ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN BUCURESTI SI ILFOV

Nr.: 21/03.02.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobare Regulamentului de Organizare Internă a Asociației
În temeiul art. 21, alin. (1), lit. m) din Statutul Asociației, republicat;
ADUNAREA GENERALĂ
întrunită în ședință extraordinară în data de 3 februarie 2018
adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic.
(1) Se adoptă Regulamentul de Organizare Internă al Asociației, prevăzut în anexa 1 a
hotărârii, parte integrantă a prezentei.
(2) Biroul de Conducere este împuternicit să aducă prezenta hotărâre la cunoștința
membrilor Asociației.
PREȘEDINTE,
BIANCA-ANNE-MARIE ARCIDIACONO

str. Apele Vii nr. 2B, bl. 310, sc. 4, et. 3, ap. 37, sector 6
tel.: 0773 313 887/0748 484 630
e-mail: asociatiaelevilor.aebi@gmail.com

ASOCIAȚIA ELEVILOR DIN BUCURESTI SI ILFOV

ANEXA 1

REGULAMENT DE
ORGANIZARE INTERNĂ

BUCURESTI,
MARTIE 2019
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Capitolul I
Dispoziții generale
Art. 1 Prezentul Regulament de Organizare Internă, denumit în continuare Regulament
și abreviat ROI, reglementează modul de organizare internă, precum și o serie de proceduri
aplicate în cadrul organelor și structurilor Asociației.
Art. 2 (1) Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți membrii
Asociației, la momentul aderării aceștia luând la cunoștință dispozițiile acestuia, precum și
pentru voluntari, personalul angajat sau alte terțe persoane care execută un mandat în cadrul
sau în numele Asociației .
(2) Prevederile Regulamentului se completează corespunzător cu cele ale Statutului Asociației și
se interpretează raportat la acesta. În caz de conflict, organismul abilitat să soluționeze este
Comisia de Monitorizare și Etică.
Art. 3. Încălcarea prevederilor Regulamentului de către membrii Asociației, reprezentanții
organelor sale și terțele persoane care acționează cu un mandat în numele Asociației se
sancționează corespunzător, conform dispozițiilor prezentului.
Capitolul II
Organele și structurile Asociației
Art. 4. (1) În cadrul Asociației funcționează organe și structuri, prevăzute corespunzător
în Statut, care duc la îndeplinire scopul si obiectivele Asociației.
(2) Noi organe și structuri pot fi înființate corespunzător, cu respectarea dispozițiilor Statutului
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și prezentului Regulament.
Art. 5. Organele Asociației se împart în mai multe categorii, după cum urmează:
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1) de conducere:
a) Adunarea Generală
b) Biroul de Conducere
c) Președintele Biroului de Conducere
2) de administrare:
a) Consiliul Director
3) de monitorizare și control:
a) Cenzorul sau Comisia de cenzori
b) Comisia de Monitorizare și Etică
4) consultative:
a) Consiliul Fondatorilor
b) Consiliul Membrilor de Onoare
Art. 6. Structurile Asociației sunt considerate sucursalele și filialele acesteia, înființate
conform prevederilor Statutului și Regulamentului. Acestea au misiunea îndeplinirii scopului și
obiectivelor Asociației, conform limitărilor Adunării Generale sau Biroului de Conducere la
nivelul uneia sau mai multor unități de învățământ sau unități administrativ-teritoriale.
Secțiunea I. Adunarea Generală
Art. 7. (1) Adunarea Generală este formată din toți membrii asociați ai Asociației și se
întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată la 6 luni sau în ședință extraordinară ori de câte
ori este cazul.
(2) Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 7 zile înainte în cazul ședințelor ordinare
și cu cel puțin 3 zile înainte în cazul celor extraordinare.
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(3) Adunarea Generală poate fi convocată și în ședință cu caracter solemn, cu ocazia aniversării
înființării Asociației sau a predării mandatului de Președinte al Biroului de Conducere. În acest
caz, lucrările ședinței încep prin intonarea imnului de stat al României.
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(4) În cadrul Adunării generale au drept de vot deliberativ membrii asociați cotizanți, care au
cotizația periodică plătită, și membrii asociați fondatori.
(5) Prin excepție de la alin. (3) în cadrul alegerilor pentru funcțiile de conducere, control și
administrare, a procedurilor de revocare din funcțiile de conducere, control și administrare,
precum și la votarea rapoartelor de activitate, au drept de vot toți membrii asociației, indiferent
de statutul de cotizant sau necotizant.
Art. 8. (1) Ședințele Adunării Generale sunt prezidate de Biroul de Conducere și conduse
de Președintele Biroului de Conducere. Prin excepție, acestea pot fi conduse și de un
vicepreședinte al Biroului de Conducere.
(2) Ședințele Adunării Generale se pot derula doar în condițiile existenței cvorumului de 50% + 1
din membrii cu drept de vot deliberativ ai Asociației. În cazul neîndeplinirii condiției de cvorum,
ședința se poate desfășura în baza reconvocării, cu eliminarea condiției de cvorum, dar nu mai
devreme de 30 de minute după constatarea lipsei de cvorum, care se consemnează ca atare în
procesul-verbal.
(3) Înainte de începerea ședinței, toți membrii prezenți semnează listele de prezență, iar
secretarul de ședință, stabilit din rândul Cancelariei Președintelui Biroului de Conducere, verifică
îndeplinirea condiției prevăzute la alin. (2).
(4) În cazul în care președintele de ședință dispune suspendarea lucrărilor înaintea finalizării
ordinii de zi, înaintea reluării acesteia secretarul de ședință efectuează apelul nominal. Pentru ca
sedința să poată fie reluată statutar, în sală trebuie să fie prezenți 50% + 1 din numărul membrilor
prezenți la momentul începerii sedinței.
Art. 9. (1) Prezența la ședințele Adunării Generale este permisă doar membrilor asociați și
membrilor asociați fondatori, acestora neputându-le fi interzis accesul la ședințe, decât în cazul
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suspendării calității de membru, în condițiile Statutului și ale prezentului Regulament.
(2) Prin excepție, cu acordul Biroului de Conducere pot lua parte la ședință și persoane care au
calitatea de membru de onoare. Participarea altor factori externi se face doar la invitația
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Biroului de Conducere și votul majorității simple din membrii Adunării Generale.
(3) Înainte de votarea ordinii de zi, președintele de ședință supune la vot Adunării Generale
prezența în sală a factorilor externi.
Art. 10. (1) Sistemul de moderare al ședințelor Adunării Generale trebuie să permită
tuturor doritorilor să ia cuvântul, fără discriminare.
(2) Președintele de ședință acordă cuvântul tuturor celor care se înscriu prin ridicarea mâinii, în
ordinea în care s-au anunțat.
(3) Președintele de ședință poate opri intervențiile în cazul în care observațiile prezentate se
repetă, interlocutorul divaghează de la subiectul dezbaterii sau dacă modul de adresare conține
injurii sau atacuri la persoană.
(4) În cazul unui comportament inadecvat din partea membrilor Adunării Generale,
președintele de ședință poate dispune chemarea la ordine sau sancționarea celor care perturbă
lucrările prin avertisment sau evacuare din sală.
Art. 11 (1) Procedura de vot în cadrul Adunării Generale se realizează prin ridicarea
mâinii sau vot secret cu buletine.
(2) În cazul în care hotărârea are caracter individual, procedura de vot este secretă. Prin excepție,
cu acordul prealabil al Adunării Generale, procedura de vot poate fi prin ridicarea mâinii, în
absența persoanelor la care hotărârea face referire.
(3) În timpul procedurii de vot nu se poate lua pauză și nu pot fi susținute intervenții.
Art. 12. (1) La finalul fiecărei Adunări Generale se încheie un proces-verbal, care
cuprinde detalierea celor discutate și care are anexat tabelul de prezență.
(2) Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale se redactează în mod corespunzător, se
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înregistrează și se aduc la cunoștința membrilor și a Comisiei de Monitorizare și Etică.
Secțiunea a II-a. Biroul de Conducere.
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Art. 13. (1) Biroul de Conducere este organul de conducere operativă al Asociației între
ședințele Adunării Generale.
(2) Biroul de Conducere se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor
Statutului.
Art. 14 (1) Ședințele Biroului de Conducere sunt prezidate de Președintele Biroului de
Conducere. În cazuri excepționale, în care acesta este în imposibilitatea exercitării funcției,
ședința este condusă de vicepreședintele căruia i-a fost delegată această atribuție.
(2) La ședințele Biroului de Conducere au statut de invitat permanent un reprezentant al
Consiliului Director și un reprezentant al Comisiei de Monitorizare și Etică, fiind obligatorie
informarea acestora cu privire la ședințe în momentul convocării acestora.
(3) Biroul de Conducere poate decide invitarea la ședință a Cenzorului, a unor membri ai
Cancelariei Președintelui Biroului de Conducere, în vederea asigurării secretariatului, a
reprezentanților Consiliului Fondatorilor sau Consiliului Membrilor de Onoare, în cazul în care
expertiza acestora este utilă în cadrul întâlnirii, precum și a oricăror altor terțe persoane, dacă
prezența acestora este necesară.
(4) Factorii externi numiți la alin. (3) au obligația ca înaintea începerii ședinței să completeze un
angajament de confidențialitate.
Art. 15 (1) Discuțiile din cadrul ședințelor Biroului de Conducere se consemnează
corespunzător într-o minută, care conține detalierea fiecărui punct de pe ordinea de zi și care în
maxim 24 de ore de la finalizarea întâlnirii se comunică Comisiei de Monitorizare și Etică, iar
un extras care conține deciziile cu privire la activitatea Asociației se comunică membrilor
Adunării Generale.
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(2) Deciziile adoptate în vederea exercitării atribuțiilor statutare se redactează corespunzător, se
înregistrează și se comunică Adunării Generale și Comisiei de Monitorizare și Etică.
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Art. 16 (1) Membrii Biroului de Conducere au obligația de a înștiința Președintele
Biroului de Conducere cu privire la orice situație care face imposibilă exercitarea atribuțiilor pe
o perioadă determinată, precum și cazurile în care sunt nevoiți să părăsească județul pe o
perioadă mai mare de 3 zile.
(2) În cazul în care un membru al Biroului de Conducere nu își poate exercita atribuțiile pe o
perioadă mai mare de 30 de zile, în proxima ședință a Biroului se constată încetarea mandatului,
se vacantează funcția, iar decizia este adusă de îndată la cunoștința Adunării Generale.
(3) În cazul în care Președintele Biroului de Conducere nu își poate exercita integral atribuțiile
din motive obiective, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, dar nu mai mare de 30 de zile, acesta
își poate delega parțial atribuțiile unuia sau mai multor vicepreședinți ai Biroului de Conducere.
Dispoziția de delegare a atribuțiilor se aduce la cunoștința Comisiei de Monitorizare și Etică și
Adunării Generale.
(4) În situații excepționale, în care Președintele Biroului de Conducere este în imposibilitatea
totală a exercitării atribuțiilor, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, dar nu mai mult de 30 de
zile, Biroul de Conducere poate decide cu votul majorității calificate declararea incapacității
Președintelui Biroului de Conducere. În acest caz, un vicepreședinte desemnat prin votul
majorității Biroului de Conducere preia interimar funcția.
(5) La finalizarea situației excepționale, Președintele Biroului de Conducere informează Biroul de
Conducere că starea de incapacitate a luat sfârșit și își reia atribuțiile.
(6) Aceeași procedură se urmează corespunzător și în cazul în care Președintele Biroului de
Conducere refuză să își îndeplinească atribuțiile.
Art. 17. (1) Înaintea preluării mandatului, membrii Biroului de Conducere au obligația
semnării unui angajament față de Asociație.
(2) Refuzul semnării angajamentului atrage după sine pierderea funcției. Nerespectarea
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angajamentului se sancționează în funcție de gravitate, conform dispozițiilor prezentului
Regulament.
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(3) Conținutul angajamentului se aprobă prin decizia Biroului de Conducere.
Secțiunea a III-a. Comisia de Monitorizare și Etică.
Art. 18 (1) Comisia de Monitorizare și Etică veghează respectarea Statutului și a
prezentului Regulament, ducerea la îndeplinire a scopului și obiectivelor Asociației de către
organele acesteia, precum și integritatea și conduita morală a membrilor Asociației.
(2) Comisia de Monitorizare și Etică este singura abilitată să interpreteze prevederile
prezentului Regulament și ale Statutului.
(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Comisia de Monitorizare și Etică are acces
necondiționat la activitatea Biroului de Conducere, a Consiliului Director și a celorlalte organe
ale Asociației.
(4) Membrii Comisiei de Monitorizare și Etică semnează la momentul preluării mandatului un
angajament de confidențialitate.
Art. 19 (1) Comisia de Monitorizare și Etică este formată din trei membrii aleși anual de
către Adunarea Generală și care sunt inamovibili.
(2) Comisia de Monitorizare și Etică se întrunește o dată la 3 luni sau ori de câte ori este nevoie,
ședințele fiind conduse prin rotație de către fiecare membru al acesteia.
(3) Comisia de Monitorizare și Etică își desemnează un reprezentant care ține permanent
legătura cu Biroul de Conducere și Consiliul Director.
Art. 20 (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Comisia de Monitorizare și Etică emite
recomandări și decizii. Deciziile Comisiei au exclusiv scopul de a interpreta Statutul sau
prezentul Regulament și au caracter obligatoriu.
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(2) Comisia de Monitorizare și Etică poate aplica sancțiuni membrilor organelor de conducere și
administrare sau membrilor Asociației, conform prevederilor prezentului Regulament.
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Art. 21 (1) Pentru motive întemeiate, în urma autosesizării sau la sesizarea membrilor
asociați, Comisia de Monitorizare și Etică poate declara nestatutare și suspenda aplicarea
deciziilor emise de Biroul de Conducere sau Consiliul Director.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), în termen de maxim 14 zile de la suspendarea acestora Adunarea
Generală se pronunță asupra revocării respectivelor decizii. În cadrul ședinței, reprezentantul
Comisiei de Monitorizare și Etică prezintă motivele suspendării.
(3) În cazul revocării actului, Biroul de Conducere sau Consiliul Director au termen 7 zile să
adopte o nouă decizie, cu respectarea prevederilor statutare și regulamentare.
Art. 22 (1) Pentru motive întemeiate, în urma autosesizării sau la sesizarea membrilor
asociați, a Biroului de Conducere sau a Consiliului Director, Comisia de Monitorizare și Etică
poate suspenda aplicarea hotărârilor Adunării Generale, în cazul în care acestea contravin
Statutului sau prezentului Regulament.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Comisia retrimite de îndată Adunării Generale hotărârea,
împreună cu propunerile de modificare, pe care aceasta are obligația de a le adopta în termen de
maxim 14 zile. În caz contrar, hotărârea se consideră revocată de drept.
Art. 23 (1) În cazul existenței unor conflicte de interpretare a Statutului sau prezentului
Regulament, membrii asociați, Biroul de Conducere sau Consiliul Director pot sesiza Comisia de
Monitorizare și Etică.
(2) Comisia de Monitorizare și Etică are obligația de a soluționa sesizarea în termen de maxim
14 zile. Decizia Comisiei este obligatorie și se comunică petentelui și Biroului de Conducere.
Pentru opozabilitate, aceasta se aduce la cunoștința membrilor asociați.
Art. 24. Comisia de Monitorizare și Etică își poate formula un proiect de regulament, care
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cuprinde proceduri de lucru și este adoptat prin decizia Biroului de Conducere.
Secțiunea a IV-a. Sucursalele Asociației.
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Art. 25. (1) Sucursalele Asociației sunt structuri fără personalitate juridică, în care
membrii sunt organizați pe principiul teritorialității și care își desfășoară activitatea la nivel de
unitate de învățământ sau localitate, având același statut reprezentativ cu cel al Asociației,
conform art. 38, alin. (3) din Statutul Elevului.
(2) Lista indexului sucursalelor se aprobă și modifică prin decizia Biroului de Conducere.
Art. 26. (1) Raportat la scopul Asociației, prevăzut în Statut, rolul sucursalelor îl
reprezintă derularea de activități în vederea reprezentării, apărării și promovării drepturilor și
intereselor comune ale elevilor, precum și al stimulării participării acestora la actul educațional,
viața economică, socială și culturală.
(2) Sucursalele au obligația de a da curs oricărei sesizări primite de la elevii din respectiva
unitate de învățământ sau localitate, cu privire la încălcarea drepturilor sau intereselor legitime
ale elevilor. Directorul sucursalei va asigura informarea de îndată a coordonatorului sucursalei,
cu privire la etapele soluționării sesizării.
Art. 27. (1) Sucursalele pot organiza activități la nivelul unității de învățământ sau al
localității, sub egida Asociației, în urma aprobării coordonatorului delegat din partea Biroului
de Conducere.
(2) La nivelul fiecărei sucursale trebuie organizată minim o activitate într-un interval de trei luni.
(3) Membrii sucursalei trebuie să dea curs solicitărilor Biroului de Conducere cu privire la
organizarea de activități în respectiva unitate de învățământ/localitate.
Art. 28. (1) În vederea apărării și reprezentării drepturilor și intereselor legitime ale
elevilor, sucursalele utilizează toate mecanismele și instrumentele legale pe care le au la
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dispoziție, așa cum sunt acestea definite la art. 31 din Statutul Elevului.
(2) În caz de necesitate, Biroul de Conducere oferă sprijin sucursalei și intervine, în vederea
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apărării drepturilor și intereselor legitime ale elevilor.
Art. 29. (1) Fiecare sucursală este condusă de un director, numit prin Decizia Biroului de
Conducere. În cazul sucursalelor cu mai mult de 10 membri, directorul este ajutat de un
director adjunct, numit de asemenea prin decizia Biroului de Conducere.
(2) Prin decizia Biroului de Conducere, funcția de director adjunct poate exista și în sucursale cu
mai puțin de 10 membri.
(3) În cazul sucursalelor cu cel puțin cinci membri, procedura de numire se face în urma unei
sesiuni de alegeri, derulate la nivelul sucursalei, în care au dreptul de a alege și a fi aleși toți
membrii acesteia.
(4) Dacă în cadrul sesiunii de alegeri se înregistrează balotaj, votul decisiv aparține
coordonatorului din partea Biroului de Conducere.
(5) Prin excepție de la alin. (1) dacă în cadrul sucursalei există un membru al Biroului de
Conducere, acesta va îndeplini calitatea de director de sucursală, iar Președintele Biroului de
Conducere va deține calitatea de coordonator al sucursalei.
Art. 30. (1) Fiecare sucursală este coordonată de un membru al Biroului de Conducere,
stabilit prin decizia acestuia.
(2) Coordonatorul are rolul de a oferi și sprijin și consiliere conducerii sucursalei și membrilor
acesteia, în vederea îndeplinirii scopului.
(3) Coordonatorul se va îngriji ca sucursala să aibă realizat un plan de activitate, aprobat de
către membrii acesteia, și îl va aduce la cunoștința Biroului de Conducere.
(4) În caz de necesitate, coordonatorul va media relația dintre membrii sucursalei sau dintre
sucursală și unitatea de învățământ.
(5) Coordonatorul are obligația de a ține legătura în permanență cu directorul sucursalei și
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membrii acesteia, precum și de a aduce la cunoștința Biroului de Conducere orice aspect
important în legătură cu activitatea sucursalei.
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Art. 31. (1) Fiecare sucursală organizează lunar cel puțin o ședință, în cadrul căreia se
discută principalele probleme de la nivelul acesteia, se evaluează activitatea și se propun
acțiunile și activitățile pe termen scurt.
(2) Aceste întâlniri sunt conduse de directorul sucursalei, iar la acestea participă obligatoriu și
coordonatorul din partea Biroului de Conducere.
(3) La aceste întâlniri pot lua parte și alți membri ai Biroului de Conducere, ai Comisiei de
Monitorizare și Etică sau ai altor organe ale Asociației.
Capitolul al III-lea
Procedurile electorale pentru funcțiile de conducere, administrare și control
Art. 32. (1) Persoanele care doresc să candideze la una din funcțiile de conducere,
administrare și control din cadrul Asociației trebuie să îndeplinească următoarele condiții
cumulative:
a) să aibă calitatea de membru la momentul alegerilor;
b) să aibă cotizația plătită la zi, în cazul membrilor asociați.
(2) Pentru funcția de Cenzor și cea de Secretar general în cadrul Consiliului Director se adaugă la
alin. (1) condiția ca la data alegerilor să aibă capacitate deplină de exercițiu, conform dispozițiilor
art. 38 din Codul Civil.
(3) În cazuri bine justificate, Adunarea Generală poate admite cu votul majorității simple
derogări de la condițiile prevăzute la alin. (1). În acest caz, comisia de desfășurare a alegerilor
validează dosarul de candidatură sub condiție.
(4) În cazuri bine justificate, Adunarea Generală poate admite derogări de la incompatibilitățile
prevăzute de Statut. În acest caz, comisia de desfășurare a alegerilor validează dosarul de
candidatură sub condiție.
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Art. 33 (1) Dosarul de candidatură trebuie să conțină, în funcție de categorie de funcție
pentru care se depune, următoarele documente:
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a. pentru funcțiile din cadrul Biroului de Conducere:
i.

scrisoare de intenție, din care să reiasă experiența, motivația candidaturii, precum
și două propuneri pentru dezvoltarea internă a Asociației și două propuneri pentru
îmbunătățirea activității de reprezentare/propuneri de acțiuni.

b. pentru funcțiile din cadrul Consiliului Director:
i.

scrisoare de intenție, din care să reiasă experiența fiecărui membru al echipei,
motivația candidaturii, precum și două propuneri pentru îmbunătațirea activității
de administrare;

c. pentru funcția de Cenzor și cele de membru al Comisiei de Monitorizare și Etică:
i.

scrisoare de intenție, din care să reiasă motivatia candidaturii.

(2) Dosarele de candidatură vor fi evaluate și validate de către Comisia de validare a dosarelor de
candidatură, constituită prin dispoziția Președintelui Biroului de Conducere, care este compusă
din 3 membri ai Biroului de Conducere, care nu candidează pentru un nou mandat. Prin excepție,
dacă această condiție nu poate fi îndeplinită, pot face parte din Comisie și membri ai Adunării
generale.
Art. 34 (1) Pentru validarea dosarelor de candidatură, pentru funcțiile de la art. 33, alin.
(1), lit. a), acestea trebuie să întrunească minim 7 puncte din 10, obținute în urma mediei
aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei în parte. Punctajele se vor
acorda după cum urmează:
a. prezentarea experienței și motivației - 1,00 puncte;
b. prezentarea a două propuneri pentru dezvoltarea internă a Asociației - 1,5 puncte;
c. relevanța propunerilor de dezvoltare internă a Asociației - 3,00 puncte;
d. prezentarea a două propuneri pentru îmbunătățirea activității de reprezentare/propuneri
de acțiuni - 1,5 puncte;
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e. relevanța propunerilor pentru îmbunătățirea activității de reprezentare/propuneri de
acțiuni - 3,00 puncte.
(2) Inexistența elementelor de la alin. (1) lit. b) sau d) atrage după sine invalidarea candidaturii.
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(3) Pentru validarea dosarelor de candidatură, pentru funcțiile de la art. 33, alin. (1), lit. b)
acestea trebuie să întrunească minim 7 puncte din 10, obținute în urma mediei aritmetice a
punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei în parte. Punctajele se vor acorda după cum
urmează:
a. prezentarea experienței și motivației pentru fiecare membru în parte - 3,00 puncte;
b. prezentarea a două propuneri pentru îmbunătațirea activității de administrare - 2,00
puncte;
c. relevanța propunerilor pentru îmbunătațirea activității de administrare - 5,00 puncte;
(4) Inexistența elementelor de la alin. (1) lit. b) atrage după sine invalidarea candidaturii.
(5) Pentru validarea dosarelor de candidatură, pentru funcțiile de la art. 33, alin. (1), lit. c),
acestea trebuie să conțină explicit voința candidatului de a ocupa funcția.
(6) Membrii Comisiei pot acorda fracțiuni de punctaje.
Art. 35 (1) În sesiunea plenară a Adunării generale, toți candidații cărora le-au fost
validate dosarele își susțin candidatura. Candidatura se susține în lipsa celorlalți candidați
pentru aceeași funcție. Susținerea candidaturii este formată din:
a) un discurs de maxim 15 minute;
b) întrebări din partea membrilor Adunării generale.
(2) După ce toți candidații pentru fiecare categorie de funcții în parte își susțin candidatura, în
ordine aleatorie, se trece la procedura de vot.
(3) Procedura de vot se stabilește prin votul majorității simple, înainte ca primul candidat,
pentru fiecare funcție în parte, să își susțină candidatura. Aceasta poate fi de tipul:
a) vot secret, cu buletine de vot;
b) vot deschis, prin ridicarea mâinii, în lipsa candidaților.
(4) Sunt declarați câștigători candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi, cel puțin
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egal cu 50% + 1 din numărul electorilor.
(5) Numărul electorilor este egal cu cel al membrilor asociați, prezenți la apelul nominal
înaintea demarării procedurii de vot.
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(6) Numărarea voturilor se realizează de către Comisia de numărare a voturilor, care este
formată din:
a) președinte - membru al Biroului de Conducere, care nu candidează;
b) secretar - membru al Biroului de Conducere, care nu candidează;
c) membru - delegat al Adunării generale, care nu candidează;
d) membru - delegat al Comisiei de Monitorizare și Etică, care nu candidează.
Art. 36 (1) Biroul de Conducere are obligația de a anunța alegerile cu cel puțin 14 zile
înaintea Adunării generale, făcând public calendarul, care trebuie să aibă o perioadă de
depunere a candidaturilor de minim 5 zile.
(2) Persoanele care sunt alese să ocupe o funcție de conducere, administrare sau control își
încep mandatul în prima zi de la finalizarea alegerilor sau la o dată ulterioară anunțată ca atare
în apelul de depunere a candidaturilor.

Capitolul al IV-lea
Sancțiuni
Art. 37. (1) Membrilor asociați le pot fi aplicate sacțiuni de către Biroul de Conducere sau
Comisia de Monitorizare și Etică.
(2) Membrilor Biroului de Conducere le pot fi aplicate sancțiuni de către plenul acestuia,
Președintele Biroului de Conducere sau Comisia de Monitorizare și Etică.
(3) Membrii organelor de conducere, administrare și control, altele decât Biroul de Conducere,
poti fi sancționați prin decizia Comisiei de Monitorizare și Etică.
(4) Comisia de Monitorizare și Etică este depozitara evidenței tuturor sancțiunilor aplicate în
cadrul Asociației.
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Art. 38. (1) În cazul în care un membru asociat lipsește nemotivat de la trei întruniri
consecutive ale Adunării generale în decurs de șase luni, Biroul de Conducere poate constata
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încetarea de drept a calității de membru. Decizia se aduce la cunoștința membrului în cauză,
Comisiei de Monitorizare și Etică, iar modificările se operează în registrul membrilor.
(2) Membrul are dreptul de contesta decizia la Comisia de Monitorizare și Etică în termen de
maxim 5 zile de comunicarea acesteia.
Art. 39. (1) Comportamentul neadecvat al unui membru asociat, neconform cu conduita
unui membru al Asociației, poate fi sancționat în funcție de gravitate, cu următoarele sancțiuni:
a. avertisment verbal;
b. avertisment scris;
c. suspendarea calității de membru;
d. excludere.
(2) Membrilor asociați le pot fi, de asemenea, aplicate sancțiuni pentru:
a. acționarea în numele Asociației fără un mandat din partea unui organ de conducere;
b. acționarea împotriva intereselor elevilor sau ale Asociației;
c. neîndeplinirea angajamentelor asumate:
d. încălcarea îndatoririlor de membru;
e. încălcarea Statutului sau a prezentului Regulament.
(3) Cumularea unui număr de trei avertismente scrise într-un interval de 12 luni atrage după
sine excluderea de drept a membrului în cauză, constatată de Comisia de Monitorizare și Etică.
Art. 40. (1) Membrii Biroului de Conducere pot fi sancționați cu avertisment verbal,
avertisment scris sau propunere de demitere.
(2) Unui membru al Biroului de Conducere îi poate fi aplicat avertisment scris de către
Președintele Biroului de Conducere sau Comisia de Monitorizare și Etică, precum și de către
plenul acestuia, cu votul a ⅔ din membrii, în cazul Președintelui Biroului de Conducere.
(3) Membrilor Biroului de Conducere le poate fi aplicat avertisment scris pentru următoarele
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motive:
a. încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament sau a Statutului Asociației;
b. conduită necorespunzătoare cu calitatea de elev reprezentant;
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c. încălcarea obligațiilor asumate prin angajamentul semnat la preluarea mandatului;
d. neîndeplinirea angajamentelor asumate privind activitatea în cadrul Biroului de
Conducere sau nerespectarea termenelor de finalizare a activității;
e. îndeplinirea fără diligență sau cu reacredință a atribuțiilor;
f. prejudicierea imaginii Asociației;
g. excederea mandatului oferit de Biroul de Conducere sau Președintele Biroului de
Conducere, dacă acest lucru crează prejudicii Asociației;
h. refuzul de a comunica pentru mai mult de 5 zile;
i. neparticiparea la două ședințe consecutive ale Biroului de Conducere sau neparticiparea
la mai mult de trei ședințe într-un interval de 60 de zile;
(4) Membrii Biroului de Conducere pot fi sancționați cu propunere de demitere înaintată
Adunării Generale pentru următoarele motive:
a. cumularea unui număr de cinci avertismente;
b. neparticiparea la mai mult de cinci ședințe ale Biroului de Conducere într-un interval de
90 de zile;
c. încălcarea gravă a Statutului sau a prezentului Regulament, care produce prejudicii
Asociației;
d. acționarea împotriva intereselor elevilor sau ale Asociației;
(5) În cazul prevăzut la alin. (4), lit. a) propunerea de demitere se constată de drept și se
comunică Adunării Generale de către Comisia de Monitorizare și Etică.
Capitolul al V-lea
Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 41. (1) Prezentul Regulament poate fi completat și modificat la propunerea Biroului
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de Conducere, Consiliului Director sau Comisiei de Monitorizare și Etică și votul majorității
simple a membrilor Adunării Generale.
(2) Proiectul de modificare a Regulamentului, inițiat de Biroul de Conducere sau Consiliul
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Director, trebuie comunicat Comisiei de Monitorizare și Etică, care îl avizează corespunzător în
termen de 5 zile.
(3) După avizul Comisiei de Monitorizare și Etică, proiectul se comunică spre dezbatere Adunării
Generale.

Art. 42. (1) O dată la 3 luni, Președintele Biroului de Conducere împreună cu un delegat
al Comisiei de Monitorizare și Etică verifică gradul de respectare a prezentului Regulament,
precum și gradul de implementare a Strategiei periodice și a priorităților Asociației.
(2) Aceștia realizează observații și recomandări, admise se comun acord, pe care Biroul de
Conducere, Consiliul Director și celelalte organe ale Asociației au obligația de a le implementa.
Art. 43. La momentul intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă:
a. Hotărârea Adunării Generale nr. 14/2016 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare Internă;
b. Decizia Biroului de Conducere nr. 134/2017 privind aprobarea metodologiei de
organizare a alegerilor ordinare;
c. Decizia Biroului de Conducere nr. 331/2017 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare a sucursalelor.
Art. 44. Prezentul Regulament intră în vigoare la momentul aprobării lui prin Hotărârea
Adunării Generale.
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