REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL L.S.F.E.E. Timişoara
CAPITOLUL I – Dispoztitii generale
Art.1. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare, prescurtat ROF, completează
prevederile Statutului L.S.F.E.E. și detaliază modul de aplicare al acestora.

CAPITOLUL II – Structură organizaţională
Art.2. Organele de conducere,executive si de control ale L.S.F.E.E. sunt:
a)Adunarea Generală;
b)Consiliul Director;
c)Departamente L.S.F.E.E. .

Sectiune 1
Adunarea Generală
Art.3. Convocările Adunării Generale în sesiunile ordinare trebuie anunţate cu minim 15 zile
inaintea datei stabilite, iar în cazul celor extraordinare convocarea trebuie comunicată cu 3 zile înainte;
Art.4. Convocarea Adunărilor Generale se face în scris şi va cuprinde ordinea de zi propusă,
data, ora şi locul desfăşurării, prin afişare la sediul ligii și informare multimedia.
Art.5. Desfăşurarea Adunării Generale se face conform Ordinii de Zi întocmită de către
Secretarul General L.S..F.E.E. şi care trebuie adusă la cunoştinţa Biroului de Conducere cu cel puţin 2
zile înaintea datei stabilite pentru convocarea Adunării;
Art.4. Sesiunile Adunării Generale sunt statutare în prezenţa a cel puţin jumătate din totalul
membrilor cu drept de vot, cu excepţia celor onorifici. Dacă la prima adunare nu se întruneşte numărul
cerut de membri, se va face o nouă convocare în maxim 3 zile calendaristice de la data primei
programări. Această a doua întrunire se consideră statutară indiferent de numărul celor prezenţi şi
poate adopta hotărâri valabile, acestea putând fi luate prin vot majoritar simplu;
Art.5. Adunarea Generală este prezidată și coordonată de Preşedintele LSFEE sau, în absenţa
acestuia, de un alt membru al Consiliului Director;

Secţiunea 2
Consiliul Director
Art.6. Consiliul Director are în componenţă 1 Preşedinte, 1 Vicepreşedinte şi 1 Secretar
General;
Art.7. Convocarea Consiliul Director în şedinţă extraordinară se poate face de către Preşedinte
sau Vicepreşedinte.
Art.8.1. Întrunirile Consiliul Director în şedinţă extraordinară trebuie anunţate personal
membrilor acestuia de către cel/cei care au făcut convocarea;
8.2. Întrunirile Consiliului Director în ședință extraordinară pot avea loc ori de câte ori este
nevoie.
8.3. Întrunirile Consiliul Director sunt prezidate de către Preşedintele L.S.F.E.E.;
Art.9.1. Deciziile Consiliul Director se adoptă cu majoritate simplă;
9.2. Deciziile Consiliul Director trebuie respectate de toţi membrii LSFEE;
Art.10. Membrii Consiliul Director au obligaţia de a se prezenta la întrunirile oficial
convocate ale Consiliul Director;
Art.11.1. Preşedintele LSFEE are atribuții de reprezentare cu drept de semnătură, ștampilă și
conducere operativă, prevăzute în Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare.
11.2. Președintele LSFEE execută la timp și calitativ atribuțiile cu care este investit prin fișa
postului (Anexa 1) sau de către Adunarea Generală/Consilul Director;
Art.12.1. Toate atribuțiile Președintelui revin vicepreședintelui, în următoarele condiţii:
a.
psihică);

Absenţa din motive de sănătate (incapacitate fizică sau

b.

Deplasări în ţară sau în străinătate;

c.

Decizii urgente ce trebuie luate în maximum 24 de ore.

d.

Cu delegare din partea Presedintelui;

12.2. Vicepreședintele LSFEE execută și calitativ atribuțiile cu care este investit prin fișa
postului (Anexa 2).
Art.13.1. Secretarul General LSFEE are atribuții de reprezentare cu drept de semnătură și
ștampilă, cu delegare din partea Președintelui, și conducere operativă, prevăzute în Statutul LSFEE și
Regulamentul de Organizare și Funcționare.
13.2. Secretarul General LSFEE execută la timp și calitativ atribuțiile cu care este investit prin
fișa postului (Anexa 3).

Secţiunea 3
Departamenete L.S.F.E.E.
Art.14. În vederea unei bune organizări a activităţii, membrii L.S.F.E.E. pot face parte din
următoarele departamentele: Departamentul Educaţional, Departamentul Financiar, Departamentul de
Imagine, Departamentul de Relaţii Publice, Departamentul de Resurse Umane, Departamentul Social;
Art.15. Acestea pot fi activate sau dezactivate, în functie de necesităţi, prin decizia cu
majoritate absolută a Adunării Generale;
Art.16.1. Fiecare Departament va fi coordonat de un Director de Departament. Candidatura va
conţine: CV şi scrisoare de intenţie.
16.2. Directorul de Departament va fi ales în cadrul Adunării Generale, în urma prezentării
candidaturii;
Art.17. Atribuțiile Directorilor de Departamente sunt prevăzute în fişa postului, după cum
urmează:
a.

Anexa 4 - Director Departament Educaţional ;

b.

Anexa 5 - Director Departament Social ;

c.

Anexa 6 - Director Departament de Resurse Umane;

d.

Anexa 7 - Director Departament de Relatii Publice ;

e.

Anexa 8 - Director Departament de Imagine;

f.

Anexa 9 - Director Departament Fianciar.

Art.18.1. Pentru câştigarea statutului de membru cotizant cu drepturi depline,Directorii de
Departamente îşi vor propune cei mai activi membri ai departamentului.Această propunere se va face
in urma dosarului de evaluare pe durata primelor 6 luni in asociaţie,care va fi validat de Adunarea
Generală.
18.2. Pentru câştigarea statutului de membtru cotizant cu drepturi depline,membrii observatori
vor prezenta un raport de activiatate pe durata primelor 6 luniin asociaţie,care va fi validat de
Adunarea Generală.

Capitolul III-Recompense
Art.19. Acordarea de recompense membrilor LSFEE se face de către Adunarea Generală prin
vot cu majoritate absolută.
Art.20.

Recompensele pot fi de orice natură, în funcţie de posibilităţile

Art.21.
condiţii:

Recompensele se pot acorda membrilor LSFEE în următoarele

LSFEE;

a) Contribuţii importante la activităţile LSFEE;
b) Câştigarea de premii la concursuri, congrese sau sesiuni ştiinţifice studenţeşti interne
sau internaţionale;
c) Alte situaţii hotărâte de Biroul de Conducere.

Art.22.1. Membrii LSFEE care realizează contracte de sponsorizare materializate în mijloace
băneşti pot primi un premiu în funcţie de valoarea contractului şi anume maxim 10% din valoare
contractuli.
22.2. Pentru a primi premiul, membrul LSFEE care realizează contractul de sponsorizare
trebuie să trimită o cerere adresată Adunării Generale în decurs de 7 zile.

CAPITOLUL IV – Sancţiuni
Art.23. Sancţionarea membrilor Consiliului Director și a Directorilor de Departament se face
în condiţiile:
a) Absenţa nejustificată la întrunirile oficiale ale Consiliului Director respectiv Biroul de
Conducere;
b) Neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute prin prezentul Regulament;
c) Folosirea disponibilităţilor LSFEE în interes personal sau în alte scopuri decât cele
prevăzute prin statutul acestei organizaţii;
d) Exmatricularea din cadrul facultății;
Art.24. – Sancţiunea membrilor Consiliului Director și a Directorilor de Departament poate
consta în:
a) Atenţionare verbală;
b) Sancţiune scrisă;
c) Propunerea de destituire în cadrul unei Adunări Generale;
d) Destituirea de către Preşedintele LSFEE în afara unei Adunări Generale în
următoarele condiţii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acumularea unui număr de 3 sancţiuni scrise;
Acumularea unui număr de 2 absenţe consecutive la şedinţele
Consiliul Director;
Renunţarea la studii;
Mutarea în alt centru universitar;
Exmatricularea din cadrul facultății;
Abateri disciplinare foarte grave care pot dăuna imaginii asociaţiei cu
probe scrise

e) Destituirea Preşedintelui se poate face doar într-o Adunare Generală statutar
constituită prin vot cu majoritate absolută.
Art.25. Absenţa la 2 întruniri consecutive ale Adunării Generale sau neplata a 2 cotizații duce
la suspendarea dreptului de vot, evidenţa membrilor cu drept de vot fiind ţinută de Secretarul General;
Art.26. Suspendarea dreptului de vot poate fi propusă de orice membru cu drept de vot,
urmând ca Adunarea Generală să decidă cu majoritate simplă;
Art.27. Dreptul de vot suspendat conform Art.25 sau Art.26 se poate recâştiga astfel:

a. Depunerea unei cereri de recâştigare a dreptului de vot la Secretarul General;
b. Prezentarea unui raport de activitate în fața Adunării Generale, pe perioada determinată de
către Biroul de Conducere, acesta fiind aprobat cu majoritate simplă de către Adunarea
Generală;
c. Propunere în Adunarea Generală de către un membru din Biroul de Conducere.
Art.28. Dreptul de vot suspendat, respectiv recâștigarea intră în vigoare doar de la următoarea
Adunare Generală.

CAPITOLUL V – Dispoziţii Finale
Art.29. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării sale de către Adunarea
Generală;
Art.30. Înfiinţarea unui nou departament, în condiţiile în care necesitatea lui este justificabilă,
se poate face prin convocarea Biroul de Conducere într-o şedinţă extraordinară.
Art.31. Modalitatea de vot în cadrul unei Adunări Generale – deschis sau secret – se va stabili
de către participanţi, în cadrul fiecărei Adunări Generale.
Art.32. Atribuţiile cenzorului sunt prevăzute în Anexa 10.
Art.33. Toti membrii L.S.F.E.E. vor respecta Codul de Conduită prevăzut în Anexa 11.
Art.34. Dizolvarea si lichidarea Asociației Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică și
Electroenergetică Timișoara se poate face doar în cadrul unei Adunări Generale, prin vot, în
unanimitate, a tuturor membrilor cu drept de vot din cadrul asociației.
Art.36.Prezentul Regulament este completat de următoarele documente(Anexe) care fac parte
integrantă din ROF:
a) Anexa 1 - Presedinte;
b) Anexa 2 - Vicepreşedinte;
c) Anexa 3 - Secretar General;
d) Anexa 4 - Director Departament Educaţional ;
e) Anexa 5 - Director Departament Social ;
f) Anexa 6 - Director Departament de Resurse Umane;
g) Anexa 7 -Director Departament de Relatii Publice ;
h) Anexa 8 - Director Departament de Imagine;
i) Anexa 9 - Director Departament Fianciar.

CAPITOLUL VI – Incompatibilități
Art.37 – Nu pot fi membri ai L.S.F.E.E. persoanele care nu îndeplinesc calitatea de student.
Art.38 – Nu pot face parte din Consiliul Director sau să aibă funcția de Director de
Departament persoanele de la alte facultăți.

