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PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 
Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor PPTT 

8 octombrie 2020 
 
 
Preambul 

În contextul pandemiei determinată de infectarea cu noul coronavirus, in vederea protejarii 
persoanelor care participa la evenimente desfasurate in spatii inchise, adoptarea modalităţii de 
vot prin corespondeţă electronică pentru problemele ce fac obiectul aprobării în Adunarea 
Generală Extraordinara a PPTT a devenit imperios necesară si utilă. 
Prezenta procedura stabileste regulile necesare convocarii si organizarii Adunarii Generale 
Extraordinare a Membrilor PPTT astfel incat toti membrii, avand cotizatia achitata la zi, sa poata 
participa in mod egal si nediscriminatoriu la Adunarea Generala Extraordinara, sa poata avea 
acces la informatii suficiente si sa-si poata exercita drepturile legale prevazute in Statutul PPTT. 
 
Art. 1 Procedura stabilește că Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor PPTT – AGEP, 
convocată pentru data de 08.X.2020, ora 14.00 se va desfășura online. 
Evenimentul este audio-video si are loc on-line pe platforma Zoom Meetings, https://zoom.us. 
Membrii PPTT pot accesa Zoom Meetings de pe orice dispozitiv conectat la internet.  
La data de 8.X.2020, ora 10.00 am, PPTT trimite catre participanti link-ul pentru inregistrarea la 
eveniment. Dupa accesarea sistemului de teleconferinta, persoana va putea vedea transmisiunea 
video a sedintei si va putea adresa intrebari in sectiunea special dedicata din ecranul web. 
 
Art. 2 In cadrul acestei adunari se vor anunta membrii Consiliului Director pentru mandatul 
2020-2024, alesi pe baza ,,Buletinelor de Vot’’ transmise prin e-mail de membrii PPTT pana la 
data de 7 octombrie 2020, ora 22.00. 
 
Art. 3 La aceasta adunare se va tine si prima sedinta a Consiliului Director votat. Din randul 
membrilor CD se aleg Presedintele si cei doi Vicepresedinti. Alegerile se vor desfasura prin vot 
nominal. 
 
Art. 4 PPTT cu 25 zile inainte de AGEP face anuntul pentru depunerea candidaturilor membrilor 
Consiliului Director, mandat 2020-2024.  
Conform Statut PPTT, art. 26, alin. 1, lit. e) ,,Candidatura fiecarui membru permanent se depune, 
cu minimum 20 de zile inainte de ziua de vot, in scris, la Secretarul General’’. 
 
Art. 5 Cu 15 zile inainte de eveniment Convocatorul cu ,,Ordinea de zi’’ a AGEP este trimis prin 
e-mail membrilor PPTT, la adresele de e-mail aflate în baza de date. Ordinea de Zi este postata 
pe site-ul www.pptt.ro . 
 
Art. 6 Secretarul General cu 3 de zile înainte de ziua AGEP trimite către membrii PPTT 
,,Buletinul de Vot’’ însoțit de formularul cu ,,Imputernicirea’’ persoanei care votează, pentru 
dovedirea identității. 



 

 

 
Art. 7 Reprezentanții membrilor PPTT îşi pot exercita votul prin e-mail începând cu data de 
06.X.2020, ora 10.00 și până la momentul închiderii rundei de vot la data de 07.X.2020, ora 22.00. 
 
Art. 8 Membrii  care  au  votat  își  pot  modifica opțiunea  inițială de vot, fiind considerat valabil 
ultimul vot exprimat și înregistrat până în data limită de 07 octombrie 2020, ora 22.00. 
 
Art. 9 Trimițând votul prin e-mail, membrul PPTT declară că este de accord să voteze prin 
corespondență electronică. 
 
Art. 10 Companiile membre ale PPTT trimit către Secretarul General la adresa de e-mail 
office@pptt.ro:  
- Formularul cu ,,Imputernicirea’’ persoanei care votează în numele companiei și datele de 

contact ale acesteia. 
- Buletinul de vot completat 

Membrii vor proceda la completarea buletinului de vot aferent, prin alegerea a unui numar de 
13 persoane. 
Conform Statut PPTT - Art. 26, pct.1, lit. a) ,,Alegerile se desfasoara prin votarea canditatilor 
prin vot deschis fiind alesi cei ce intrunesc cel mai mare numar de voturi. Votul este deschis 
si se efectueaza prin numarare’’. 
a. Procedura de vot 

•Marcarea in partea dreapta a buletinului de vot la rubrica Vot cu "X" reprezinta alegerea 
candidatului. 
•Va rugam sa optati pentru 13 persoane - Consiliul Director are 13 membri, conform 
prevederilor Statutare. 

b. Reguli generale de utilizare valabilă a buletinului de vot 
- � vot valabil exprimat – marcarea cu ,,X’’ a 13 candidati; 
- � vot neexprimat – nemarcarea niciunei opțiuni de vot, votul fiind considerat nul;  
- � vot anulat – marcarea a mai mult de 13 candidati; 
- � vot anulat – marcarea a mai putin de 13 candidati. 

Buletinele de vot pot să nu fie luate în considerare în următoarele situații: (i) conțin 
opțiuni contradictorii sau confuze; (ii) sunt ilizibile; (iii) sunt exprimate condiționat. 

c. Mentiune! 

 •Cinci candidati, care ocupa locurile 14, 15, 16, 17 si 18, alesi dupa punctajul obtinut la 
numararea buletinelor de vot, sunt Membri Supleanti ai Consiliului Director. 

 
Art. 11 Votul se consideră valabil exprimat dacă provine de la adresa de e-mail a votantului, 
adresa de e-mail aflată în baza de date a PPTT. 
Dacă votantul doreşte să voteze folosind altă adresă de e-mail, va comunica acest lucru 
Secretarului General pe adresa de e-mail a PPTT, indicând noua adresă de e-mail. Comunicarea 
se face prin e-mail înainte de exprimarea votului prin corespondenţă electronică exercitat 
conform prezentului regulament. 
 
Art. 12 Secretarul General va utiliza pentru corespondeţa cu membrii PPTT în procedura de vot 
prin corespondenţă electronică doar adreasa oficială a PPTT, respectiv office@pptt.ro . 
 



 

 

Art. 13 Consiliul Director in functie numeşte o Comisie de monitorizare, număratoare şi validare 
a votului exprimat prin corespondenţă electronică (în continuare Comisia), formată din 
Directorul Executiv care este Preşedintele Comisiei, şi doi membri, Secretarul General si 
Contabilul Sef. 
 
Art. 14 Comisia de monitorizare, numărătoare şi validare a votului exprimat prin corespondenţă 
electronică inventariază, numără şi validează cvorumul realizat prin corespondenţă electronică, 
verifică validitatea voturilor exprimate în condiţiile prezentului regulament si al statutului, 
numără voturile şi anunţă rezultatul in AGEP din data de 8.X.2020. În acest scop Comisia 
întocmeşte un proces-verbal. 
  
Art. 15 Comisia procedează la arhivarea electronică a e-mailurilor prin care membrii PPTT şi-
au exercitat votul. 
  
Art. 16 Deciziile luate prin voturile valabil exprimate conform prezentului regulament sunt 
obligatorii pentru membrii PPTT. 
 
Art. 17 PPTT va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și va Prelucra Datele cu 
Caracter Personal în scopul desfășurării ședinței AGEP și implementării / înregistrării hotărârilor 
adoptate, conform prevederilor legale aplicabile. 
 
Art. 18 Pentru a respecta reglementările privind securitatea datelor și GDPR, persoanele care 
votează se identifică pe baza următoarelor date:  
a. Denumirea firmei;  
b. Nume și prenume persoană care votează, funcție, e-mail și număr de telefon. 
 
Pentru solicitare detalii suplimentare asupra procedurii de vot membrii vor putea adresa întrebări 
în scris sau prin telefon la următoarele date de contact: e-mail lorincz.barnabas@pptt.ro, telefon 
0722507307.  
 
Pentru suport tehnic, cu privire la procedura de vot se pot adresa prin e-mail la adresa 
office@pptt.ro.  
 
Procedura de vot este aprobată de Consiliul Director, în baza competențelor legale.  
 
Cu stimă,  
Președinte PPTT  
Ing. Valentin Petrescu 


