
Anexa nr.1 

 

Reguli pentru organizarea și desfășurarea alegerii Biroului Executiv al Consiliului Național al 
Colegiului 

 

 

1) Alegerile se organizează și sunt conduse de către Comisia Electorală Centrală prin Președinte; 
2) Procesul Verbal al ședinței de alegeri se va ține de către Secretarul Comisiei Electorale centrale și se va semna în final de către toți membrii Comisiei Electorale Centrale; 
3) Procesul Verbal al Ședinței de alegeri se va preda la sfârșitul ședinței Secretarului general al Biroului 

Executiv rezultat în urma finalizării alegerilor; 
4) Alegerile se vor face pe funcție începând cu cea de președinte, după care vicepreședinții și secretarul; 
5) Pentru fiecare poziție de vicepreședinte se va organiza alegerea separată; 
6) În caz de egalitate de voturi se va organiza un nou tur cu primii doi candidați; 
7) În cazul egalității și la al doilea tur de vot, departajarea se va face prin tragere la sorți organizată de 

CEC;  
8) Fiecare persoană care dorește să candideze își va anunța intenția de a candida și funcția pentru care candidează, oral în ședința de alegeri; 
9) Candidatura se anunță înaintea fiecărei alegeri în funcția pentru care se organizează alegerile; 
10) Candidatura va fi consemnată în Procesul-verbal al ședinței; 
11) Candidatul își poate susține candidatura printr-o prezentare de maximum 10 minute; 
12) Se vor asigura condiții de exprimare a votului, astfel încăt acesta să fie secret; 
13)  Buletinele de vot se tipăresc înaintea exprimării votului pentru fiecare funcție pentru care se organizează votarea și se împart de personalul tehnic fiecărui votant care semnează pentru primirea 

Buletinului de vot într-un tabel; 
14) Se vor tipări un număr de buletine de vot egal cu numărul membrilor cu drept de vot prezenți; 
15) Dacă se solicită un nou buletin de vot, cel deteriorat se va preda, se va anula și se va tipări un nou buletin de vot și se va consemna în Procesul verbal al ședinței; 
16) Buletinele de vot pe care a fost exprimat votul se introduc în urnă personal de către fiecare votant, 

urna pusă la dispoziție prin intermediul personalului tehnic; 
17) După verificarea faptului că s-au depus buletinele de vot și nu mai sunt altele de pus urna se deschide în prezența membrilor Consiliului Național și se vor număra voturile exprimate de către Comisia Electorală Centrală prin prezentarea fiecărui Buletin de vot membrilor Consiliului Național; 
18) Rezultatele votului se anunță de către Președintele Comisiei Electorale Centrale și consemnează în Procesul Verbal al ședinței; 
19) La ședința Consiliului Național pot participa membrii Consiliului Național, Comisia Electorală Centrală, personalul tehnic și de specialitate inclusiv suportul juridic al Colegiului Farmaciștilor din 

România. Prezența oricărei alte persoane este aprobată de Comisia Electorală Centrală și numai în măsura în care prezența este necesară desfășurării alegerilor; 


