
 

 

Nr. iesire nr. 224 / 31.04.2021 
 

PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 
Adunarea Generală Ordinară a Membrilor PPTT 

14 aprilie 2021 
 
 
Prezenta Procedură stabilește că Adunarea Generală Ordinară a Membrilor PPTT – AGP, 
convocată pentru data de 14.04.2021 se va desfășura on-line pe platforma Zoom Meetings, 
https://zoom.us. 
 
Convocările la ședințele AGP sunt nominale pentru membrii PPTT care au cotizația plătită la zi. 
Documentele de pe ordinea de zi a AGP supuse aprobării sunt trimise prin email. 
La data de 12 aprilie 2021, ora 10.00 am Secretarul General trimite către membrii PPTT cu drept 
de vot materialele supuse aprobării prin vot deschis însoțite de formularul cu buletinul de vot și 
formularul cu madatul de reprezentare al persoanei care votează pentru dovedirea identității. 
 
Persoanele împuternicite îşi pot exercita votul prin corespondență înainte de AGP, începând cu 
data de 12.04.2021, ora 10.

00 și până la momentul închiderii rundei de vot la data de 13.04.2021, 
ora 16.

00. 
Membrii  care  au  votat  își  pot  modifica  opțiunea  inițială  de  vot, fiind considerat valabil 
ultimul vot exprimat și înregistrat până în data limită de 13 aprilie 2021, ora 16.00. 
Trimițând votul prin e-mail, membrul PPTT declară că este de accord să voteze prin 
corespondență electronică. 
 
Companiile membre ale PPTT trimit către Secretarul General la adresa de e-mail 
office@pptt.ro:  
- Formularul cu mandatul de reprezentare pentru împuternicirea persoanei care votează în 

numele companiei și datele de contact ale acesteia. 
- Formularul de vot completat. 

Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, membrii vor proceda la completarea buletinului de 
vot aferent, prin bifarea/marcarea unei singure opțiuni: “Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”. 
Reguli generale de utilizare valabilă a buletinului de vot:  

- � vot valabil exprimat – marcarea unei singure opțiuni de vot (“Pentru”, 
“Împotrivă”, “Abținere”);  

- � vot neexprimat – nemarcarea niciunei opțiuni de vot, votul fiind considerat nul;  
- � vot anulat – marcarea a mai mult de o opțiune de vot (“Pentru”, “Împotrivă”, 

“Abținere”).  
Buletinele de vot aferente unui punct de pe ordinea de zi pot să nu fie luate în 
considerare în următoarele situații: (i) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; (ii) 
sunt ilizibile; (iii) sunt exprimate condiționat. 

 
PPTT va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și va Prelucra Datele cu 
Caracter Personal în scopul desfășurării ședinței AGP și implementării / înregistrării hotărârilor 
adoptate, conform prevederilor legale aplicabile. 
 



 

 

 
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.  

Secretariatul de ședință cu sprijinul Secretarului General va colecta buletinele de vot, le va valida 
și va proceda la numărarea voturilor.  
Situația centralizată este consemnată în Procesul verbal care va cuprinde informații privind: 
situația voturilor electronice înregistrate, situația buletinelor de vot, situația împuternicirilor, 
situație centralizată a voturilor exprimate.  
 
Pentru solicitare detalii suplimentare asupra documentelor de pe ordinea de zi 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 


