
 
 

 

                         

Către, 

 Toți membrii ASTR, 

 Prezentarea candidaturilor pentru alegerea conducerii Academiei de  Științe Tehnice  

    

Pentru alegerea conducerii ASTR (Președinte, 3 Vicepreședinți, Secretar general) la 

Adunarea Generală din 11 Noiembrie 2022, ora 1030 Biroul Prezidiului comunică 

potențialilor candidați următoarele: 

I. Pentru conducerea ASTR pot candida numai membrii titulari; 

II. Pentru o funcție de conducere a academiei (membru în Biroul Prezidiului), fiecare 

candidat se va prezenta pe maximum două pagini, după cum urmează:  

1. Numele și prenumele, Secția din care face parte; 

2. Funcția pentru care candidează (președinte, vicepreședinte, secretar general); 

3. Activitățile în care s-a remarcat ca membru al academiei: științifică, 

organizatorică, de creștere a vizibilității academiei, etc.) la inițiativa sa, sau, la 

cerințe ale conducerii secției, la cererea conducerii academiei sau, în comun cu 

alți membri;  

4. Inițiative proprii ce au contribuit la îndeplinirea obiectivelor și la creșterea 

vizibilității academiei; 

5. Ce-și propune, concret, să realizeze pentru academie în cazul în care va fi ales 

(scurt și la obiect); 

6. Cât timp, săptămânal, va putea acorda activităților academiei. 

Precizare; este obligatoriu răspunsul la cele șase puncte prevăzute în acest capitol. 

III. Prezentarea va dura maximum 10 minute.  

IV. Depunerea candidaturii și înscrierea acesteia pe site-ul ASTR se va face în intervalul 

31 Octombrie - 8 Noiembrie, 2022 ora 1100.  

V. Candidaturile vor fi trimise Biroului Prezidiului la adresa de e-mail: contact@astr.ro 

și vor fi postate pe site-ul ASTR (www.astr.ro) astfel încât să poată fi vizibile. Orice 

candidatură depusă după data și ora anunțată nu va fi luată în considerație. 

VI. Candidații care nu s-au înscris și prezentat pe site conform cerințelor de la pct. IV dar, 

care se anunță direct în Adunarea Generală nu vor fi supuși votării. 

Președinte, 

      Mihai MIHĂIȚĂ 
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