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Art. 1. Alegerea membrilor Consiliului științific se face în baza art. 5. alin. (1) din  

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului științific al Institutului Național de 

Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, după cum urmează: 

(1) alegerile pentru membrii Consiliului științific și modul de organizare a acestora se 

consemnează în ordinul de zi pe unitate; 

(2) la alegeri, participă personalul cu studii superioare din cadrul tuturor compartimentelor 

institutului care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare, personal angajat pe durată 

nedeterminată;  

(3) procesul electoral se va concretiza prin alegerea a 8 membri ai Consiliului științific;  

(4) în vederea monitorizării procesului electoral, vor fi nominalizați, prin ordinul de zi pe 

unitate, trei observatori;  

(5) lista electorală va fi afișată la avizier și pe site-ul Institutului și va fi consemnată în ordinul 

de zi pe unitate; 

(6) prezența la ședința de alegeri va fi consemnată prin semnătura participanților în tabelul pus 

la dispoziție de secretar; 

(7) cvorumul pentru ședința de alegeri trebuie să fie de cel puțin jumătate plus unu din numărul 

de persoane înscrise pe listele electorale. Dacă nu se întrunește cvorumul, ședința va fi reprogramată 

în termen de maximum 5 zile, fără a mai fi necesar cvorum; 

(8) persoanele care candidează pentru o poziție de membru în cadrul Consiliului științific 

trebuie să aibă o vechime în institut de minim un an la data organizării alegerilor și trebuie să își  

exprime intenția de a candida, asumându-și toate drepturile și obligațiile ce decurg din această 

calitate. Candidații vor include în dosarul de candidatură următoarele documente:  

1. curriculum vitae;  

2. scrisoare motivațională (maxim 1 pagină);  

3. un program de acțiune pentru viitorul mandat de 4 ani în cadrul Consiliului științific;    

4. copie după documentul care atestă funcția de execuție în cercetare-dezvoltare   

conform art. 7 și 8 din Legea 319/ 2003 cu modificările și completările ulterioare; 

5. copie după  diploma de doctor în științe.  

(9) numele candidaților va fi trecut într-un tabel ce va avea în dreptul fiecărui nume o căsuță cu 

mențiunea VOTAT. După încheierea depunerii candidaturilor, tabelul va fi tipărit și multiplicat și 

devine buletin de vot în urma ștampilării de către secretar;  

(10) fiecare persoană cu drept de vot, prezentă la ședința de alegeri, va primi un singur buletin 

de vot. Exprimarea votului pentru fiecare candidat se face prin bifarea cu un X în coloana 

„VOTAT”, conform modelului prezentat mai jos. Pe buletinul de vot pot fi bifate maxim 8 opțiuni. 

Buletinele de vot pe care sunt bifate mai mult de 8 opțiuni vor fi anulate; 
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(11) voturile vor fi numărate de către o comisie de numărare formată din 3 persoane. Comisia 

de numărare va fi nominalizată în ordinul de zi pe unitate; 

(12) sunt declarați câștigători candidații care obțin cele mai multe voturi în limita locurilor 

prevăzute. În cazul în care, pentru ultimele poziții, sunt mai mulți candidați ce au obținut același 

număr de voturi, se va organiza un nou tur de alegeri, la care vor participa doar acești candidați. 

Sunt declarați câștigători candidații care obțin la acest nou tur de alegeri cele mai multe voturi în 

limita locurilor prevăzute; 

(13) rezultatul alegerilor va fi consemnat într-un proces verbal care va menționa modul de 

desfășurare a ședinței de alegeri și rezultatul obținut în urma procesului electoral. Procesul verbal va 

fi semnat de către membrii comisiei de numărare a voturilor și avizat de către comandant - 

directorul general; 

(14) rezultatul alegerilor se va consemna în ordinul de zi pe unitate și va fi postat pe site-ul 

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”. 

Art. 2. Alegerea președintelui și vicepreședintelui Consiliului științific: 

(1) prima ședință a noului Consiliu științific, prezidată de comandantul - directorul general al 

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, se va desfășura în 

termen de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul alegerilor. Discuțiile din cadrul acestei 

ședințe vor fi consemnate de către secretarul Consiliului științific; 

 (2) noul Consiliu științific își alege președintele și vicepreședintele prin vot secret. Fiecare 

membru al Consiliului științific poate propune o persoană pentru fiecare dintre cele două poziții sau 

cei care doresc să candideze se pot auto-propune;  

(3) noua componență a Consiliului științific va fi validată prin vot de către membrii noi aleși; 

(4) mai întâi, se alege președintele Consiliului științific. Persoana care întrunește jumătate plus 

unu voturi din numărul voturilor exprimate este declarată caștigătoare. Dacă nici un candidat nu 

întrunește majoritatea simplă, atunci va fi organizat un al doilea tur de alegeri între primii doi 

candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi. Persoana care întrunește cel mai mare 

număr de voturi este declarată câștigătoare; 

Nume, prenume Funcție VOTAT 

Nume prenume 1 CS I-III X 

Nume prenume 2 CS  

Nume prenume 3 Asistent de cercetare  

...   
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 (5) alegerea vicepreședintelui se realizează după aceleași reguli urmate pentru alegerea 

președintelui; 

(6) funcțiile de președinte și vicepreședinte sunt limitate la 2 mandate consecutive. 

  Art. 3. Componența Consiliului științific se va înainta comandantului - directorul general al 

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” în vederea informării 

Consiliului de administrație. 

 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 4. Dosarele candidaților se depun cu 2 săptămâni înainte de organizarea votului, la 

comisia nominalizată de către comandantul - directorul general al Institutului Cantacuzino și 

consemnată în ordinul de zi pe unitate, în baza art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare 

al Consiliului științific.  

 

 

 


