
REGULAMENT DE ORGANIZARE A ALEGERILOR 

  

FEDERATIEI NATIONALE A PATRONATELOR MEDICILOR DE 

FAMILIE 

DIN ROMANIA 

  

Art. 1 - ORGANIZAREA ALEGERILOR 

1.1 - FEDERATIA NATIONALA A PATRONATELOR MEDICILOR DE 

FAMILIE 

DIN ROMANIA (denumita in continuare FNPMF), alege, odata la 4 ani, in cadrul 

Adunarii Generale Electorale, presedintele, membri Consiliului Director, precum si 

cenzorul. 

1.2 - In sedinta Adunarii Generale dinaintea alegerilor, se constituie Comisia 

Electorala, formata din 5 membri. 

Comisia Electorala isi va desemna 

a.     Presedintele 

b.    Secretarul 

c.     Membri 

1.3 - Comisia Electorala are urmatoarele atributii: 

a.     Validarea candidaturilor depuse si afisarea listei candidaturilor admise 

precum și lista candidaturilor respinse, la sediul FNPMF, pe pagina de web a 

FNPMF precum si pe forumul de comunicare a membrilor FNPMF, in timp 

de 3 zile de la data limită pentru depunerea candidaturilor. Candidaturile pot 

fi contestate in termen de maximum 3 zile de la afisarea lor; 

b.    Solutionarea contestatiilor se va realiza in timp de maxim 3 zile de la data 

limita pentru depunerea contestatiilor; 



c.     Afisarea listei finale a candidatilor la sediul FNPMF, pe pagina de web a 

FNPMF precum si pe forumul FNPMF in timp de maxim 6 zile de la data 

limita pentru depunerea candidaturilor; 

d.    Stabileste formatul buletinelor de vot 

e.     Supravegherea corectitudinii desfasurarii alegerilor 

f.      Validarea, numararea  si centralizarea buletinelor de vot 

g.    In caz de balotaj, pentru oricare din functii, va organiza pe loc cel de-al 

doilea tur de scrutin pentru desemnarea unuia dintre candidati la functia 

respectiva. 

h.    Ia masurile necesare pentru ocuparea numarului minim de pozitii pentru 

functionarea Consiliului Director conform Statutului. 

i.      Prezentarea rezultatului final al alegerilor, spre validare, catre Adunarea 

Generala. 

j.      Asigura, impreuna cu secretariatul FNPMF, arhivarea procesului verbal 

al alegerilor si a buletinelor de vot. 

1.4 - Membrii Comisiei Electorale nu pot candida la nici una din functiile elective 

ale FNPMF. 

1.5 – Componenta Consiliului Director se stabileste prin vot direct si secret al 

membrilor Adunarii Generale, in functie de candidaturile depuse. 

1.6 - Nu poate candida pentru functia de presedinte, o persoana care ocupa o functie 

de conducere in cadrul unei institutii, daca FNPMF are ca scop sprijinirea acelei 

institutii. 

1.7 - Pentru a candida la functia de presedinte, de membru al Consiliului Director, 

sau cenzor candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

. 

a.     sa fie medic de familie 



b.    sa fie reprezentantul legal al unui patron inscris intr-un patronat al 

medicilor de familie (art. 1 lit v. din Legea Dialogului Social)membru FNPMF 

cu cotizația achitată pe anul în curs. 

c.     candidatura sa fie sustinuta de cel putin un patronat afiliat la FNPMF. 

 

d. să dețină capacitate deplină de exercițiu și să nu execute pedeapsa 

complementară a interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau 

meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea 

infracțiunii.(art 63 Legea Dialogului Social) 

 

e. să nu ocupe funcții de conducere în organizațiile/organismele profesionale 

de la nivel național, precum și funcții de conducere în administrația publică locală 

sau centrală, Guvern și/sau Parlament. (Art. 6, alin (5), lit e) Statut FNPMF) 

 

1.8 - Candidaturile pentru functiile mentionate in Art. I – alineatul 1.1 - se depun cu 

cel mult 10 zile calendaristice inaintea desfasurarii Adunarii Generale Electorale si 

vor cuprinde:  

a.     declaratia de candidatura; 

b.    curriculum vitae; 

c.     recomandare din partea patronatului local din care face parte. 

1.9 - Declaratia de candidatura va cuprinde: 

a.     Numele, prenumele si codul numeric personal; 

b.    Functia/functiile pentru care candideaza (presedinte,vicepresedinte, 

membru al Consiliului Director,secretar sau cenzor); 

c.     Functiile pe care le detine in alte organisme statale, administrative, 

sindicale, patronale ori profesionale; 

d.    Data si semnatura. 

1.10 - Pe ordinea de zi a Adunarii Generale Electorale se vor mentiona candidaturile 

validate pentru fiecare functie in parte. 



1.11 - Alegerea candidatilor este validata daca este prezent la alegeri un numar de 

votanti reprezentand majoritatea simpla (jumatate plus unu) din membrii cotizanti 

cu cotizatia achitata la zi ai FNPMF, inregistrati la data anuntarii alegerilor. 

1.12 – In cazul in care nu s-a intrunit majoritatea simpla, se va desfasura un al doilea 

tur de scrutin in termen de minim 14 zile de la data desfasurarii primului, care va fi 

validata cu voturile majoritatii celor prezenti. 

  

Prezentul regulament a fost adoptat de membrii FNPMF. 

  

  

  

Art. 2  Buletinele de vot 

Se vor tipări buletine de vot separate pentru alegerea preşedintelui, a 

vicepreşedinţilor şi respectiv a secretarilor şi trezorierului. Buletinele de vot vor fi 

ştampilate cu ştampila FNPMF-Biroul Electoral 

Pe buletinul de vot pentru preşedinte vor fi trecute şi numerotate, în ordine 

Alfabetică, numele candidaţilor la funcţia de preşedinte. 

Pe buletinul de vot pentru vicepreşedinţi vor fi trecute şi numerotate în ordine 

alfabetică numele candidaţilor la funcţia de vicepreşedinte. 

Pe buletinul de vot pentru membrii Consiliului Director vor fi trecute şi numerotate 

în ordine alfabetică numele candidaţilor. 

Buletinele de vot se declară valide dacă îndeplinesc următoarele condiţii: 

a. Conţin toate numele candidaţilor la funcţia respectivă; 

b. Este ştampilat cu ştampila biroului electoral; 



c. Buletinele pentru preşedinte au numele unui candidat încercuit, iar restul 

numelor barate; 

d. Buletinele pentru vicepreşedinte au încercuite numele a maxim cinci candidaţi, 

iar restul numelor barate; 

e. Buletinele pentru membrii Consiliului Director au încercuite numele a maxim 

zece candidati iar restul numelor barate; 

f.  Buletinele pentru secretari au incercuite numele a maxim 2 candidaţi şi 

restul  numelor  barate. 

Buletinele de vot care nu îndeplinesc condiţiile susmenţionate vor fi declarate nule. 

Buletinele de vot se editează şi se listează pe loc. 

Alegătorii îşi exprimă votul prin marcarea după procedura sus menţionată a 

buletinului de vot, împachetarea acestuia şi introducerea în urmă în faţa biroului 

electoral, după ce au semnat pentru pentru primirea buletinului de vot, pentru 

fiecare tip de buletin de vot în parte. 

Art. 3. Desfăşurarea alegerilor 

Prima dată se va desfăşura alegerea preşedintelui. După alegerea preşedintelui, se 

va proceda la alegerea vicepreşedinţilor. Apoi se vor alege membrii Consiliului 

Director. Apoi a secretarilor. 

a. Alegerea preşedintelui. 

Candidaţii validaţi la funcţia de preşedinte a FNPMF  vor prezenta în plenul 

Adunarii Generale în data alegerilor Proiectul de management şi dezvoltare a 

FNPMF pe care îl propune pentru mandatul următor. După aceea se trece la 

votarea preşedintelui. 

Dacă un candidat obţine un număr de voturi egal cu jumătate plus unul 

din numărul total de membri validaţi ai Adunarii Generale, se declară câştigător. În 

caz contrar se organizează imediat turul al doilea, la care vor participa candidaţii de 

pe primele două poziţii. Va fi declarat câştigător candidatul care va obţine cel mai 

mare număr de voturi dintre cei doi. 

Pentru preşedinte se votează prin vot secret pe buletin de vot separat. 



b. Alegerea vicepreşedinţilor. 

După alegerea preşedintelui se trece la alegerea vicepreşedinţilor. Candidaţii care 

au participat la alegerile pentru preşedinte şi nu au fost alesi pot candida la funcţia 

de vicepreşedinte. Se vor declara câştigători primii cinci candidaţi în ordinea 

numărului de voturi. 

În cazul în care pe ultima poziţie se află doi sau mai mulţi candidaţi cu număr egal 

de voturi, se va organiza imediat o procedură de vot de baraj la care vor participa 

doar candidaţii respectivi. Va fi declarat câştigător candidatul care obţine cel mai 

mare număr de voturi. 

Pentru vicepreşedinţi se votează prin vot secret pe buletin de vot separat. 

c. Alegerea membrilor Consiliului Director. 

După alegerea vicepreşedinţilor se trece la alegerea membrilor Consiliului 

Director. 

Candidaţii care au participat la alegerile pentru vicepreşedinte şi preşedinte şi nu 

au fost aleși pot candida la funcţia de membru al Consiliului Director. 

În cazul în care pe ultima poziţie se află doi sau mai mulţi candidaţi cu număr egal 

de voturi, se va organiza imediat o procedură de vot de baraj la care vor participa 

doar candidaţii respectivi. Va fi declarat câştigător candidatul care obţine cel mai 

mare număr de voturi. Pentru membrii Consiliului Director se votează prin vot 

secret pe buletin de vot separat faţă de cele pentru preşedinte şi vicepreşedinte.  

d.Alegerea secretarilor. 

După alegerea membrilor Consiliului Director se trece la alegerea secretarilor. 

Candidaţii care au participat la alegerile pentru vicepreşedinte şi preşedinte si 

membru al CD şi au nu fost aleşi pot candida la funcţia de secretar. 

În cazul în care pe ultima poziţie se află doi sau mai mulţi candidaţi cu număr egal 

de voturi, se va organiza imediat o procedură de vot de baraj la care vor participa 

doar candidaţii respectivi. Va fi declarat câştigător candidatul care obţine cel mai 

mare număr de voturi 



Biroul electoral va întocmi un proces verbal prin care va comunica Adunării 

Generale spre validare rezultatele alegerilor. Adunarea Generala va valida alegerile 

în aceeaşi şedinţă. 

Buletinele de vot şi procesul verbal al biroului electoral se arhivează şi se păstrează 

în arhiva FNPMF conform legii. 

  

 


