de Ştiinţe Medicale. 

2. Candidaturile pentru funcţia de preşedinte, se vor depune direct la secretariatul 

Academiei de Ştiinţe Medicale sau online la adresa de e-mail adsm.adsm@vahoo.com, 

începând cu data de 21 octombrie 2020, de către secţiile ştiinţifice, filialele teritoriale sau 

în nume propriu de către membrii titulari al Academiei de Ştiinţe Medicale şi vor fi avizate 

cu cel puţin 7 zile înainte de Adunarea Generală din data de 20 noiembrie 2020, de către 

Consiliul Ştiinţific. 

3. Şedinţa Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe Medicale pentru alegerea 

preşedintelui, se va desfăşura în data de 20 noiembrie 2020, și aceasta va fi condusă de un 

prezidiu format din 3 membrii titulari. 

4. Se constituie o Comisie electorală formată din 5 persoane, dintre care un 

președinte, trei membrii și un secretar. 
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5. Adunarea Generală este legal constituită în prezența a cel puțin două treimi din 

numărul membrilor săi. Dacă la prima convocare nu este întrunit numărul legal de două 

treimi din numărul membrilor, se convoacă o nouă adunare care se consideră legal 

constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. În 

cazul în care nici la această convocare nu este întrunit numărul legal de membrii, o nouă 

adunare este considerată legal constituită cu numărul membrilor prezenți. 

6. În Adunarea Generală a Academiei de Ştiinţe Medicale, se supun la vot toate 

candidaturile avizate de Consiliul Ştiinţific al Academiei de Ştiinţe Medicale. 

Se declară ales, pentru funcţia de preşedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale 

candidatul care a obţinut cel puţin jumătate plus unul din voturile celor prezenţi. 

Mandatul preşedintelui ales va înceta o dată cu mandatul actualului Birou Executiv. 

În funcţie de evoluţia situaţiei pandemice, se va comunica în timp util dacă şedinţa 

Adunării Generale din 20 noiembrie, va avea loc în spațiul virtual, în varianta hibrid sau 

cea clasică. 

În conformitate cu prevederile art.28, al.(a), din Statutul Academiei de Ştiinţe 

Medicale, secretarul general va aduce la îndeplinire dispozițiile de mai sus. 

 

 
Consiliul Științific al Academiei de Științe Medicale 

 

 

 
 

 


