STATUTUL Ligii Studenților din Facultatea de
Electrotehnică și Electroenergetică
CAPITOLUL I. Dispoziții Generale
Art.1.1. Prezentul Statut reglementează organizarea și funcționarea Ligii Studenților din Facultatea de
Electrotehnică și Electroenergetică din Timișoara, denumită: L.S.F.E.E..
1.2. L.S.F.E.E. este o asociație studențească la nivel local ce are ca scop reprezentarea intereselor
comune şi specifice ale stundenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică.
1.3. L.S.F.E.E. este înfințată în baza Legii nr. 21/1924, fiind de tip federativ, nepartinică și
independentă.
1.4. Conform OG nr. 26/2000, completată prin OG nr. 37/2003, L.S.F.E.E. se constituie ca persoană
juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art.2.1. Durata de funcționare a L.S.F.E.E. este nedeterminată.
2.2. L.S.F.E.E. are sediul în Timișoara, strada Bvd. Vasile Pârvan, nr. 2, sala A022.

CAPITOLUL II. Principii, Scop și Obiective

Art.3. Principii:
(1) Principiul Libertății – Întrucât libertatea este un drept fundamental al ființei umane,
L.S.F.E.E. apără libertatea cuvântului, libertatea de asociere, libera circulație a persoanelor și
informațiilor, liberetatea opțiuniilor politice, religioase, etc.
(2) Principiul Democrației – L.S.F.E.E. susține dreptul de liberă exprimare și susținere a
principiilor și a propriilor opinii, prin mijloace democrative.
(3) Principiul Reprezentativității – L.S.F.E.E. susține reprezentarea studenților din cadrul
Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică, bazată pe cunoașterea și evaluarea constantă
a nevoilor reale ale studenților.
(4) Principiul Transparenței – L.S.F.E.E. se bazează pe transparență atât în decizii cât și în
întreaga activitate desfășurată.
(5) Principiul Independenței – L.S.F.E.E. susține independența mișcării studențești față de orice
influență în reprezentare și în procesul decizional democratic din partea structurilor cu care
interacționează.
(6) Principiul Non-Partizanatului – L.S.F.E.E. nu se asociază cu nicio ideologie sau politică de
partid, păstrând o atitudine civică responsabilă și susținând dreptul membrilor săi la opțiuni
ideologice proprii.

(7) Principiul Legalității – L.S.F.E.E. susține necesitatea organizării vieții societății și, implicit a
vieții universitare în conformitate cu legile țării și în convergență cu ideile cuprinse în
Declarația Universală a Drepturilor Omului.
(8) Principiul Unității - L.S.F.E.E. promovează principiul unității în organizare și acțiune, acesta
fiind singurul mod prin care se poate asigura susținerea intereselor studenților precum și
participarea eficentă a studenților la rezolvarea problemelor specifice societății civile.
(9) Principiul Continuității - L.S.F.E.E. susține principiul continuității ca un garant al sprijinului
reciproc între membrii actuali și foștii membrii, în susținerea efortului comun de promovare
continuă a principiilor și activitățiilor L.S.F.E.E. .
Art.4. Scopul - Scopul principal al L.S.F.E.E. este de a reprezenta interesele comune și specifice ale
studenților Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică.
Art.5. În vederea îndeplinirii scopului propus L.S.F.E.E. îşi propune realizarea următoarelor obiective:

a) Reprezentarea tuturor studenților din Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică, indiferent de
sex, naționalitate, religie, orientare sexuală, preferință politică sau condiție economică.
b) Stabilirea unor legături şi colaborări cu alte organizaţii la nivel naţional şi internaţional.
c) Stabilirea unui dialog permanent cu cadrele didactice, alţi salariaţi ai facultăţii şi cu conducerile acestora.
d) Realizarea relațiilor de prietenie și de colaborare cu alte organizații la nivel național și internațional.
e) Organizare de acţiuni cu caracter profesional – ştiinţific, cultural, turistic, de mediu, sportiv, social sau orice
alte activităţi specifice.
f) Sprijinirea şi stimularea studenţilor şi tinerilor cu aptitudini deosebite sau aflaţi în situaţii sociale precare.
g) Desfăşurarea oricărui tip de activităţi în condiţiile legislaţiei şi ale prezentului statut.
h)Promovarea drepturilor si obligaţiilor în facultate.

CAPITOLUL III. Patrimoniul L.S.F.E.E.

Art.6. Patrimoniul L.S.F.E.E. este constituit din:
a) Contribuţia iniţială a membrilor săi, patrimoniul iniţial, care este de 500 lei.
b) Cotizaţii şi contribuţii ale membrilor săi.
c) Bunuri şi fonduri provenite din donaţii, subvenţii, sponsorizări, finanţări şi alte surse legale, din partea unor
persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate.
d) Fonduri obţinute din acţiuni cu specific profesional – ştiinţific, social, cultural, de mediu, turistic, sportiv sau
alte activităţi cu caracter distractiv (spectacole, festivaluri studenţeşti, etc.).
e) Venituri obţinute din activităţii economice directe.
f) Dividendele societăţilor comerciale în care L.S.F.E.E. este acţionar sau asociat.
g) Orice alte venituri, în condiţiile legii şi ale prezentului Statut.

Art.7. Administrarea patrimoniului se face de către Consiliul Director şi se verifică de către Adunarea Generală
şi de către Cenzor.

CAPITOLUL IV. Membrii L.S.F.E.E.
Art.8. Calitatea de membru observator al L.S.F.E.E. poate fi acordată oricărei persoane fizice care îndeplinește
calitatea de student, indiferent de ciclul de învățământ (licență, master, doctorat) și care aderă la scopul L.S.F.E.E..

Art.9. Membrii ligii pot fi:
a) Membrii fondatori.
b) Membrii cotizanţi.
c) Membrii onorifici.
d) Membrii observatori
Art.10. Poate deveni membru cotizant al L.S.F.E.E. orice student din cadrul Facultății de Electrotehnică și
Electroenergetică precum și cei specificați la art. 8, care achită cotizația stabilită de către Adunarea Generală.

Art.11.1. Un student poate primi statutul de membru observator al L.S.F.E.E. în urma interviului de recrutare,
cu acordul Consiliului Director.
11.2. Membrii observatori pot deveni membrii cotizanți după o perioadă de 6 luni de activitate în cadrul
L.S.F.E.E., cu aprobarea Adunării Generale.
11.3. Statutul de membru Onorific îl poate dobândi orice fost mebru L.S.F.E.E. cu acordul Adunării Generale.

Art.12. Drepturile membrilor L.S.F.E.E.:
12.1. Membrii Observatori:
a) Au dreptul de a formula propuneri în cadrul Adunărilor Generale L.S.F.E.E.
b) De a sesiza Adunării Generale probleme existente în viața studenților.
c) De a se retrage din cadrul L.S.F.E.E..
d) De a lua parte la ședințele Biroului de Conducere, cu acordul acestora.

12.2. Membrii Cotizanți:
a) Au dreptul de a fi aleși și de a alege Biroul de Conducere L.S.F.E.E., respectiv Consiliul
Director L.S.F.E.E.
b) Au dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale.
c) Drepturile prezente la Art.12.1.

12.3. Membrii Onorifici:
a) au dreptul de a lua parte la ședințele Adunării Generale, cu acordul Adunării Generale.

12.4. Membrii Fondatori:
a) au dreptul de a lua parte la ședințele Adunării Generale, cu acordul Adunării Generale.

Art.13. Obligațiile membriilor L.S.F.E.E.:
13.1 Membrii Observatori:
a) De a fi prezenți la ședințele Adunării Generale.
b) De a respecta deciziile luate de către Adunarea Generală, Biroul de Conducere, Consiliul
Director.
c) De respecta prezentul Statut și Regulamentul de Ordine și Funcționare, respectiv anexele
acestuia.
d) De a nu acționa în numele L.S.F.E.E. fără a avea un mandat scris din partea acesteia, atât
timp cât acțiunea nu este parte din strategia L.S.F.E.E. .
e) De a nu face parte din structuri active cu aceeași reprezentativitate.
f) De a nu organiza acțiuni ce periclitează activităţi sau poziții ale L.S.F.E.E..
g) De a nu avea nici un protocol sau altă formă de colaborare cu vre-un partid politic.
h) De a informa din timp Biroul de Conducere cu privire la acțiuni la care vor participa în
calitate de membru al L.S.F.E.E. și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele
L.S.F.E.E..
13.2. Membrii Cotizanţi:
a) De a achita cotizația stabilită de către Adunarea Generală.
b) Obligațiile prezente la art.13.1.
Art.14. Statutul unui membru se modifică cu majoritate simplă în cadrul Adunărilor Generale.

Art.15. Calitatea de membru se poate pierde:
a) La cerere, adresată direct Consiliului Director.
b) Prin decizia Adunării Generale cu majoritate absolută de voturi, la propunerea oricărui membru al
L.S.F.E.E..

CAPITOLUL V. Structură Organizatorică
Art.16. Organele de conducere şi control ale L.S.F.E.E. sunt:
1) Adunarea Generală
2) Biroul de Conducere
3) Comisia de Cenzori

Secțiunea 1
Adunarea Generală
Art. 17. Adunarea Generală este forul suprem de conducere, cu rol deriberativ, format din
toatalitatea membrilor cotizanți L.S.F.E.E.
Art.18. Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:
a) Ia hotărâri de lucru, cu majoritate simplă.
b) Adoptă sau modifică Statutul L.S.F.E.E. cu majoritate absolută.
c) Adoptă sau modifică Regulamentul de Ordine și Funcționare al L.S.F.E.E. cu majoritate
absolută.
d) Alege sau revocă membrii Biroului de Conducere, pe funcții, cu majoritate simplă.
e) Alege sau revocă Cenzorul, cu majoritate simplă.
f) Aprobă raportul de activitate al Biroului de Conducere, pe funcții, cu majoritate simplă.
g) Aprobă raportul de activitate a Cenzorului, cu majoritate simplă.
h) Acordă statutul de membru cotizant sau onorifc, cu majoritate simplă.
i)

Hotărăște asupra sancționării membrilor L.S.F.E.E., cu majoritate simplă.

j) Hotărăște asupra excluderii unui membru L.S.F.E.E., cu majoritate absolută.
k) Stabilește cotizația L.S.F.E.E., cu majoritate simplă.
l)

Aprobă pozițiile L.S.F.E.E., cu majoritate simplă.

m) Stabilește strategia pe termen scurt sau lung, cu majoritate simplă.
n) Stabilește planul de activitate pentru anul următor, cu majoritate simplă.
o) Dizolvă L.S.F.E.E. în condițiile prezentului Statut și ale legii, cu unanimitate de voturi.
Art.19. Adunarea Generală îndeplinește alte atribuții ce sunt de competența sa, în vederea bunei
funcționări a L.S.F.E.E., în conformitate cu prevederile Statutului și ale Regulamentului de Organizare
și Funcționare.
Art. 20.1. Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară sau extraordinară, ori de câte ori
este nevoie.
20.2. Convocarea Adunării Generale se face de către Biroul de Conducere, cu cel puțin 15 zile
calendaristice înaintea întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 3 zile calendaristice
înainte.
20.3. Convocarea este anunțată de către Secretarul General L.S.F.E.E. pe grupurile sociale ale
organizației.
Art. 21. Sesiunile Adunării Generale sunt statutare în prezența a cel puțin jumătate din totalul
membrilor cu drept de vot. Dacă la prima adunare nu se întrunește numărul cerut de membrii, se va

face o nouă convocare în maxim 3 zile calendaristice de la data primei programări. Aceasta a doua
întrunire se consideră statutară indiferent de numărul celor prezenți și poate adopta hotărâri valabile,
acestea putând fi luate prin vot majoritar simplu.
Art.22. Alte norme de organizare și funcționare ale Adunării Generale sunt prevăzute în
Regulamentul de Organizare și Funcționare.
Art. 23. Fiecare membru cotizant are 1 vot în cadrul Adunării Generale.

Secțiunea 2
Biroul de Conducere
Art. 24. Biroul de Conducere este structura de conducere a L.S.F.E.E., compus din 9
persoane, cu atribuții disctincte, alese de către Adunarea Generală, după cum urmează:


Președinte



Vicepreședinte



Secretar General



Director Departament Educațional



Director Departament Social



Director Departament Resurse Umane



Director Departament Relații Publice



Director Departament Imagine



Director Departament Financiar

Art. 25.1. Alegerile pentru Biroul de Conducere se fac pe funcții, în următoarea ordine:
Președinte, Vicepreședinte, Secretar General, Directori Departament.
25.2. Mandatul Biroului de Conducere este de un an.
Art. 26. Biroul de Conducere are următoarele atribuții principale:
a) Coordonează activitatea L.S.F.E.E. între două întruniri ale Adunării Generale.
b) Urmărește punerea în practică a tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, adoptând
decizii de lucru în acest sens, cu majoritate simplă.
c) Adoptă și pune în practică planul de activități în conformitate cu strategia adoptată de
Adunarea Generală.
d) Convoacă Adunarea Generală în sesiune ordinară sau extraordinară ori de câte ori este nevoie.
e) Deleagă reprezentanți pentru diferite acțiuni ale L.S.F.E.E..

f) Stabilește și adoptă poziția L.S.F.E.E. față de diferite evenimente.
g) Poate suspenda unul din membri L.S.F.E.E. până la următoarea ședință a Adunării Generale, în
cazurile foarte grave în care se constată că acesta încalcă prezentul Statut și/sau ROF
L.S.F.E.E., cu majoritate absolută de voturi.
h) Poate suspenda orice membru al Biroului de Conducere, cu majoritate absolută de voturi.
i)

Poate decide cu majoritate absolută un interimat în cazul în care unul din membrii săi își anunță
demisia sau este suspendat din Biroul de Conducere.

j) Reprezintă L.S.F.E.E. în raport cu actorii săi.
k) Raportează Adunării Generale activitatea desfășurată.
l)

Îndeplinește alte sarcini care decurg din hotărârile Adunării Generale sau din prevederile
Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Art.27.1. Biroul de Conducere se întâlnește orice câte ori este nevoie.
27.2. Convocarea Biroului de Conducere în ședințe ordinare se face cu cel puțin 7 zile caledaristice
înaintea datei întrunirii, iar în cazul celor extraordinare cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte și
cuprinde ordinea de zi propusă, ora și locul de desfășurare.
27.3. Convocarea este anunțată de către Secretarul General L.S.F.E.E. pe grupurile sociale ale
organizației.
27.4. Ședința Biroului de Conducere este statutară în prezența a 2/3 din totalul membrilor săi aflați
în funcție. În cazul în care se constată ne-ndeplinirea acestui cvorum, Președintele L.S.F.E.E. are
obligația de a efectua în termen de maxim 3 zile o nouă convocare pentru o altă ședință care să aibă
loc în cel mult 5 zile de la data primei ședințe.
27.5. În cadrul Biroului de Conducere, toți membrii au drept de vot egal.
Art. 28. Alte norme privind funcționarea și organizarea Biroului de Conducere sunt prevăzute în
cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Secțiunea 3
Comisia de Cenzori

Art.29.1. Comisia de Cenzori este formată din 1-3 persoane, în număr impar conform hotărârii
Adunării Generale.
29.2. Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi membrii ai Biroului de Conducere.
29.3. Comisia de Cenzori preea denumirea de Cenzor.
Art.30. Cenzorul are următoarele atribuții principale:
a) Verifică modul în care este administrat patrimoniu L.S.F.E.E..
b) Întocmește rapoarte anuale sau ori de câte ori este cazul și le prezintă Adunării Generale.

c) Oferă lămuriri, la cererea membrilor L.S.F.E.E. cu privire la intrerpretarea documentelor
oficiale L.S.F.E.E. atât în timpul ședințelor Adunării Generale cât și între acestea.
d) Primește și analizează sesizări ale membrilor L.S.F.E.E. cu privire la încălcarea
documentelor oficiale de către membrii asociației.
e) Îndeplinește orice altă acțiunea prevăzută în Statut sau stabilită de Adunarea Generală.
Art.31. Cenzorul participă, de drept, la ședințele Biroului de Conducere, fără a avea drept de vot.
Art.32. Alte norme privind funcționarea și organizarea Comisiei de Cenzori sunt prevăzute în
cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare.

CAPITOLUL VI. Sancțiuni
Art.33.1. Un membru L.S.F.E.E. poate fi exclus pe baza hotărârii Adunării Generale, adoptată cu
majoritate absolută. Un membru L.S.F.E.E. care a fost exclus poate fi reprimit după cel puțin un an de
la data excluderii.
33.2. Alte norme de sancționare sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare.

CAPITOLUL VII. Dispoziții finale
Art.34. Alte prevederi specifice referitoare la organizarea L.S.F.E.E. sunt cuprinse în
Regulamentul de Organizare și Funcționare al acesteia.
Art.35. Prezentul Statut se completează cu prevederile legale în vigoare.
Art.36. În cazul dizolvării L.S.F.E.E. bunurile din proprietatea acesteia se transferă către o altă
asociație de profil.

Art.37. L.S.F.E.E. se poate dizolva:
a) De drept, conform legii.
b) Prin hotărârea instanței compentente, conform legii.
c) Prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu unanimitate de voturi.

Art.38.1. Prin majoritate simplă, în sensul prezentului Statut se înțelege votul favorabil a mai
mult de jumătate din voturile valabile exprimate.
38.2. Prin majoritate absolută, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a cel
puțin 2/3 din voturile valabile exprimate.
38.3. Prin unanimitate de voturi, în sensul prezentului Statut, se înțelege votul favorabil a
tuturor voturilor valabile exprimate.
Art. 39. Prezentul Statut are un număr de 9 pagini.
Art. 40.Prezentul Statut începand cu 18.03.2015.

