


 
 

 

 
 

ANEXA 1  
 

Lista actualizată a membrilor SIER din Filiala SIER ................................  
 

Achitat cotizaţia pe anul Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele Locul de muncă, 
Adresă de domiciliu, 

Repere de contact (telefon, e-mail) 
 

2011 
 

2012 
1.   15 lei 15 lei 
2.   15 lei 15 lei 
....   15 lei 15 lei 
n.   15 lei 15 lei 

 
Preşedinte Filială SIER .......................... 

............................................... 
(nume, semnătură şi ştampilă ) 

 
 NOTE: 1. -75 % din cotizaţiile vor rămâne la dispoziţia filialei respective, iar 25 % vor fi virate în  

  contul RO16BRDE426SV16743954450, deschis la BRD-Ag. Lizeanu Bucureşti  
  (cod fiscal: RO6916164). 

             2.- Orice modificare ulterioară a datelor solicitate mai sus va fi comunicată în timp util 
                   Secretariatului General al SIER.  
 
 
 

ANEXA 2 
 

 Componenţa Biroului Filialei SIER ................................  
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
Prenumele Funcţia în cadrul Biroului  Locul de muncă, adresă de domiciliu, 

Repere de contact (telefon, e-mail) 
1.  Preşedinte  
2.  Vicepreşedinte  
3.  Secretar/Director executiv  
4.  Membru  
  Membru  

n.  .....................  
 

                   - Adresa oficială a Filialei SIER .................................... 
                        Localitate ......................................., Str.................................................. nr....... 
                        Cod poştal......................, Judeţ..............,  
                        Tel:................................................., Fax:.............................., E-mail................... 
 

                  - Cont fiscal nr....................................................  
                  - Cont bancar nr.................................................... /deschis la................................. 
                  - Suma existentă la data de ............................ în: 
                              - contul bancar nr. ..................................... :   ................................ lei 
                                                                                                       ............................... (EURO, USD) 
                              - în casă:                                                          ................................ lei 
                                                                                                       ............................... (EURO, USD) 
           

                 - Numele/prenumele responsabilului financiar/directorului economic  
                      .................................................................................................. 
 
 

Preşedinte Filială SIER 
............................................... 

(nume, semnătură şi ştampilă ) 
 



 
 

 

 
 
 

ANEXA 3  
 
 

IMPUTERNICIRE 
 

 1).................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................., 

reprezentată prin2) ................................................................................................................................... 

Telefon ............................, Fax ................................. , MEMBRU COLECTIV al SIER împuterniceşte pe  

Dnul/Dna .................................................. posesor al actului de identitate: ............., seria: ...............,     

nr.: ............................., eliberat de .............................., 

să  ne reprezinte în cadrul Adunării Generale a SIER din data de 23 octombrie 2012. 

 

                             Semnătura 2) 
                                                                   (ştampila) 
 
 
Localitatea şi data 
.............................. 
 
_____________________ 
1) Numele complet al persoanei juridice, Membru Colectiv al SIER, adresa completă (judeţ, localitate, str., nr., sector, cod 
poştal). 
2) Numele, prenumele şi funcţia persoanei care reprezintă persoana juridică. 
 
 
 
 
 

 
ANEXA 4  

 
 
 

IMPUTERNICIRE 
 

  Subsemnatul ....................................................................................................................................., 

în calitate de Membru Individual al SIER - Filiala ........................................................., posesor al 

actului de identitate: ........ seria: ..............., nr.: .........................., eliberat de ........................, 

împuternicesc pe Dnul/Dna .......................................................................................... posesor al actului 

de identitate: ............., seria: ...............,      nr.: ............................., eliberat de ..............................., 

să  mă reprezinte în cadrul Adunării Generale a SIER din data de 23 octombrie 2012. 

 

                             Semnătura  
 
 
Data:......................... 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 5  
 

 
ORDINEA DE ZI 

 
Adunarea Generală a membrilor SIER din data de 23 octombrie 2012 

 
 
 

1.- Raportul Consiliului Director al SIER. 
       Prezintă: Prof.dr.ing. Victor Vaida - Preşedinte al SIER 
 
2.- Programul de activităţi pentru anul 2013. 
       Prezintă: Prof.dr.ing. Victor Vaida - Preşedinte al SIER 
 
3.- Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011. 
       Prezintă: Dr.ing. Fănică Vatră - Secretar General & Director Executiv al SIER 
 
4.- Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2011 
       Prezintă: Ing. Constantin Radu - Vicepreşedinte al SIER 

 
5.- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012. 
       Prezintă: Dr.ing. Fănică Vatră - Secretar General & Director Executiv al SIER 
 
6.- Adoptarea Hotărârii Adunării Generale 
       Prezintă: Secretarul General & Directorul Executiv al SIER 
 
7.- Alegerea membrilor Consiliului Director al SIER, membrilor Colegiului de Etică  
      Profesională şi a Comisiei de Cenzori. 
 
8.- Diverse 
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ANEXA 6 

PROCEDURĂ  

          pentru desfăşurarea alegerilor SIER 
 

Alegerile se vor face pe baza votului liber exprimat în cadrul Adunării Generale. Adunarea 
Generală alege membrii Consiliului Director al SIER (7 membri), Colegiului de etică profesională 
(5 membri), Comisiei de cenzori (3 membri), Preşedintele SIER şi Secretarul General/Directorul 
Executiv.  

Pot fi membrii ai Consiliului Director al SIER membrii SIER cu vechime şi activitate confirmată 
în SIER de minimum 4 ani.  
 Propunerile pentru Consiliul Director al SIER se pot face în două moduri: 
  - de către Consiliul Director în exerciţiu (cu acceptul persoanelor propuse); 
  - în mod individual (prin autopropunere) de către membrii SIER care apreciază că pot  
             prelua şi au timpul necesar pentru a îndeplini în bune condiţii o anumită funcţie. 
 În acest ultim caz, persoana care îşi propune candidatura va prezenta o motivaţie a propunerii 
şi un program de acţiune pentru funcţia solicitată. 
 Este de preferat ca autopropunerile să fie înaintate Consiliului Director în exerciţiu cu cel puţin 
două săptămâni înaintea Adunării Generale de alegeri. Această cerinţă nu exclude posibilitatea 
unor propuneri care se vor face chiar în timpul Adunării Generale de alegeri. 

Pentru persoanele care candidează ca membru al Consiliului Director al SIER este necesar să 
se depună la Secretariatul General al SIER (cel târziu până în ziua Adunării Generale) Cazierul 
Fiscal de la Administraţia Financiară, conform OG 75/2001, cu modificările ulterioare.   

 

Votarea se va face pe buletine de vot pe care vor fi înscrise numele persoanelor propuse de 
Consiliul Director în exerciţiu şi autopropunerile înaintate în termen (cu cel puţin două săptămâni 
înaintea Adunării Generale).  
 Pentru autopropunerile făcute în timpul Adunării Generale, participarea la votare se va face 
numai prin ştergerea propunerilor înscrise pe buletinul de vot şi înlocuirea lor (în timpul votării) cu 
numele persoanelor care s-au autopropus. 
 

Fiecare membru individual beneficiază de 1 vot, iar fiecare membru colectiv beneficiază de 3 
voturi. Buletinele de vot vor fi diferenţiate - printr-o menţiune scrisă - pentru membrii individuali şi 
membrii colectivi. 

Pentru exercitarea dreptului de vot, atât membrii individuali cât şi cei colectivi trebuie să fi plătit 
cotizaţia la zi (inclusiv pentru anul în curs). 

Participanţii la vot care reprezintă membrii colectivi (în cazul în care nu sunt chiar conducătorii 
organizaţiilor respective) vor primi buletinele de vot pe baza unei împuterniciri scrise, semnată de 
conducerea organizaţiei - membru colectiv.  

Participanţii la vot care reprezintă unul sau mai mulţi membrii individuali vor primi buletinele de 
vot pentru persoanele respective numai pe baza de împuterniciri scrise, semnate de 
pesoana/persoanele pe care o/le reprezintă.  

 

Pentru numărarea voturilor se stabileşte o comisie formată din 3 persoane, alese în timpul 
şedinţei Adunării Generale şi care nu fac parte dintre candidaţi. 

Comisia de numărare a voturilor stabileşte valabilitatea fiecărui buletin de vot şi efectuează 
numărarea voturilor, consemnând rezultatul într-un proces verbal pe care îl prezintă Adunării 
Generale. 

Buletinele de vot pe care apar alte nume în afara celor stabilite de Adunarea Generală se 
anulează. 

Pentru o anumită funcţie, este (sunt) declarată(e) aleasă(alese) persoana(persoanele) care 
întruneşte (întrunesc) majoritatea simplă a voturilor prezentate în Adunarea Generală  (în ordinea 
descrescătoare a numărului de voturi). 
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