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Termeni şi precizări
În cuprinsul prezentului Regulament, termenul „echipa LSRS” este echivalent cu
termenul „personalul LSRS” și desemnează totalitatea membrilor LSRS, alții decât
membrii Consiliului de Onoare LSRS, numiți sau aleși în funcții din structura
organizatorică a LSRS ce este descrisă în prezentul Regulament.

În cuprinsul prezentului Regulament, „Liga Studenților Români din Străinătate”,
„LSRS” și „Liga” sunt termeni echivalenți.

În cuprinsul prezentului Regulament, precum și în comunicările interne LSRS,
inițialele „LSRS” se pot omite din titlul funcțiilor sau altor titulaturi oficiale LSRS, în
vederea simplificării comunicării.
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CAPITOLUL I: Dispoziții Generale
Art. 1.
(1).

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) este organizată şi
funcționează conform prevederilor legii, prin decizia nr. 3430/2008 a
Tribunalului Sector 2, Bucureşti.

(1).

Data oficială de începere a activității LSRS, stabilită şi ca dată aniversară,
este data lansării oficiale a organizației, 8 ianuarie 2009.

(1).

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare, numit de asemenea
și Regulament de Organizare Internă (ROI), prescurtat ROF,
completează prevederile Statutului LSRS şi detaliază modul de aplicare a
acestora.

(1).

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare (ROF) este întocmit
în temeiul Art. 61, Alin. 1 şi 2 din Statutul Ligii Studenților Români din
Străinătate, autentificat prin decizia nr. 3430/2008 a Tribunalului Sector 2,
Bucureşti.

(2).

Prezentul ROF respectă în totalitate şi completează prevederile Statutului
LSRS, stabilind funcțiile de conducere a LSRS şi atribuțiile care le revin,
împreună cu responsabilitățile aferente.

(3).

Preşedintele, Secretarul General, Vicepreşedinții şi Trezorierul LSRS,
împreună cu întreg aparatul executiv şi consultativ al LSRS, incluzând
structura centrală şi filialele LSRS, constituie o structură funcțională cu
activitate permanentă, care respectă şi duce la îndeplinire scopurile şi
misiunea organizației.

(1).

Însemnele oficiale şi distinctive ale LSRS sunt stabilite prin Statutul
LSRS, prezentul ROF reglementând folosirea lor.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
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(2).

Adunarea Generală poate să decidă, la propunerea Consiliului Director,
adoptarea altor însemne sau simboluri de natură neoficială, cum ar fi
imnul LSRS sau alte norme specifice comunității membrilor LSRS.

(1).

Forumul şi website‐ul LSRS, precum și toate platformele de comunicare
LSRS, aparțin organizației şi constituie platforme de exprimare şi
interacțiune pentru toți membrii LSRS.

(2).

Preşedintele şi Secretarul General LSRS, împreună cu persoanele
delegate de aceștia şi organismele de conducere ale Ligii, poartă
responsabilitatea pentru întreținerea website‐ului şi forumului LSRS,
precum și a tuturor platformelor de comunicare LSRS.

(3).

Preşedintele şi Secretarul General îndeplinesc şi funcțiile de
Administratori şi Moderatori ai forumului şi website‐ului LSRS, putând
delega aceste responsabilități către alți membri ai personalului LSRS, în
funcție de necesități.

(4).

Fiecare membru LSRS poartă responsabilitatea deplină pentru
comentariile sau opiniile exprimate pe website‐ul, forumul LSRS și toate
platformele de comunicare LSRS având obligația să respecte toate regulile
definite în Statutul LSRS şi în prezentul Regulament.

(5).

Principiile care stau la baza comunicării şi interacțiunii dintre membrii
LSRS sunt definite în detaliu în cadrul secțiunii „Relații Funcționale în
LSRS”.

Art. 6.
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CAPITOLUL II: Membrii LSRS
Secțiunea 1: Dispoziții Generale
Art. 7.
(1).

Cererea oficială de adeziune la LSRS este reprezentată de Formularul de
Înscriere disponibil pe website‐ul LSRS.

(2).

Solicitanții calității de membru LSRS sunt răspunzători de validitatea
datelor introduse în formularul de înscriere.

(3).

La cererea Secretarului General LSRS, solicitanții calității de membru cu
drepturi depline LSRS sunt obligați să furnizeze dovada calității de
student în cadrul unei instituții academice din străinătate.

(4).

Solicitanții calității de membru LSRS sunt obligați să citească în prealabil
Termenii de Utilizare.

(5).

Termenii de Utilizare sunt descriși pe website‐ul LSRS.

(6).

Cererea de adeziune completată prin intermediul Formularului de
Înscriere de pe website‐ul LSRS se înregistrează în registrul „Cereri de
Adeziune LSRS” şi i se atribuie un număr de înregistrare.

(7).

Cererea de adeziune este evaluată de către un membru al Consiliului
Director al LSRS direct sau prin delegare în termen de cel mult 30 de zile
de la primirea solicitării.

(8).

Validarea oficială a cererii de adeziune se face prin activarea electronică a
contului de utilizator pentru website‐ul LSRS.

(9).

Dobândirea calității de membru LSRS este data activării contului.

(10).

Cererile validate sunt înregistrate imediat în Registrul Membrilor LSRS cu
menționarea categoriei în care se încadrează (cu drepturi depline,
absolvent, asociat).

(1).

În situația în care cererea de adeziune a fost respinsă, decizia se va
comunica la cererea solicitantului, prin email, în termen de cel mult 7 zile,

Art. 8.
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însoțită de motivele respingerii şi precizarea condițiilor care trebuie
îndeplinite în caz de re‐aplicare.
Art. 9.
(1).

Registrul Membrilor LSRS este gestionat de către Secretarul General
LSRS, care poate delega această sarcină către alte persoane din Echipa
LSRS.

(2).

Registrul Membrilor LSRS este avizat lunar de către Secretarul General.

(3).

Registrul Membrilor LSRS este revizuit anual în vederea acordării calității
de membru absolvent acelor membri cu drepturi depline care îndeplinesc
condițiile art. 10 din Statutul LSRS, și a celei de membru cu drepturi
depline membrilor asociați care îndeplinesc condițiile art. 9 din Statutul
LSRS.

Art. 10.
(1).

Calitatea de membru LSRS se dovedește printr‐o adeverință eliberată la
cerere fie de către Secretarul General LSRS, fie de către Coordonatorul
LSRS din țara unde studiază persoana respectivă, cu acordul Secretarului
General.

(2).

Aceștia sunt obligați să elibereze aceste adeverințe în termen de 7 zile de
la cererea solicitantului.

(3).

Aceste adeverințe vor fi numerotate, păstrate în copie şi înregistrate
într‐un registru propriu de către Directorul Evidență și Statistici LSRS.

Art. 11.
(1).

În situația schimbării datelor de contact sau a datelor legate de studii,
membrii LSRS sunt obligați să‐și revizuiască personal profilul electronic
asociat contului de membru LSRS, prin intermediul instrumentelor
disponibile în acest scop pe website‐ul LSRS.

(2).

Nerespectarea prevederilor de la alin. (1) este interpretată ca utilizare de
date false și intră sub incidența prevederilor articolelor secțiunii
”Sancțiuni”.

Art. 12.
(1).

Calitatea de membru LSRS implică obligativitatea respectării prevederilor
Statutului LSRS, precum şi a prezentului Regulament şi a tuturor
documentelor şi deciziilor luate în cadrul LSRS.
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Secțiunea 2: Sancțiuni
Art. 13.
(1).

Sancțiunile aplicabile membrilor LSRS, alții decât cei ce fac parte din
Echipa LSRS, pentru încălcarea principiilor și prevederilor Statutului
LSRS și ale prezentului Regulament, sunt suspendarea temporară sau
definitivă a contului electronic LSRS, ultima echivalând cu excluderea
oficială din LSRS.

(2).

Sancțiunile aplicabile membrilor Echipei LSRS sunt prevăzute în cadrul
Secțiunii „Relații Funcționale”.

Art. 14.
(1).

În toate cazurile, persoana supusă unei propuneri de sancționare va putea
adresa o cerere Secretarului General pentru a‐i aproba participarea la
şedința organismului care hotărăşte sancțiunea.

Art. 15.
(1).

Procedura excluderii din LSRS se derulează în baza art. 45 din Statutul
LSRS.

(2).

Propunerea de excludere se trece pe ordinea de zi a Adunării Generale.

(3).

În cazul deciziei definitive de excludere, membrul sancționat este şters din
Registrul Membrilor LSRS, iar contul său electronic este desființat, în
termen de 10 zile de la data luării hotărârii; persoanei excluse din LSRS i
se va interzice accesul virtual sau în persoană la toate activitățile și
acțiunile LSRS.

Art. 16.
(1).

Sancțiunea suspendării temporare a contului electronic se adoptă de către
Consiliul Director cu majoritate simplă, la sesizarea Coordonatorilor sau
a membrilor echipei centrale de conducere a LSRS.

(2).

Decizia Consiliului Director va preciza perioada pentru care se suspend
contul, perioadă ce nu poate fi mai lungă de 30 zile.

(3).

Dacă până la expirarea perioadei de suspendare condițiile care au
determinat adoptarea sancțiunii nu s‐au schimbat, suspendarea se
reînnoiește din oficiu, pe aceeași durată.
8
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(4).

Decizia Consiliului Director poate fi contestată de către membrul în
cauză, în cadrul aceleiași sesiuni.

(5).

Sancțiunea intră în vigoare imediat după adoptarea deciziei definitivă a
Consiliului Director.

(6).

Consiliul Director poate revoca sancțiunea înainte de expirarea perioadei
de suspendare dacă între timp condițiile care au determinat adoptarea
sancțiunii s‐au schimbat.

Secțiunea 3: Demisia
Art. 17.
(1).

Demisia din echipa LSRS sau renunțarea la calitatea de membru LSRS se
face în scris şi se adresează Preşedintelui LSRS.

(2).

Demisia sau renunțarea la calitatea de membru LSRS se înregistrează
într‐un registru digital intitulat „Demisii / Renunțări / Excluderi”.
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CAPITOLUL III: Adunarea Generală
Secțiunea 1: Dispoziții Generale
Art. 18.
(1).

Adunarea Generală LSRS funcționează în baza articolelor 20, 21, 22, 23 și
24 din Statutul LSRS.

(2).

Adunarea Generală se întrunește anual într‐o sesiune ordinară și în
sesiuni extraordinare de câte ori este nevoie.

Art. 19.
(1).

Adunarea Generală LSRS se poate organiza și în format electronic, prin
intermediul forumului LSRS sau a altor platforme online, în temeiul art.
22 alin. 4 din Statutul LSRS.

(2).

În cazul de la alin. 1, în mesajul de convocare se va preciza și durata pe
care va fi deschisă ședința.

(3).

Convocarea Adunării Generale se face prin email sau alte mijloace de
comunicare electronică LSRS, inclusiv forumul LSRS, în termenele
prevăzute la art. 22 alin. 1 din Statutul LSRS.

(4).

În cazul de la alin. 1, cvorumul se constată prin intermediul unei condici
electronice, pe care cei prezenți sunt obligați să o completeze pe proprie
răspundere, meționând numele și prenumele lor, și numele instituțiilor
academice unde sunt sau au fost studenți, pentru a proba calitatea lor de
membru cu drepturi depline sau membru absolvent. Membrii asociați și
membrii de onoare nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale LSRS,
în conformitate cu Statutul LSRS.

Art. 20.
(1).

Ordinea de zi a sesiunilor ordinare ale Adunării Generale poate include
informări privind: activitatea tuturor Departamentelor și Filialelor LSRS,
evidențele LSRS, deciziile Consiliului Director și hotărârile Președintelui
LSRS, situația financiară a LSRS.

10

Liga Studenților Români din Străinătate
Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României
(2).

Ordinea de zi a sesiunilor Adunării Generale se stabilește de către
Consiliul Director, conform Statutului LSRS.

Secțiunea 2: Procedura de Votare
Art. 21.
(1).

Alegerile pentru funcțiile LSRS prevăzute în Statutul LSRS se desfășoară
în perioada decembrie-ianuarie, nu mai devreme de o lună înaintea
încheierii mandatului echipei de conducere și nu mai târziu de o lună
după această dată. Data de început a mandatului se consideră data
validării rezultatelor alegerilor desfășurate în cadrul Adunării Generale.

(2).

Până la preluarea mandatului, candidații câștigători ai alegerilor pot
funcționa ca observatori pe lângă membrii în funcție, în scopul facilitării
transferului în bune condiții a responsabilităților executive către noua
echipă de conducere.

Art. 22.
(1).

În ședințele Adunării Generale cu participarea în persoană a membrilor,
votul se exercită, de regulă, deschis, prin ridicare de mână.

(2).

În ședințele Adunării Generale desfășurate în format electronic, votul se
exercită prin completarea buletinului electronic de vot care se regăsește pe
o platformă online. Buletinul electronic configurat conform ordinii de zi se
publică la începutul sesiunii.

(3).

Votul este unic, individual și netransferabil.

(4).

Încălcarea alin. 3 duce la anularea votului și se consideră ca fiind utilizare
de date false, intrând sub incidența prevederilor articolelor secțiunii
„Sancțiuni” și sub incidența legilor Statului Român.

(5).

Pot vota în cadrul acesteia doar membri cu drepturi depline sau membri
absolvenți, potrivit articolului 16 din Statutul LSRS.

Art. 23.
(1).

În toate cazurile de desfășurare de alegeri, listele de candidați de pe
buletinul electronic de vot se întocmesc în ordinea alfabetică a numelor
candidaților.
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(2).

Participarea la alegerile LSRS este deschisă candidaturilor oricăror
membri LSRS în afara membrilor de onoare.

(3).

Candidaturile se depun prin email la adresa principală de contact a LSRS
(contact@LSRS.ro), precizându‐se funcția pentru care se candidează, cu
cel puțin paisprezece zile înaintea datei alegerilor

(4).

Fiecare candidat își poate prezenta platforma și strategia pentru funcția
pentru care candidează în cadrul LSRS înaintea alegerilor din cadrul
Adunării Generale.

(5).

Secretarul General LSRS este obligat să verifice validitatea candidaturii
conform Statutului LSRS și să comunice rezultatul candidatului, în
termen de 3 zile de la depunerea candidaturii.

(6).

Candidaturile validate sunt incluse în buletinul electronic de vot
configurat pentru sesiunea în cauză.

(7).

O persoană nu poate să depună mai mult de o candidatură în cadrul
aceleiași sesiuni a Adunării Generale.

Art. 24.
(1).

În caz de egalitate de voturi între doi candidați departajarea se face în
raport de vechimea în LSRS.
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CAPITOLUL IV: Relații Funcționale în LSRS
Secțiunea 1: Dispoziții Generale şi Sancțiuni Speciale
Art. 25.
(1).

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare (ROF) clarifică
relațiile dintre membrii echipei LSRS şi aşază aceste raporturi pe baze
predictibile şi de colegialitate.

Art. 26.
(1).

Pe lângă drepturile și obligațiile ce le revin ca membri LSRS, membrii
echipei LSRS se supun unor prevederi adiționale justificate de
responsabilitățile oficiale pe care le poartă în cadrul LSRS și care sunt
descrise în prezenta Secțiune.

Art. 27.
(1).

În relațiile cu toți membrii LSRS, precum şi cu persoanele fizice sau
juridice, membrii din echipa LSRS sunt obligați să aibă un comportament
bazat pe respect, bună‐credință, profesionalism, integritate şi amabilitate.

(2).

Membrii din echipa LSRS au obligația de a nu aduce atingere onoarei,
reputației şi demnității colegilor lor de echipă, precum şi persoanelor cu
care interacționează în timpul exercitării funcției lor, prin:

(3).

a.

întrebuințarea unor expresii jignitoare sau unui ton neadecvat;

b.

dezvăluirea unor aspecte ale vieții private sau alte date protejate
din bazele de date ale LSRS sau de pe website‐ul LSRS;

c.

formularea de sesizări sau plângeri calomnioase.

Alte acțiuni ale membrilor din echipa LSRS care pot duce la sancțiuni:
a.

prejudicierea imaginii LSRS prin acțiuni directe sau indirecte;

b.

crearea sau agravarea disensiunilor în cadrul echipei LSRS,
demonstrând în mod repetat lipsă de colegialitate și împiedicând
astfel buna funcționare a echipei LSRS;

c.

acționarea contrar deciziilor Președintelui LSRS sau ale
Consiliului Director, în mod nejustificat;
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d. lipsa acută de activitate și neîndeplinirea sarcinilor și obiectivelor
stabilite;

(4).

(5).

Art. 28.
(1).

e.

încălcarea în mod flagrant a principiilor, spiritului sau prevederilor
Statutului LSRS, precum și ale prezentului Regulament;

f.

încălcarea prevederilor cu privire la folosirea însemnelor și
resurselor LSRS.

Membrii din echipa LSRS nu pot lua atitudini publice în numele LSRS
decât cu aprobarea specială a Preşedintelui sau, în situații speciale şi
evenimente majore, cu aprobarea întregului Consiliu Director.
Membrii echipei LSRS sunt obligați să soluționeze într‐un cadru privat
eventuale diferențe de opinie pe care le‐ar avea cu colegii de echipă;
expunerea publică a acestor cazuri, prin intermediul platformelor de
comunicare LSRS, poate fi considerată drept prejudiciere a imaginii
LSRS.
Membrii din echipa LSRS se supun următoarelor sancțiuni, în ordinea
gravității lor:
a.

Atenționare (fără suspendare), din partea Secretarului General
LSRS, cu aprobarea Preşedintelui;

b.

Avertisment (fără suspendare), din partea Consiliului Director,
care decide prin majoritate simplă după analizarea cazului
respectiv şi după evaluarea motivelor prezentate de părțile
implicate;

c.

Suspendare Temporară, pe o perioadă determinată de Consiliul
Director, care decide prin majoritate absolută după analizarea
cazului respectiv şi după evaluarea motivelor prezentate de părțile
implicate, inclusiv de către persoana în cauză care are dreptul să‐şi
susțină punctul de vedere în fața Consiliului Director;
suspendarea se ridică automat după expirarea perioadei stabilite de
Consiliul Director;

d. Demitere, prin decizia majorității absolute a Consiliului Director,
după analizarea cazului respectiv şi după evaluarea motivelor
prezentate de părțile implicate, inclusiv de către persoana în cauză
care are dreptul să‐şi susțină punctul de vedere în fața Consiliului
Director;
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e.

Excludere din LSRS, conform Statutului LSRS, la recomandarea
Preşedintelui LSRS, după analizarea cazului respectiv şi după
evaluarea motivelor prezentate de părțile implicate; excluderea este
precedată automat de demitere, se conformează prezentului
Regulament şi Statutului LSRS și poate fi urmată de eventuale
acțiuni în instanță din partea LSRS.

(2).

Preşedintele propune Secretarului General şi Consiliului Director
nivelul sancțiunii care se impune, în funcție de gravitatea abaterilor
constatate.

(3).

Persoanele care fac obiectul unei propuneri de sancționare au dreptul să
participe la ședința Consiliului Director pe a cărei ordine de zi este
trecută respectiva propunere şi să îşi apere punctul de vedere.

(4).

Sancțiunile şi procedurile menționate în acest articol nu se aplică
persoanelor din echipa LSRS care se supun unor proceduri şi sancțiuni
speciale deja definite prin Statutul LSRS.

Secțiunea 2: Relații Funcționale
Art. 29.
(1).

Principalele tipuri de relații funcționale şi modul de stabilire al acestora se
prezintă astfel:
1.

Relații centrale ierarhice:
a.

Subordonarea Vicepreşedinților şi Vicepreşedinților Aduncți față
de Preşedinte şi Secretar General;

b.

Subordonarea Vicepreşedintelui Adjunct față de Vicepreşedintele
departamentului respectiv;

c.

Subordonarea Directorilor de direcții şi a întregului personal din
cadrul departamentelor LSRS față de Preşedinte, Secretar General
şi după caz față de Vicepreşedinții care conduc departamentele
respective;

d. Subordonarea personalului din cadrul direcțiilor LSRS față de
Directorii care conduc direcțiile respective.
2.

Relații teritoriale ierarhice:
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a.

Subordonarea Filialelor şi Coordonatorilor Adjuncți LSRS față de
Preşedinte, Secretar General şi Consiliul Director;

b.

Subordonarea Coordonatorului Adjunct față de Coordonatorul
din aceeași Filială LSRS;

c.

Subordonarea directă a Directorilor şi Consilierilor din cadrul
Filialei LSRS dintr‐o anumită țară față de Coordonatorul și
Coordonatorul Adjunct respectivi, şi subordonarea lor indirectă
față de Preşedinte, Secretar General şi Consiliul Director;

d. Subordonarea Consilierilor şi a întregului personal aflat în
subordinea lor în cadrul Filialelor LSRS față de Directorul care
conduce secția respectivă a Filialei LSRS.
3.

4.

Relații de autoritate funcțională:
a.

Sunt determinate cu precădere de relațiile ierarhice definite la
alineatul precedent;

b.

În plus, Coordonatorii LSRS sunt coordonați şi sprijiniți astfel: în
primul rând de Vicepreședintele Filiale LSRS; în al doilea rând de
Vicepreşedinții celorlalte departamente, membri ai Consiliului
Director, în funcție de problematica specifică; în al treilea rând, de
Secretarul General; în al patrulea rând de Preşedinte;

c.

Consilierii Juridici sunt sprijiniți în activitatea lor de
Vicepreşedintele Dezvoltare, Secretar General şi Preşedinte;

Relații de reprezentare:
a.

Se stabilesc pe baza relațiilor ierarhice şi funcționale, aşa cum sunt
ele definite anterior;

b.

Preşedintele LSRS şi Secretarul General LSRS au atribuții de
reprezentare în limitele prezentului ROF şi ale Statutului LSRS;

c.

Vicepreşedinții LSRS au atribuții de reprezentare pe domeniul
activității lor, în limitele prezentului ROF şi ale Statutului LSRS,
cu delegare din partea Preşedintelui sau Secretarului General
LSRS. Vicepreşedinții LSRS pot delega la rândul lor atribuțiuni de
reprezentare către persoanele din subordinea lor, cu informarea
Președintelui și a Secretarului General LSRS;

d. Coordonatorul LSRS are atribuții de reprezentare a LSRS şi a
membrilor săi în țara în care este organizată Filiala pe care o
16
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conduce, în limitele prezentului ROF şi ale Statutului LSRS, cu
delegare din partea Preşedintelui sau Secretarului General LSRS.
Coordonatorul LSRS poate delega acest drept persoanelor din
subordinea sa, cu informarea Președintelui și a Secretarului
General LSRS.
e.

În raport cu organismele de organizare ale LSRS:
1. Preşedintele şi Secretarul General reprezintă interesele
tuturor membrilor care ocupă funcții în structurile LSRS;
2. Vicepreşedinții LSRS reprezintă interesele acelor membri
care ocupă funcții în Departamentele pe care aceştia le
conduc;
3. Directorii LSRS reprezintă interesele acelor membri care
ocupă funcții în secțiile pe care aceştia le conduc;
4. Coordonatorii LSRS reprezintă interesele întregului
personal al Filialei pe care aceştia o conduc;
5. Directori LSRS din Filiale reprezintă interesele personalului
secției pe care o conduc, în cadrul Filialei în care aceştia
activează;

f.

(2).

LSRS reprezintă interesele tuturor membrilor săi în cadrul tuturor
structurilor de conducere şi coordonare, precum şi în cadrul
structurilor consultative ale LSRS.

Relații şi modalități de comunicare:
a.

Comunicarea între membrii echipei LSRS se realizează în mediul
online, via email, pe domeniul lsrs.ro. Acest domeniu este destinat
exclusiv echipei LSRS și creat special în scopul informării reciproce
şi continue a membrilor care ocupă funcții în cadrul LSRS;

b.

Fiecare departament are o adresă specifică de email.

c.

Echipa LSRS realizează comunicări periodice, după cum urmează:

d. Directorii din cadrul Filialelor LSRS realizează sinteza Direcției
lor pe baza comunicărilor primite de la Consilierii din subordinea
lor;
e.

Coordonatorii LSRS realizează sinteza Filialei LSRS pe baza
comunicărilor primite de la Directorii din subordinea lor;
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f.

Vicepreședintele Filiale realizează sinteza întregii activități
teritoriale a LSRS pe baza comunicărilor primite de la
Coordonatorii LSRS;

g. Directorii din cadrul Departamentelor centrale ale LSRS realizează
sinteza activității secției lor, pe baza comunicărilor cu personalul
din subordinea lor;
h. Vicepreşedinții LSRS realizează sinteza activității
departamentului lor, pe baza comunicărilor primite de la toți
Directorii din subordinea lor;
i.

Secretarul General centralizează şi sintetizează comunicările
primite de la toți Vicepreşedinții LSRS, înaintând concluziile sale
în scris sau raportând verbal către Consiliul Director LSRS

j.

Comunicările periodice sunt obligatorii şi servesc drept baze ale
evaluării activității membrilor care ocupă funcții în cadrul LSRS;

k. Pentru alte comunicări ordinare şi extraordinare, se folosesc şi alte
medii, inclusiv diverse platforme electronice de comunicare în rețea
sau întâlniri în persoană;
l.

Alte comunicări se realizează prin intermediul structurilor de
conducere, coordonare şi consultare ale LSRS.
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CAPITOLUL V: Structura Centrală de Conducere
Secțiunea 1: Dispoziții Generale
Art. 30.
(1).

Structura centrală de organizare a LSRS este împărțită pe Departamente
conduse de respectivii Vicepreședinți LSRS şi în cadrul acestora există
direcții conduse de Directori LSRS.

(2).

În cazul în care funcții din cadrul structurii LSRS, centrale sau teritoriale,
sunt, rămân, sau devin vacante, obligația îndeplinirii sarcinilor care revin
de drept acelor funcții se transferă în mod automat spre treapta ierarhică
imediat superioară, cu respectarea Statutului LSRS şi a prezentului
Regulament.

(3).

Cumulul de funcții este permis în cadrul LSRS, în funcție de necesități,
prin directive emise de Secretarul General.

Secțiunea 2: Consiliul Director
Art. 31.
(1).

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare LSRS completează
prevederile Statutului LSRS cu privire la Consiliul Director.

Art. 32.
(1).

Atribuțiile Consiliului Director prevăzute la art. 26 din Statutul LSRS se
completează cu următoarele:
a.

Adoptă prin vot majoritar simplu, separat, documentele: „Planul
de Dezvoltare LSRS” și „Strategia Executivă LSRS”

b.

Aprobă prin vot majoritar simplu înființarea de Filiale LSRS;

c.

Aprobă periodic numirea sau sancționarea membrilor personalului
fiecărei Filiale LSRS, după caz, inclusiv la recomandarea sau
cererea expresă a Coordonatorului;
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d. Aprobă numiri și sancționări ale membrilor personalului
Departamentelor LSRS.
e.

Poate decide înființarea de funcții executive temporare pe lângă
Departamentele LSRS, precum și de structuri de organizare
interioară temporare, în funcție de necesități, până la o eventuală
revizuire în acest sens a prezentului Regulament. Responsabilitatea
angajată de aceste funcții și regimul de funcționare al acestor
structuri se definesc în prealabil.

f.

În urma consultării membrilor LSRS, poate decide activarea sau
suspendarea obligației de a achita cotizația de membru LSRS,
împreună cu detaliile de plată a respectivei cotizații.

Art. 33.
(1).

Membrii Consiliului Director trebuie să fie membri LSRS.

(2).

Alegerile pentru Consiliul Director se desfășoară în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament (capitolul II) și ale Statutului LSRS.

(3).

Mandatul Președintelui, Secretarului General, și a Vicepreședinților
LSRS este de 2 ani.

Art. 34.
(1).

Ședințele Consiliului Director se realizează în condițiile art. 27 din
Statutul LSRS.

(2).

Ședințele Consiliului Director se pot organiza și în format electronic cu
ajutorul mijloacelor de comunicare prin Internet, inclusiv prin
intermediul Forumului LSRS de pe website‐ul LSRS.

(3).

În cazul de la aliniatul 2, în mesajul de convocare se va preciza și durata
pe care va fi deschisă ședința.

(4).

Convocarea Consiliului Director se face prin email sau alte mijloace de
comunicare LSRS, în termenele prevăzute la articolul 7 alineatele 1 și 2
din Statutul LSRS.
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Secțiunea 3: Preşedintele LSRS
Art. 35.
(1).

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare (ROF) completează
atribuțiile Preşedintelui LSRS prevăzute în Statutul LSRS, Capitolul IV
Secțiunea 2.

Art. 36.
(1).

Conform Statutului LSRS, Preşedintele LSRS este garantul înfăptuirii
scopurilor, integrității şi unității LSRS.

(2).

Preşedintele veghează la respectarea şi aplicarea Statutului şi la buna
funcționare a organismelor LSRS.

(3).

Preşedintele exercită funcția de mediere între organele LSRS precum şi
între LSRS şi societate, reprezentând LSRS în relațiile la nivel înalt cu
organizații din mediul public, privat şi neguvernamental.

Art. 37.
(1).

În afara responsabilităților care îi revin prin Statutul LSRS, Preşedintele
LSRS are următoarele atribuții:
a.

este responsabil pentru conceperea şi implementarea viziunii de
dezvoltare a organizației, pe termen scurt, mediu şi lung, care stă la
baza „Planului de Dezvoltare LSRS” realizat cu consultarea
Secretarului General LSRS;

b.

propune în fața Consiliului Director şi în mod public, la începutul
mandatului său şi la începutul fiecărui an calendaristic, principalele
direcții de dezvoltare şi stabileşte obiectivele şi prioritățile LSRS
pentru perioade bine determinate;

c.

analizează şi aprobă, împreună cu Secretarul General LSRS,
propunerile ințiale pentru proiecte LSRS venite din partea
membrilor LSRS, inclusiv din partea Coordonatorilor LSRS din
teritoriu;

d. coordonează împreună cu Secretarul General proiectele de mare
anvergură ale LSRS, urmărind îndeplinirea lor în conformitate cu
hotărârile Consiliului Director, în vederea realizării scopurilor şi
misiunii LSRS;
e.

intervine atunci când este nevoie pentru rezolvarea problemelor
care apar în desfăşurarea activităților LSRS, fie ca urmare a unei
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sesizări directe din partea unui membru, fie prin auto‐sesizare,
colaborând cu Secretarul General şi Directorul Relația cu
Membrii LSRS;
f.

coordonează, împreună cu Secretarul General LSRS şi
Vicepreședintele Filiale, activitatea tuturor Coordonatorilor LSRS
şi a celor din subordinea lor;

g. veghează la buna respectare a tuturor Regulamentelor şi deciziilor
forurilor de conducere a LSRS, acționând în consecință pentru
remedierea problemelor care apar şi pentru luarea măsurilor care
se impun în cadrul Consiliului Director şi Adunării Generale
LSRS;
h. menține, împreună cu Secretarul General, relațiile cu Consilierii
Juridici ai LSRS, luând măsuri pentru păstrarea tuturor
activităților LSRS în limitele legilor în vigoare, precum şi pentru
sancționarea promptă a membrilor care încalcă aceste legi;
i.

supervizează activitatea desfășurată pe website‐ul şi forumul LSRS
şi activitatea Directorului Tehnic, împreună cu Secretarul
General şi Vicepreşedintele Dezvoltare;

j.

stabileşte contacte şi poartă discuții pentru stabilirea de
parteneriate cu alte organizații, negociază pentru LSRS la nivel
înalt, cu respectarea tuturor prevederilor statutare şi legale,
urmărind ducerea la îndeplinire a scopurilor organizației;

k. se preocupă activ de starea financiară a organizației, purtând
responsabilitatea pentru creşterea patrimoniului LSRS prin orice
mijloace legale, în conformitate cu prevederile Statutului LSRS;
l.

poartă discuții şi negociază contracte de sponsorizare şi donații de
sume importante;

m. emite comunicate, anunțuri şi mesaje către membrii LSRS,
reprezentanți mass-media, cât şi către alți parteneri LSRS, atunci
când este nevoie;
n. acționează pentru îmbunătățirea şi protejarea imaginii LSRS,
putând iniția cu aprobarea Consiliului Director acțiuni juridice
împotriva celor care încalcă drepturile colective şi individuale ale
membrilor LSRS;
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o.

aprobă, împreună cu Secretarul General, comunicările importante
şi comunicatele de presă ale LSRS;

p. poate decide la recomandarea Secretarului General crearea unor
posturi temporare şi speciale în cadrul structurii LSRS, în funcție
de necesități, motivând aceste decizii în fața Consiliului Director;
q. poate emite ordonanțe în caz de forță majoră, adică în acele situații
speciale când este absolută nevoie de acțiuni urgente sau reacții din
partea LSRS, luându‐şi răspunderea deplină pentru aceste acțiuni
şi motivându‐le în fața Consiliului Director în cel mai scurt timp
posibil;
r.

poate lua decizii şi poate acorda aprobări retroactiv în cazuri
excepționale;

s.

emite decizii.

Secțiunea 4: Secretarul General LSRS
Art. 38.
(1).

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcționare (ROF) completează
atribuțiile Secretarului General LSRS prevăzute în Statutul LSRS,
Capitolul IV Secțiunea 4.

Art. 39.
(1).

În afara responsabilităților care îi revin prin Statutul LSRS, Secretarul
General LSRS are următoarele atribuții:
a.

asigură organizarea și funcționarea eficientă a întregii echipe
executive LSRS în scopul atingerii obiectivelor LSRS;

b.

concepe, pe baza „Planului de Dezvoltare LSRS” și cu consultarea
Președintelui LSRS, liniile directoare ale „Strategiei Executive
LSRS” conform obiectivelor și priorităților LSRS și coordonează
contribuțiile Vicepreședinților la forma sa finală; coordonează
implementarea „Strategiei Executive LSRS” la nivelul
Departamentelor și Filialelor LSRS;

c.

coordonează, împreună cu Președintele LSRS, conceperea și
redactarea „Planului de Acțiune pentru Filialele LSRS” ca parte a
Strategiei Executive LSRS;
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d. aprobă angajarea responsabilității LSRS în raport cu alte
organizații, instituții, persoane publice sau private, de către oricare
din membrii echipei executive LSRS;
e.

monitorizează activitatea întregului personal LSRS;

f.

răspunde solicitărilor membrilor echipei executive a LSRS,
sprijinindu‐le activitatea și oferind soluții sau îndrumări cu privire
la problemele pe care aceștia le semnalează;

g. urmărește aplicarea și respectarea Statutului și Regulamentului de
Organizare și Funcționare, deciziilor și hotărârilor LSRS de către
membrii echipei executive a LSRS, sesizând Consiliul Director cu
privire la abateri de la normele stabilite prin aceste acte;
h. poate realoca resursele umane ale LSRS în funcție de priorități și
obiective, pe baza strategiei executive sau a necesităților de
moment în situații neprevăzute;
i.

coordonează procesul de selecție a membrilor întregului personal
LSRS, împreună cu Președintele LSRS;

j.

monitorizează componența și activitatea Consiliului de Onoare al
LSRS, împreună cu Președintele LSRS;

k. coordonează fluxul de informații în interiorul echipei executive
LSRS;
l.

stabilește ordinea de zi a ședințelor Consiliului Director, cu
aprobarea Președintelui LSRS;

m. coordonează dezvoltarea brand‐ului LSRS, împreună cu
Președintele LSRS și Vicepreședintele Comunicare;
n. coordonează promovarea spiritului și principiilor LSRS prin
proiecte și acțiuni specifice;
o.

primește raportarea activității tuturor Managerilor de Proiecte
LSRS, verifică modalitatea de implementare și rezultatele tuturor
proiectelor LSRS și ia decizii în ce privește proiectele LSRS;

p. supraveghează Biroul de Consultanță Juridică LSRS;
q. supraveghează Biroul IT LSRS;
r.

coordonează activitățile publicistice și editoriale ale LSRS;
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s.

poate recomanda Președintelui LSRS crearea unor posturi
temporare şi speciale în cadrul structurii LSRS, în funcție de
necesități și în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament;

t.

emite directive.

Art. 40.
(1).

Secretarul General poate numi un Secretar General Adjunct, în funcție
de necesități, cu aprobarea Consiliului Director;

(2).

Secretarul General poate delega o parte din atribuțiile sale Secretarului
General Adjunct, cu aprobarea Președintelui LSRS.

(3).

Atribuțiile Secretarului General Adjunct sunt temporare și se fixează prin
decizia Președintelui, la recomandarea Secretarului General.

Secțiunea 5: Comitetul Executiv
Art. 41.
(1).

Comitetul Executiv este un for de reprezentare al membrilor din
conducerea lărgită a LSRS, cu rol consultativ şi de coordonare în toate
problemele majore care privesc funcționarea Filialelor LSRS, precum şi în
legătură cu alte aspecte importante care vizează activitatea Ligii în
întregul ei.

Art. 42.
(1).

Comitetul Executiv este format din membrii Consiliului Director şi
Coordonatorii LSRS.

(2).

Vicepreşedinții şi Coordonatorii LSRS pot delega adjuncții lor pentru
participarea la întâlnirile Comitetului Executiv, atunci când se află în
imposibilitatea de a participa personal la aceste întruniri.

Art. 43.
(1).

Pentru facilitarea procesului decizional, Directorii din Departamentele
LSRS, Directorii şi Consilierii Filialelor LSRS nu sunt membri de drept
ai Comitetului Executiv; ei sunt reprezentați de Vicepreşedinți, respectiv
Coordonatori la toate lucrările Comitetului Executiv.
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(2).

Directorii din departamentele LSRS, Directorii şi Consilierii Filialelor
LSRS pot solicita participarea la şedințele Comitetului Executiv printr‐o
cerere electronică adresată Secretarului General LSRS, care decide
împreună cu Preşedintele LSRS asupra participării acestor membri.

(3).

Preşedintele şi Secretarul General pot convoca, de comun acord, orice
membru LSRS la aceste întruniri, inclusiv Consilierii Juridici ai Ligii,
pentru informări periodice ale Comitetului Executiv sau probleme
curente ale organizației.

Art. 44.
(1).

Comitetul Executiv se întruneşte în formulă completă numai în situații
extraordinare şi prin convocare scrisă de către Preşedintele LSRS.

(2).

Şedințele ordinare periodice ale Comitetului Executiv se desfăşoară de
preferință pe regiuni, sau în funcție de decizia Vicepreședintelui Filiale,
cu aprobarea Consiliului Director LSRS.

(3).

Fiecare întâlnire regională se desfăşoară, în general, o dată pe lună.

(4).

Secretarul General al LSRS convoacă, direct sau prin delegare, întrunirile
ordinare ale Comitetului Executiv cu cel puțin 48 de ore înainte de ora
întâlnirii.

Art. 45.
(1).

Şedințele Comitetului Executiv sunt conduse de Preşedintele LSRS şi de
Secretarul General LSRS; la rândul lor, aceştia pot delega această
atribuție oricărui membru al Consiliului Director.

(2).

Secretarul General numeşte, înainte de fiecare întâlnire, ordinară sau
extraordinară a Comitetului Executiv, persoana responsabilă cu
înregistrarea scrisă a ideilor exprimate şi dezbătute.

Art. 46.
(1).

Comitetul Executiv adoptă rezoluții.

(2).

Rezoluțiile sunt adoptate în cadrul Comitetului Executiv prin vot
majoritar simplu.

(3).

Consiliul Director are obligația de a avea în vedere rezoluțiile
Comitetului Executiv în luarea deciziilor executive care privesc
funcționarea Filialelor LSRS şi alte aspecte importante care vizează
activitatea Ligii în întregul ei.
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Secțiunea 6: Consiliul de Onoare
Art. 47.
(1).

(2).

Consiliul de Onoare al LSRS este o structură internă a LSRS cu rol
consultativ și de sprijin în deciziile majore ale organizației şi în stabilirea
obiectivelor sale pe termen scurt, mediu şi lung.
Consiliul de Onoare nu are rol şi nici atribuții executive.

Art. 48.
(1).

Consiliul de Onoare al LSRS este format din membrii de onoare ai Ligii,
personalități române marcante şi susținători activi ai organizației, iar
membrii Consiliului Director au doar rol de observatori.

(2).

În conformitate cu Statutul LSRS, sunt eligibili pentru a fi membri de
onoare și, implicit, membri ai Consiliului de Onoare, personalitățile care
au oferit un sprijin remarcabil LSRS și s-au distins prin merite
excepționale în promovarea drepturilor și intereselor membrilor LSRS.

(3).

Toate funcțiile onorifice au mandat pe perioadă nedeterminată.

(4).

Din Consiliul de Onoare LSRS nu pot face parte membrii cu drepturi
depline, nici membrii asociați ai LSRS.

(5).

Consiliul Director decide prin majoritate simplă asupra includerii unei
persoane în Consiliul de Onoare al LSRS, luând în discuție propunerile
motivate ale oricărui membru LSRS.

(6).

Accederea în Consiliul de Onoare LSRS se face pe baza unei invitații
scrise semnată de Președintele LSRS, cu aprobarea Consiliului Director
și avizul Adunării Generale LSRS, conform cu Statutul LSRS.

(7).

Un reprezentant al comunității de Alumni LSRS, desemnat de acest for,
are rol de observator în cadrul Consiliului de Onoare și poate participa la
ședințele acestui consiliu.

Art. 49.
(1).

Preşedintele Consiliului de Onoare al LSRS este propus de Consiliul
Director şi confirmat de Adunarea Generală a LSRS, în conformitate cu
Statutul LSRS.
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(2).

Președintele Consiliului de Onoare este denumit și Președinte de
Onoare al LSRS și poate fi numit din rândul membrilor de onoare sau din
rândul voluntarilor LSRS care și-au încheiat mandatul și care s-au
remarcat prin realizări de excepție.

Art. 50.
(1).

Consiliul de Onoare se întruneşte cel puțin anual, la convocarea
Preşedintelui Consiliului de Onoare.

(2).

Preşedintele Consiliului de Onoare conduce lucrările Consiliului de
Onoare şi coordonează discuțiile în cadrul acestui for.

(3).

În afara membrilor de onoare ai LSRS, numai membrii Consiliului
Director și reprezentatul Comunității Alumni LSRS pot fi prezenți la
discuțiile Consiliului de Onoare, însă şi aceştia numai cu statut de
observator.

(4).

În cadrul întrunirilor Consiliului de Onoare, Preşedintele LSRS și
Secretarul General LSRS prezintă raportul activității LSRS pe anul în
curs, alături de Consiliul Director LSRS, progresul înregistrat de
organizație în atingerea obiectivelor fixate, precum şi starea financiară a
Ligii.

Art. 51.
(1).

Consiliul de Onoare al LSRS adoptă la finalul întâlnirilor un Raport
Anual prin care evaluează activitatea organizației şi propune Consiliului
Director direcții de dezvoltare pe termen lung.

Secțiunea 7: Directorul Executiv
Art. 52.
(1).

Directorul Executiv coordonează prin delegare de la Secretarul General
și Președintele LSRS activitățile biroului LSRS București.

(2).

Directorul Executiv LSRS răspunde direct Secretarului General LSRS și
Președintelui LSRS.

(3).

Directorul Executiv LSRS este invitat permanent în sedințele Consiliului
Director LSRS și are drept de vot consultativ.
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(4).

Obiectivele specifice și detaliate referitoare la activitatea biroului LSRS
București sunt fixate în documentul „Planul de Dezvoltare LSRS”, prin
decizia Președintelui LSRS la recomandarea Secretarului General LSRS.

(5).

Obiectivele fixate sunt obligatorii pentru Directorul Executiv LSRS, și se
revizuiesc cel puțin o dată la 3 luni.

Art. 53.
(1).

Directorul Executiv coordonează activitatea tuturor membrilor
personalului biroului LSRS București și răspunde de buna funcționare a
acestui birou.

(2).

Directorul Executiv LSRS poate completa personalul biroului LSRS
București cu posturi adiționale de Asistenți și Interni, în funcție de
necesitățile biroului, la recomandarea Preşedintelui şi Secretarului
General LSRS.

(3).

Responsabilitățile și atribuțiile Asistenților si Internilor din cadrul
biroului București sunt stabilite de Directorul Executiv în limita
atribuțiilor acestuia, cu aprobarea Președintelui și Secretarului General
LSRS.

(4).

Asistenții și Internii din cadrul biroului LSRS București răspund direct
Directorului Executiv.

(5).

Atunci când un post de Asistent sau Intern din cadrul biroului București
este vacant, sau titularul postului este absent pe o perioadă determinată,
atribuțiile și responsabilitățile aferente acelui post vor fi preluate automat
de către Directorul Executiv.

Art. 54.
(1).

Directorul Executiv LSRS are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Asigură buna funcționare a biroului LSRS București

b.

Coordoneaza activitățile personalului biroului LSRS București

c.

Menține contactul cu toți membrii Consiliului Director pentru a
identifica sarcini curente care, pentru un motiv sau altul, nu sunt
acoperite de personalul LSRS din Departamentele respective;
distribuie aceste sarcini către Asistenții sau Internii din biroul
LSRS București și se asigură de ducerea lor la bună indeplinire;

d. Reprezinta LSRS în discuții cu parteneri sau potențiali parteneri
LSRS aflați in România, la cererea și prin delegare din partea
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Vicepreședintelui Relații Externe, a Vicepreședintelui
Comunicare, a Secretarului General LSRS sau a Președintelui
LSRS, și cu aprobarea Secretarului General LSRS sau a
Președintelui LSRS;
e.

Reprezintă LSRS în apariții TV, radio, și în presa scrisă, la cererea și
prin delegare din partea Vicepreședintelui Comunicare, a
Secretarului General LSRS, sau a Președintelui LSRS și cu
aprobarea Secretarului General LSRS sau a Președintelui LSRS;

f.

Îndeplinește orice alte sarcini la cererea Secretarului General sau a
Președintelui LSRS, conform Statutului LSRS;

g. Redactează comunicări zilnice asupra activității sale și a biroului
LSRS București, pe care le transmite Secretarului General și
Președintelui LSRS.

Secțiunea 8: Departamentul Dezvoltare
Art. 55.
(1).

Vicepreşedintele Dezvoltare este membru cu drept de vot al Consiliului
Director şi membru al Comitetului Executiv LSRS.

Art. 56.
(1).

Vicepreşedintele Dezvoltare răspunde de respectarea și implementarea
prevederilor legate de activitatea Departamentului său din „Strategia
Executivă a LSRS”.

(2).

Obiectivele specifice și detaliate referitoare la Departamentul său sunt
fixate în documentul „Planul de Dezvoltare LSRS”, prin decizia
Președintelui LSRS la recomandarea Secretarului General LSRS.

(3).

Obiectivele fixate sunt obligatorii pentru Vicepreședintele Dezvoltare
LSRS, și se revizuiesc o dată la 6 luni sau anual.

Art. 57.
(1).

Vicepreședintele Dezvoltare coordonează activitatea tuturor membrilor
personalului Departamentului Dezvoltare în cadrul LSRS și răspunde de
buna funcționare a acestui Departament.
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(2).

Departamentul Dezvoltare LSRS este organizat pe Direcții, conduse de
Directori LSRS, după cum urmează:
a.

Director Relația cu Membrii LSRS;

b. Director Resurse Umane;
c.

Director Evidență și Statistici;

d. Director Susținere Studii în Străinătate (SSS);
(3).

Vicepreședintele Dezvoltare LSRS poate completa fiecare Direcție cu
posturi adiționale de Manageri sau Asistenți, în funcție de necesitățile
Direcției, la recomandarea Directorului respectiv și cu aprobarea
Preşedintelui şi Secretarului General LSRS;

(4).

Responsabilitățile și atribuțiile Managerilor și Asistenților din cadrul
Secțiilor Departamentului Dezvoltare LSRS sunt stabilite de Directorii
Secțiilor respective în limita atribuțiilor acestora, cu aprobarea
Vicepreședintelui Dezvoltare LSRS.

(5).

Directorii din cadrul Departamentului Dezvoltare LSRS răspund direct
Vicepreședintelui Dezvoltare LSRS.

(6).

Atunci când un post de Director din cadrul Departamentului Dezvoltare
este vacant, sau titularul postului este absent pe o perioadă determinată,
atribuțiile și responsabilitățile aferente acelui post vor fi preluate automat
de către Vicepreședintele Dezvoltare.

Art. 58.
(1).

Structura Departamentului Dezvoltare se completează cu un
Vicepreședinte Adjunct Dezvoltare.

(2).

Vicepreședintele Adjunct Dezvoltare poate prelua atribuțiile și
responsabilitățile Vicepreședintelui Dezvoltare atunci când acesta se află
în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice, pe o perioadă
determinată, la cererea Secretarului General LSRS și cu aprobarea
Președintelui LSRS.

(3).

Atribuțiile speciale ale Vicepreședintelui Adjunct Dezvoltare, care în
mod normal sunt specifice funcției de Vicepreședinte, sunt fixate prin
delegare din partea Vicepreședintelui Dezvoltare LSRS, cu aprobarea
Secretarului General și a Președintelui LSRS.

(4).

În mod normal, Vicepreședintele Adjunct îl ajută pe Vicepreședinte în
îndeplinirea obligațiilor sale curente, la cererea acestuia.
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Art. 59.
(1).

Vicepreședintele Dezvoltare LSRS are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Organizează şi coordonează echipa pe care o conduce pentru
execuția practică şi la timp a tuturor activităților, menținând
comunicări permanente şi deschise cu toți membri
Departamentului său;

b.

Comunică direct cu Preşedintele şi Secretarul General LSRS,
ținându-i la curent cu activitățile Departamentului de Dezvoltare;

c.

Colaborează cu celelalte Departamente şi Filiale LSRS in funcție
de necesități;

d. Concepe planul anual de acțiune al Departamentului Dezvoltare
din cadrul Strategiei Executive LSRS, prezentându-l în fața
Consiliului Director pentru obținerea aprobării în vederea
implementării acestei strategii;
e.

Răspunde de dezvoltarea bazei de membri LSRS;

f.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
întregului Departament de Dezvoltare, pe direcții, și transmite
aceste comunicări Secretarului General LSRS;

g. Îşi asumă responsabilitățile şi îndeplineşte sarcinile stabilite pentru
Directorii din cadrul Departamentului său, atunci când aceştia se
află în imposibilitatea exercitării lor sau când aceste poziții sunt
vacante.”
Art. 60.
(1).

Directorul Relația cu Membrii LSRS are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Răspunde solicitărilor membrilor LSRS primite pe adresa
electronică de contact LSRS și prin intermediul altor mijloace de
comunicare;

b.

Identifică problemele şi oferă soluții membrilor LSRS prin răspuns
direct şi prin redirecționare către secțiunile relevante ale
website‐ului LSRS sau către persoanele în măsura să le rezolve;

c.

Activează conturile electronice LSRS ale noilor membri LSRS,
asigurându‐se că datele furnizate de către aceştia sunt corecte şi
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complete. Semnalează datele incorecte sau incomplete Secretarului
General și intervine pentru corectarea lor contactând aplicantul în
cauză;
d. Dezvoltă baza de membri LSRS prin identificarea şi contactarea
directă a studenților români din diverse țări din străinătate şi
expunerea lor la mesajul LSRS;
e.

Promovează solidaritatea şi networking‐ul între membrii LSRS;
propune proiecte relevante pentru acest scop;

f.

Monitorizează și moderează activitatea membrilor LSRS pe
Forumul LSRS, asigurând menținerea discuțiilor în limite etice
rezonabile. Semnalează Președintelui şi Secretarului General
post‐uri cu caracter profund jignitor, rasist, xenofob sau extremist
în vederea eliminării acestora;

g. Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Dezvoltare prin
comunicări şi discuții periodice;
h. Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Dezvoltare.
Art. 61.
(1).

Directorul Resurse Umane LSRS are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Identifică împreună cu Manager-ul Recrutare şi comunică
Secretarului General și Președintelui LSRS nevoia de a completa
anumite poziții din structura organizatorică LSRS, urmând ca
după primirea acordului acestora să organizeze procesul de
selecție;

b.

Gestionează aplicațiile pentru toate funcțiile vacante din LSRS, în
afara Consiliului Director, prin centralizarea datelor (CV, scrisoare
de motivare, în unele cazuri scrisoare de recomandare). Trimite
aceste date, însoțite de recomandările sale, Secretarului General
LSRS care se va asigura de finalizarea procesului de selecție, în
conformitate cu prezentul Regulament;

c.

Centralizează informațiile privind noii membri ai echipei LSRS şi
actualizează în mod continuu organigrama conducerii executive și
organigramele Filialelor LSRS cu noile nume, comunicând lunar
noua listă de personal;
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d. Răspunde de evidența echipei LSRS, asigurând menținerea acesteia
la zi și în bună ordine;

(2).

(3).

e.

Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Dezvoltare prin
emailuri şi discuții periodice.

f.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Dezvoltare.

Structura Direcției Resurse Umane se completează cu un Manager
Recrutare care are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Identifică împreună cu Directorul Resurse Umane nevoia de a
completa anumite poziții din structura organizatorică LSRS;

b.

Propune, dezvoltă și implementează, cu acordul Directorului
Resurse Umane, programe de atragere de noi voluntari in cadrul
echipei LSRS;

c.

Mediatizează oportunitățile de voluntariat in cadrul LSRS către
grupuri-țintă de studenți și tineret;

Structura Direcției Resurse Umane se completează cu un Manager
Motivare și Recompensare care are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Realizează, in consultare cu Vicepreședintele Dezvoltare și
Directorul Evidență și Statistici, și cu acordul Secretarului
General LSRS, sondări periodice ale echipei LSRS cu privire la
nivelul de motivație și satisfacție cu activitatea de voluntariat;

b. In consultare cu Vicepreședintele Dezvoltare, analizeaza datele și
prezintă concluziile acestor sondări periodice Consiliului Director
LSRS si Directorului Resurse Umane
c.

Propune, dezvoltă, și implementează, cu acordul Vicepreședintelui
Dezvoltare, programe și inițiative de motivare a echipei LSRS

Art. 62.
(1).

Directorul Evidență și Statistici LSRS are ca atribuții:
a.

Gestionează și menține la zi datele referitoare la membrii, echipa și
activitățile LSRS, date pe care le organizează în dosare.

b.

Realizează statistici privitoare la diverse aspecte legate de
activitatea LSRS, pe care le grupează în dosarul „Evidență și
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Statistici LSRS”; Realizează statistici sau informări adiționale, pe
baza datelor aflate în gestiunea sa, la cererea Președintelui sau a
Secretarului General LSRS;
c.

Își desfăşoară activitatea în strânsa colaborare cu Directorul
Tehnic, preluând datele furnizate de către acesta şi
interpretându‐le în scopul îmbunătățirii vizibilității online a LSRS;

d. Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Dezvoltare prin
emailuri şi discuții periodice;
e.
(2).

Desfășoară alte activități de înregistrare și gestiune a datelor LSRS,
la cererea Secretarului General LSRS, în funcție de necesități.

Directorul Evidență și Statistici LSRS are următoarele responsabilități:
a.

Se asigură de validitatea și acuratețea datelor conținute în dosarele
din gestiunea sa;

b.

Este responsabil de securitatea acestor date, fiindu‐i interzis a le
transmite fără permisiunea Secretarului General sau a
Președintelui LSRS altcuiva decât Vicepreședintelui Dezvoltare
LSRS. Vicepreședintele Dezvoltare LSRS poate solicita astfel de
date doar pentru folosirea lor în scopuri de natură internă LSRS;

c.

Asigură protecția contra pierderii accidentale a acestor date prin
duplicarea lor.

d. Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Dezvoltare prin
comunicări şi discuții periodice;
e.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Dezvoltare.

Art. 63.
(1).

În scopul îndeplinirii îndatoririlor sale, Directorul Evidență și Statistici
poate cere date de la orice membru al Departamentelor și Filialelor LSRS,
iar aceștia sunt obligați să i le ofere.

(2).

Membrii echipei LSRS sunt obligați să menționeze în comunicări
periodice orice transmitere de date către Directorul Evidență și Statistici

Art. 64.
(1).

Directorul Susținere Studii în Străinătate (SSS) are următoarele atribuții
și responsabilități:
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a.

Coordoneaza activitatea echipelor de proiect Caravana LSRS,
Caravana Online LSRS și Mentorat LSRS;

b.

Se asigură de buna desfășurare a proiectelor Caravana LSRS,
Caravana Online LSRS și Mentorat LSRS prin consultări periodice
cu Managerii de Proiect;

c.

Organizează evaluări periodice ale proiectelor Caravana LSRS,
Caravana Online LSRS și Mentorat LSRS și prezintă concluziile
acestor evaluări Secretarului General LSRS;

d.

Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Dezvoltare prin
emailuri şi discuții periodice;

e.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Dezvoltare.

Secțiunea 9: Departamentul Filiale LSRS
Art. 65.
(1).

Vicepreședintele Filiale LSRS este membru cu drept de vot al
Consiliului Director și al Comitetului Executiv al LSRS.

Art. 66.
(1).

Vicepreședintele Filiale LSRS răspunde de respectarea și implementarea
prevederilor legate de activitatea departamentului său din „Strategia
Executivă a LSRS”.

(2).

Obiectivele specifice și detaliate referitoare la Departamentul său sunt
fixate în documentul „Planul de Dezvoltare LSRS”, prin decizia
Președintelui LSRS la recomandarea Secretarului General LSRS.

(3).

Obiectivele fixate sunt obligatorii pentru Vicepreședintele Filiale LSRS și
se revizuiesc o dată la 6 luni sau anual.

Art. 67.
(1).

Vicepreședintele Filiale LSRS coordonează activitatea tuturor membrilor
personalului Departamentului Filiale LSRS și răspunde de buna
funcționare a acestui Departament.

(2).

Departamentul Filiale LSRS este organizat pe Direcții, conduse de
Directori LSRS, după cum urmează:
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a.

Director Comunicare Filiale;

b. Director Dezvoltare Filiale.
(3).

Vicepreședintele Filiale LSRS poate completa Direcțiile
Departamentului Filiale LSRS cu posturi adiționale de Manageri și
Asistenți, în funcție de necesitățile Direcției, cu aprobarea Secretarului
General LSRS.

(4).

Responsabilitățile și atribuțiile Managerilor și Asistenților din cadrul
Departamentului Filiale LSRS sunt stabilite de Vicepreşedintele Filiale
LSRS.

(5).

Coordonatorii Filialelor LSRS răspund direct în fața Vicepreședintelui
Filiale LSRS.

Art. 68.
(1).

Structura Departamentului Filiale LSRS se completează cu un
Vicepreședinte Adjunct Filiale LSRS.

(2).

Vicepreședintele Adjunct Filiale LSRS poate prelua atribuțiile și
responsabilitățile Vicepreședintelui Filiale LSRS atunci când acesta se
află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice, pe o perioadă
determinată, la cererea Secretarului General LSRS și cu aprobarea
Președintelui LSRS.

(3).

Atribuțiile speciale ale Vicepreședintelui Adjunct Filiale LSRS, care în
mod normal sunt specifice funcției de Vicepreședinte, sunt fixate prin
delegare din partea Vicepreședintelui Filiale LSRS, cu aprobarea
Secretarului General și a Președintelui LSRS.

(4).

În mod normal, Vicepreședintele Adjunct îl ajută pe Vicepreședinte în
îndeplinirea obligațiilor sale curente, la cererea acestuia.

Art. 69.
(1).

Atunci când un post de Director sau Manager din cadrul
Departamentului Filiale LSRS este vacant, sau titularul postului este
absent pe o perioadă determinată, atribuțiile și responsabilitățile aferente
acelui post vor fi preluate automat de către Vicepreședintele Adjunct
Filiale LSRS. Dacă postul de Vicepreşedinte Adjunct Filiale LSRS este
vacant, responsabilităţile descrise mai sus îi revin Vicepreşedintelui
Filiale LSRS.
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Art. 70.
(1).

Vicepreședintele Filiale LSRS are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Organizează şi coordonează echipa pe care o conduce pentru
execuția practică şi la timp a tuturor activităților, menținând
comunicări permanente şi deschise cu toți membrii
departamentului său;

b.

Comunică direct cu Preşedintele şi Secretarul General LSRS,
ținându‐i la curent cu activitățile Departamentului Filiale LSRS;

c.

Colaborează cu celelalte Departamente şi cu Filialele LSRS în
funcție de necesități;

d. Concepe planul anual de acțiune al Departamentului Filiale LSRS
din cadrul Strategiei Executive LSRS, prezentându‐l în fața
Consiliului Director pentru obținerea aprobării în vederea
implementării acestei strategii;
e.

Răspunde de dezvoltarea Filialelor LSRS și a bazei de membri din
filialele LSRS;

f.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
întregului Departament Filiale LSRS, pe direcții, și transmite
aceste comunicări Secretarului General LSRS;

g. Îşi asumă responsabilitățile şi îndeplineşte sarcinile stabilite pentru
Directorii și Managerii din cadrul Departamentului său, atunci
când aceştia se află în imposibilitatea exercitării lor sau când aceste
poziții sunt vacante.
Art. 71.
(1).

Directorul Comunicare Filiale are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Alcătuiește lunar un document cu activitățile din Filiale ("Starea
Filialelor"), pe baza unui formular completat în prealabil de
voluntarii din filiale;

b.

Ține legătura cu Directorii Comunicare din Filiale, prin email si
sedinte periodice pe Skype;

c.

Promovează activitățile din Filiale, precum și pe voluntarii din
Filiale, prin intermediul website-ului si blog-ului LSRS, prin
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comunicate de presă, precum și prin interviuri cu voluntari-cheie
din Filiale;
d. Colaborează îndeaproape cu Departamentul Comunicare LSRS
e.

Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Filiale prin
comunicări şi discuții periodice;

f.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Filiale.

Art. 72.
(1).

Directorul Dezvoltare Filiale are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Menține legătura cu Departamentul central de Dezvoltare LSRS;

b.

Este responsabil de proiectele interne ale Departamentului Filiale,
împreună cu Managerul Proiecte Filiale;

c.

Este responsabil de coordonarea activităților Managerului Proiecte
Filiale si ale Managerului Proceduri Filiale.

d. Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Filiale prin
comunicări şi discuții periodice;
e.
(2).

(3).

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Filiale.

Structura Direcției Dezvoltare Filiale se completează cu un Manager
Proiecte Filiale care are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Ține legătura cu voluntarii responsabili de proiecte din Filiale, prin
ședințe periodice și e-mail; se asigură de buna funcționare a
echipelor de proiect și de finalizarea cu succes a proiectelor din
Filiale

b.

Coordonează implementarea proiectelor LSRS globale sau centrale
în care participă Filialele LSRS;

c.

Este responsabil de consilierea voluntarilor din Filiale în ceea ce
priveste proiectele și evenimentele pe care le pot organiza.

Structura Direcției Dezvoltare Filiale se completează cu un Manager
Proceduri Filiale care are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Este responsabil de organizarea generală a Departamentului
Filiale;
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b.

Este responsabil de alcătuirea documentelor referitoare la
organizarea din filialele LSRS—welcome packs, menținerea la zi a
descrierilor procedurilor LSRS pe website-ul LSRS, evidente, etc—
cu sprijinul celorlalti voluntari din Departamentul Filiale;

c.

Este responsabil de consilierea voluntarilor din Filiale în legătură
cu modul de organizare pe care este indicat să il urmeze;

d. Se asigură că procedurile legate de contractele LSRS, crearea de
adrese de e-mail și demisii din LSRS sunt respectate.

Secțiunea 10: Departamentul Relații Externe
Art. 73.
(1).

Vicepreședintele Relații Externe este membru cu drept de vot al
Consiliului Director și membru al Comitetului Executiv LSRS.

(2).

Vicepreşedintele Relații Externe LSRS acționează, conform Art. 40, alin.
(1) din Statutul LSRS pe domeniul relațiilor LSRS cu orice entități
oficiale, societăți, persoane fizice sau juridice, autorități ale Statului.

(3).

Vicepreședintele Relații Externe LSRS are atribuții de reprezentare a
Ligii în relațiile cu alte organizații, instituții sau indivizi, cu delegare din
partea Președintelui și a Secretarului General LSRS.

Art. 74.
(1).

Vicepreședintele Relații Externe răspunde de respectarea și
implementarea prevederilor legate de activitatea Departamentului său
din „Strategia Executivă a LSRS”.

(2).

Vicepreşedintele Relații Externe răspunde de respectarea şi îndeplinirea
obiectivelor referitoare la Departamentul său precizate în documentul
„Planul de Dezvoltare LSRS” prin decizia Președintelui LSRS la
recomandarea Secretarului General.

(3).

Obiectivele precizate sunt obligatorii pentru Vicepreședintele Relații
Externe LSRS și se revizuiesc o dată la 6 luni sau anual.
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Art. 75.
(1).

Vicepreședintele Relații Externe coordonează activitatea tuturor
membrilor personalului Departamentului Relații Externe LSRS și
răspunde de buna funcționare a acestui Departament.

(2).

Departamentul Relații Externe LSRS este organizat pe Direcții, conduse
de Directori LSRS cu același titlu, după cum urmează:
a.

Director Relația cu Societatea Civilă;

b. Director Relația cu Statul Român;
c.

Director Finanțate și Relația cu Mediul de Afaceri;

Art. 76.
(1).

Vicepreședintele Relații Externe LSRS poate completa fiecare Direcție
din Departament cu posturi adiționale de Manageri și Asistenți, în
funcție de necesitățile Direcției, la recomandarea Directorului respectiv și
cu aprobarea Secretarului General LSRS.

(2).

Responsabilitățile și atribuțiile Managerilor și Asistenților din cadrul
Secțiilor Departamentului Relații Externe LSRS sunt stabilite de
Directorii Secțiilor respective în limita atribuțiilor acestora, cu aprobarea
Vicepreședintelui Relații Externe LSRS.

(3).

Directorii din cadrul Departamentului de Relații Externe răspund direct
Vicepreședintelui Relații Externe LSRS.

(4).

Atunci când un post de Director din cadrul Departamentului Relații
Externe este vacant, sau titularul postului este absent pe o perioadă
determinată, atribuțiile și responsabilitățile aferente acelui post vor fi
preluate automat de către Vicepreședintele Relații Externe.

Art. 77.
(1).

Structura Departamentului Relații Externe se completează cu un
Vicepreședinte Adjunct Relații Externe.

(2).

Vicepreședintele Adjunct Relații Externe poate prelua atribuțiile și
responsabilitățile Vicepreședintelui Relații Externe atunci când acesta se
află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice, pe o perioadă
determinată, la cererea Secretarului General LSRS și cu aprobarea
Președintelui LSRS.

41

Liga Studenților Români din Străinătate
Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României
(3).

Atribuțiile speciale ale Vicepreședintelui Adjunct Relații Externe, care în
mod normal sunt specifice funcției de Vicepreședinte, sunt fixate prin
delegare din partea Vicepreședintelui Relații Externe LSRS, cu
aprobarea Secretarului General și a Președintelui LSRS.

(4).

În mod normal, Vicepreședintele Adjunct îl ajută pe Vicepreședinte în
îndeplinirea obligațiilor sale curente, la cererea acestuia.

Art. 78.
(1).

Vicepreședintele Relații Externe LSRS are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Organizează şi coordonează echipa pe care o conduce pentru
execuția practică şi la timp a tuturor activităților, menținând
comunicări permanente şi deschise cu toți membri
Departamentului său;

b.

Comunică direct cu Preşedintele şi Secretarul General LSRS,
ținându‐i la curent cu activitățile Departamentului Relații Externe;

c.

Colaborează cu celelalte departamente şi Filiale LSRS în funcție de
necesități;

d. Concepe planul anual de acțiune al Departamentului Relații
Externe din cadrul Strategiei Executive LSRS, prezentându‐l în
fața Consiliului Director pentru obținerea aprobării în vederea
implementării acestei strategii;
e.

Inițiază, stabilește şi dezvoltă colaborări între LSRS şi alte
organizații similare din țară şi străinătate;

f.

Identifică posibili parteneri pentru LSRS, atât permanenți cât şi
temporari, pe proiecte, propune formule de parteneriat şi
gestionează relațiile cu ei;

g. Participă la diverse evenimente organizate de terți, reprezentând
oficial LSRS în absența Președintelui sau Secretarului General
LSRS;
h. Monitorizează evenimentele relevante organizate de terți (târguri,
oportunități media) şi inițiază și organizează prezența LSRS la
acestea;
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i.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
întregului Departament Relații Externe, pe direcții, și transmite
aceste comunicări Secretarului General LSRS;

j.

Răspunde de completarea și menținerea la zi a dosarului
„Parteneriate LSRS”; la cerere pune aceste date la dispoziția
Directorului Evidență și Statistici LSRS, și Secretarului General
LSRS;

k. Îşi asumă responsabilitățile şi îndeplineşte sarcinile stabilite pentru
Directorii din cadrul Departamentului său, atunci când aceştia se
află în imposibilitatea exercitării lor sau când aceste poziții sunt
vacante.
Art. 79.
(1).

(2).

Directorul Relația cu Societatea Civilă are următoarele atribuții și
responsabilitați:
a.

Gestionează și întreține relațiile cu Societatea Civilă, conform
Statutului si obiectivelor LSRS și a prevederilor Planului de
Dezvoltare LSRS;

b.

Identifică posibili parteneri pentru LSRS, în conformitate cu
necesitațile curente sau de perspectivă ale Ligii, conform
planificării realizate de Vicepreședintele Relații Externe;

c.

Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de către Vicepreședintele
Relații Externe cu aprobarea Secretarului General LSRS.

Structura Direcției Relația cu Societatea Civilă se completează cu un
Manager Relația cu Organizațiile Studențesti care are următoarele
atribuții și responsabilități:
a.

Gestionează și întreține relațiile Ligii cu organizații studențești
române și străine, conform Statutului și obiectivelor LSRS și a
prevederilor Planului de Dezvoltare LSRS;

b.

Identifică organizații studențești cu care LSRS ar putea iniția relații
de colaborare sau afiliere, în conformitate cu necesitățile curente
sau de perspectivă ale Ligii, conform planificării realizate de
Vicepreședintele Relații Externe;

c.

Menține o evidență completă a activității organizațiilor studențești
cu care LSRS se află în relații de colaborare, în scopul asigurării
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unei contribuții informate din partea LSRS la unele din aceste
activități la cererea respectivelor organizații;
d. Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Relații Externe
prin comunicări şi discuții periodice;
e.

(3).

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Relații
Externe.

Structura Direcției Relația cu Societatea Civilă se completează cu un
Manager Relația cu Mediul ONG care are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Gestionează și întreține relațiile Ligii cu organizațiile
neguvernamentale române și străine, conform Statutului și
obiectivelor LSRS și a prevederilor Planului de Dezvoltare LSRS;

b.

identifică ONG-urile cu care LSRS ar putea iniția relații de
colaborare sau afiliere, în conformitate cu necesitățile curente sau
de perspectivă ale Ligii, conform planificării realizate de
Vicepreședintele Relații Externe;

c.

menține o evidență completă a activității ONG-urilor cu care LSRS
se află în relații de colaborare, în scopul asigurării unei contribuții
informate din partea LSRS la unele din aceste activități la cererea
respectivelor organizații;

Art. 80.
(1).

Directorul Relația cu Statul Român are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

gestionează și întreține relația LSRS cu reprezentanți sau autorități
ale Statului Român;

b.

propune proiecte pe care LSRS le‐ar putea desfășura în colaborare
cu instituții ale Statului Român, cum ar fi proiecte legislative,
evenimente studențești, stagii, promovarea imaginii României,
burse, etc;

c.

Sprijină activitatea Filialelor LSRS în relațiile oficiale ale acestora
cu Ambasadele României.

d. Îndeplinește orice alte sarcini stabilite de către Vicepreședintele
Relații Externe cu aprobarea Secretarului General LSRS;
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(2).

e.

Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Relații Externe
prin comunicări şi discuții periodice;

f.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Relații
Externe.

Structura Direcției Relația cu Statul Român se completează cu un
Manager Relația cu Diaspora care are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Gestionează relația LSRS cu reprezentanți sau autorități ale
Statului Român din Diaspora;

b.

Identifică diverse asociații ale Diasporei Române și gestionează
relațiile cu acestea, inclusiv prin colaborare cu Coordonatorii LSRS
din țara respectivă, în vederea îndeplinirii obiectivelor
Departamentului Relații Externe.

Art. 81.
(1).

Directorul Finanțare și Relația cu Mediul de Afaceri are următoarele
atribuții și responsabilități:
a.

Gestionează relațiile cu partenerii LSRS din mediul de afaceri,
român sau străin;

b.

Identifică posibili parteneri din mediul de afaceri, în principal în
vederea atragerii de finanțări pentru proiectele și activitatea LSRS;

c.

Identifică concursuri/proiecte/alte oportunitați de finanțare pentru
care Liga sau proiectele Ligii sunt sau pot deveni eligibile;

d. Propune parteneriate și inițiază contactul cu potențiali parteneri
pentru finanțare sau sponsorizări, la recomandarea
Vicepreședintelui Relații Externe și cu aprobarea Consiliului
Director LSRS;
e.

Întreține relațiile cu toți partenerii LSRS din mediul de afaceri,
conform instrucțiunilor Vicepreședintelui Relații Externe;

f.

Menține o colaborare activă cu Vicepreşedintele Relații Externe
prin comunicări şi discuții periodice;

g. Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite Vicepreşedintelui Relații
Externe.
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(2).

Structura Direcției Finanțare și Relația cu Mediul de Afaceri se
completează cu un Manager Fundarising care are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Identifică și contactează frecvent şi susţinut potenţialii parteneri şi
anunţă imediat Vicepreședintele Relații Externe stabilirea unei noi
întâlniri în vederea unui parteneriat pentru finanţare;

b.

Menţine strânsă legătura cu partenerii stabiliţi pe parcursul
colaborării cu aceștia;

c.

Menține evidența potențialilor parteneri contactați precum și a
răspunsurilor lor și a proiectelor LSRS în care aceștia și-au
manifestat interesul;

d. Se asigură că toate elementele contractuale, atât oferite, cât şi
dobândite, sunt respectate întocmai de catre ambele părți și
raporteaza de urgență orice încălcări ale parteneriatului catre
Vicepresedintele Relații Externe, Secretarul General, și
Președintele LSRS
e.

(3).

Se asigură că partenerii sunt multumiţi de desfăşurarea
parteneriatului (verifică siglele, bannerele, mesajele de promovare,
etc).

Structura Direcției Finanțare și Relația cu Mediul de Afaceri se
completează cu un Manager Proiecte Europene care are următoarele
atribuții și responsabilități:
a.

Adună şi centralizează informații despre posibile surse de finanţare
nerambursabile/proiecte Europene, prezintă periodic aceste
informații Directorului Finanțare și Relația cu Mediul de Afaceri
și face recomandări informate asupra candidaturii LSRS la aceste
proiecte

b.

Elaborează proiectul de finanţare conform cerinţelor finanţatorului,
cu consultarea Directorului Finanțare și Relația cu Mediul de
Afaceri și a Vicepreședintelui Relații Externe.
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Secțiunea 11: Departamentul Comunicare
Art. 82.
(1).

Vicepreşedintele Comunicare este membru cu drept de vot al
Consiliului Director şi membru al Comitetului Executiv LSRS.

(2).

Vicepreşedintele Comunicare răspunde de respectarea și implementarea
prevederilor legate de activitatea Departamentului său din „Strategia
Executivă a LSRS”.

(3).

Vicepreşedintele Comunicare răspunde de respectarea şi îndeplinirea
obiectivelor referitoare la Departamentul său precizate în documentul
„Planul de Dezvoltare LSRS” prin decizia Președintelui LSRS la
recomandarea Secretarului General.

(4).

Obiectivele precizate sunt obligatorii pentru Vicepreședintele
Comunicare LSRS și se revizuiesc o dată la 6 luni, anual, sau de câte ori
este nevoie.

Art. 83.
(1).

Vicepreședintele Comunicare coordonează activitatea tuturor membrilor
personalului Departamentului Comunicare din cadrul LSRS și răspunde
de buna funcționare a acestui Departament.

(2).

Departamentul Comunicare LSRS este organizat pe Direcții, conduse de
Directori LSRS, după cum urmează:
a.

Director Informare;

b. Director Comunicare;
c.

Director Imagine;

d. Director Design și Media.
(3).

Vicepreședintele Comunicare LSRS poate completa fiecare Direcție cu
posturi adiționale de Manageri și Asistenți, în funcție de necesitățile
Direcției, la recomandarea Directorului respectiv și cu aprobarea
Preşedintelui şi Secretarului General LSRS.

(4).

Responsabilitățile și atribuțiile Asistenților din cadrul Direcțiilor
Departamentului Comunicare LSRS sunt stabilite de Directori în limita
atribuțiilor acestora, cu aprobarea VicePreședintelui Comunicare LSRS.
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(5).

Directorii din cadrul Departamentului Comunicare LSRS răspund direct
Vicepreședintelui Comunicare LSRS.

(6).

Atunci când un post de Director din cadrul Departamentului
Comunicare este vacant, sau titularul postului este absent pe o perioadă
determinată, atribuțiile și responsabilitățile aferente acelui post vor fi
preluate automat de către Vicepreședintele Comunicare.

Art. 84.
(1).

Structura Departamentului Comunicare se completează cu un
Vicepreședinte Adjunct Comunicare.

(2).

Vicepreședintele Adjunct Comunicare poate prelua atribuțiile și
responsabilitățile Vicepreședintelui Comunicare atunci când acesta se
află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice, pe o perioadă
determinată, la cererea Secretarului General LSRS și cu aprobarea
Președintelui LSRS.

(3).

Atribuțiile speciale ale Vicepreședintelui Adjunct Comunicare, care în
mod normal sunt specifice funcției de Vicepreședinte, sunt fixate prin
delegare din partea Vicepreședintelui Comunicare LSRS, cu aprobarea
Secretarului General și a Președintelui LSRS.

(4).

În mod normal, Vicepreședintele Adjunct îl ajută pe Vicepreședinte în
îndeplinirea obligațiilor sale curente, la cererea acestuia.

Art. 85.
(1).

Vicepreședintele Comunicare are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Organizează şi coordonează echipa pe care o conduce pentru
execuția practică şi la timp a tuturor activităților de comunicare şi
informare, menținând comunicări permanente şi deschise cu toți
membri Departamentului său;

b.

Comunică direct cu Preşedintele şi Secretarul General LSRS,
ținându‐i la curent cu activitățile Departamentului Comunicare;

c.

Colaborează cu celelalte Departamente şi Filiale LSRS în funcție
de necesități, în cadrul acțiunilor majore de imagine publică;

d. Dezvoltă relații strânse de prietenie şi colegialitate cu
reprezentanții media;
e.

Mentine evidența detaliată și actualizată la zi a tuturor contactelor
media LSRS;
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f.

Concepe planul anual de acțiune al Departamentului din cadrul
Strategiei Executive LSRS, prezentându‐l în fața Consiliului
Director pentru obținerea aprobării în vederea implementării
acestei strategii;

g. Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
întregului Departament Comunicare, pe direcții, și transmite
aceste comunicări Secretarului General LSRS;
h. Răspunde de editarea și transmiterea către membri a
newsletter‐ului sau altor publicații LSRS;
i.

Poartă răspunderea exclusivă a formei finale a comunicatelor de
presă LSRS, revizuind variantele de lucru redactate de Directorul
Comunicare, și le transmite, în urma aprobării Președintelui sau
Secretarului General LSRS, pe canalele publice de comunicare și
către presa externă.

Art. 86.
(1).

Directorul Informare din cadrul Departamentului Comunicare are
următoarele atribuții şi responsabilități:
a.

Identifică şi sintetizează informațiile privind:





oportunitățile de studiu şi finanțare pentru programele
academice din străinătate;
oportunitățile de angajare în România destinate
studenților români din străinătate;
legislația şi politicile publice relevante pentru studenții
români din străinătate;
alte informații de interes pentru membrii LSRS.

b.

Identifică și sintetizează informații relevante pentru activitățile
LSRS în vederea îndeplinirii scopurilor LSRS, la cererea membrilor
Consiliului Director;

c.

Colaborează cu Directorul Tehnic pentru publicarea tuturor
acestor informații pe site‐ul LSRS;

d. Monitorizează discuțiile de pe forumurile LSRS privind
oportunitățile de studiu, finanțare şi angajare;
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e.

În colaborare cu Managerul Comunicare Internă, adună informații
pentru newsletter‐ul LSRS şi le transmite Vicepreședintelui
Comunicare;

f. Colaborează îndeaproape cu Directorul Relația cu Membrii LSRS;
g. Menține o comunicare permanentă cu Vicepreşedintele
Comunicare şi Adjunctul său, precum şi cu ceilalți membri ai
departamentului Comunicare;
h. Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
secției sale, pe care le transmite Vicepreședintelui Comunicare.
(2).

Structura Direcției Informare se completează cu un Manager Social
Media care are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Menține, și actualizează periodic canalele de comunicare social
media ale LSRS precum Facebook, Twitter, LinkedIn, etc;

b.

Identifică noi canale social media și se asigură de prezența Ligii pe
aceste canale;

c.

Elaborează strategia de comunicare social media a Ligii, pe care o
prezinta Vicepreședintelui Comunicare pentru includere în planul
anual de acțiune al Departamentului;

d. Monitorizează periodic și alcatuiește statistici periodice despre
prezența și impactul Ligii in mediul social media;
e.

Transmite periodic date despre prezenta social media a LSRS catre
Directorul Evidență și Statistici, Vicepreședintele Comunicare și
Secretarul General LSRS.

Art. 87.
(1).

Directorul Comunicare din cadrul Departamentului Comunicare are
următoarele atribuții şi responsabilități:
a.

Concepe şi redactează, în colaborare cu Vicepreședintele
Comunicare, comunicatele de presă LSRS privind activitatea Ligii,
pe care le transmite spre aprobare Președintelui și Secretarului
General LSRS;

b.

Concepe şi propune materiale şi mesaje de promovare şi campanii
de comunicare destinate fie membrilor, fie publicului larg
(concursuri, invitații, work‐shop‐uri, conferințe etc.);
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c.

Menține împreună cu Vicepreședintele Comunicare o bază de date
cu reprezentanții media posibili interesați de promovarea Ligii,
actualizând periodic informațiile lor de contact şi notând
colaborările din trecut;

d. Dezvoltă relații strânse de prietenie şi colegialitate cu
reprezentanții media;
e.

Identifică şi valorifică oportunitățile de promovare şi mediatizare
(online, presa scrisă sau TV, evenimente naționale și internaționale,
etc.);

f.

Răspunde solicitărilor media cu privire la informații despre
activitatea LSRS, împreună cu Vicepreşedintele Comunicare şi alți
membri din conducerea LSRS;

g. Monitorizează și moderează discuțiile din cadrul forumurilor
LSRS, dar şi discuțiile privind LSRS din cadrul altor forumuri de
interes studențesc;
h. Menține o comunicare permanentă cu Vicepreşedintele
Comunicare şi Adjunctul său, precum şi cu ceilalți membri ai
Departamentului Comunicare;
i.
(2).

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
secției sale, pe care le transmite Vicepreședintelui Comunicare.

Structura Direcției Comunicare se completează cu un Manager
Comunicare Internă care are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Adună informații pentru newsletter‐ul LSRS şi le transmite
Directorului Comunicare și Vicepreședintelui Comunicare;

b.

Redactează newsletter-ul LSRS în colaborare cu echipa
Departamentului Comunicare și persoanele responsabile de
design;

c.

Propune spre aprobare , justifică, și redactează comunicări
periodice către membrii LSRS, în afară de newsletter-ul LSRS;

d. Monitorizează, analizează și publică pe site‐ul LSRS, la secțiunile
corespunzătoare, precum și prin intermediul altor mijloace de
comunicare LSRS următoarele tipuri de știri:
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(3).

știri din cadrul LSRS referitoare la activitățile interne și
externe ale Ligii, realizările membrilor LSRS sau ale altor
studenți români din străinătate, etc;
ştiri şi articolele apărute în presa română și străină cu
privire la activitatea LSRS;
știri externe cu caracter general, pe subiecte de interes
pentru membrii LSRS.

Structura Direcției Comunicare se completează cu un Manager
Monitorizare Media care are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Monitorizează la zi aparițiile în presa scrisă și on-line ale LSRS și
ale proiectelor LSRS;

b.

Monitorizează la zi aparițiile în presa scrisă și on-line ale știrilor
despre membrii Echipei LSRS și despre membrii LSRS;

c.

Monitorizează la zi preluarea în presa scrisă și on-line a
comunicatelor de presă LSRS;

d. Alcatuiește rapoarte de monitorizare media a fiecărui comunicat,
proiect și eveniment LSRS și transmite aceste rapoarte catre
Vicepreședintele Comunicare și catre managerii de proiect LSRS,
dupa caz;
e.

Alcatuiește și menține un raport complet și general de monitorizare
media LSRS;

f.

Analizează rapoartele de monitorizare media LSRS și identifică
tendințe ale aparițiilor LSRS în presă;

g. Transmite, la cerere, date statistice despre aparițiile media LSRS
către Directorul Evidență și Statistici, Secretarul General,
Președintele, și Consiliului Director LSRS, menționând
transmiterea acestor date in comunicările periodice cu Directorul
Comunicare și Vicepreședintele Comunicare;
h. Sesizează de urgență Directorului Comunicare, Vicepreședintelui
Comunicare, și Secretarului General LSRS schimbări importante
în numărul și calitatea aparițiilor media LSRS;
i.

Menține o comunicare permanentă cu Vicepreşedintele
Comunicare şi Adjunctul său, precum şi cu ceilalți membri ai
departamentului Comunicare;
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j.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
secției sale, pe care le transmite Vicepreședintelui Comunicare.

Art. 88.
(1).

Directorul Brand Management din cadrul Departamentului Comunicare
are următoarele atribuții şi responsabilități:
a.

Se asigură în permanența de consistența unei imagini profesioniste
si de nivel înalt a LSRS pe toate platformele de comunicare online
și offline precum website-ul LSRS, forumul LSRS, comunicatele de
presă LSRS, Facebook, Twitter, LinkedIn, apariții media LSRS, etc;

b.

Propune și dezvoltă, în consultare cu Vicepreședintele
Comunicare, Secretarul General și Președintele LSRS, campanii
de uniformizare și intărire a brand-ului LSRS pe toate platformele
de comunicare LSRS;

c.

Evaluează imaginea publică a LSRS—obiectivitatea şi justețea
informațiilor apărute în presă și în mediul on-line—şi propune
soluții de îmbunătățire a acesteia;

d. Sesizează de urgență Vicepreședintelui Comunicare, Secretarului
General, Președintelui, Consiliului Director și, după caz,
Directorului Consiliere Juridică LSRS abateri de orice natură de la
brand-ul LSRS;
e.

Menține o comunicare permanentă cu Vicepreşedintele
Comunicare şi Adjunctul său, precum şi cu ceilalți membri ai
departamentului Comunicare;

f.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
secției sale, pe care le transmite VicePreședintelui Comunicare.

Art. 89.
(1).

Directorul Design şi Conținut Media din cadrul Departamentului
Comunicare are următoarele atribuții şi responsabilități:
a.

Asigură acoperirea evenimentelor LSRS, produce şi sintetizează
materiale foto, video, înregistrări, etc., din cadrul evenimentelor
LSRS, colaborând cu Directorul Tehnologia Informației;

b.

Transmite Directorului Tehnologia Informației materiale media
relevante, în vederea publicării pe website‐ul LSRS și pe alte
platforme de comunicare LSRS;
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c.

Actualizează conținutul media al website‐ului LSRS cu materiale
privitoare la activitatea Ligii şi materiale media trimise de membri;

d. Concepe și realizează diverse materiale media de promovare sau
prezentare LSRS, sau în alte scopuri LSRS, conform necesităților
Ligii, inclusiv ale Filialelor LSRS;
e.

Menține o comunicare permanentă cu Vicepreşedintele
Comunicare şi Adjunctul său, precum şi cu ceilalți membri ai
Departamentului Comunicare;

f.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
Direcției sale, pe care le transmite VicePreședintelui Comunicare.

Secțiunea 12: Trezorerie
Art. 90.
(1).

Trezorierul este membru cu drept de vot al Consiliului Director şi
membru al Comitetului Executiv LSRS.

Art. 91.
(1).

Trezorierul răspunde de respectarea şi îndeplinirea prevederilor
referitoare la Trezorerie din cadrul „Strategiei Executive LSRS”.

(2).

Trezorierul răspunde de respectarea şi îndeplinirea obiectivelor
referitoare la Trezorerie în documentul „Planul de Dezvoltare LSRS”
prin decizia Președintelui LSRS la recomandarea Secretarului General.

(3).

Obiectivele precizate sunt obligatorii pentru Trezorier și se revizuiesc o
dată la 6 luni sau anual.

Art. 92.
(1).

Structura Trezoreriei se completează cu un Director Executiv Trezorerie.

(2).

Directorul Executiv Trezorerie poate prelua unele atribuții și
responsabilități ale Trezorierului atunci când acesta se află în
imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice, pe o perioadă
determinată, numai la cererea Secretarului General LSRS și cu aprobarea
Președintelui LSRS.

(3).

Atribuțiile speciale ale Directorul Executiv Trezorerie, care în mod
normal sunt specifice funcției de Trezorier, sunt fixate prin delegare din
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partea Trezorierului LSRS, cu aprobarea Secretarului General și a
Președintelui LSRS.
(4).

În mod normal, Directorul Executiv Trezorerie îl ajută pe Treorier în
îndeplinirea obligațiilor sale curente, la cererea acestuia.

(5).

Structura Trezoreriei se completează cu un Director Achiziții și un
Director Bugete.

(6).

Atribuțiile Directorului Achiziții și Directorului Bugete sunt fixate prin
delegare din partea Trezorierului LSRS, cu aprobarea Secretarului
General și a Președintelui LSRS.

Art. 93.
(1).

Trezorierul are următoarele atribuții și responsabilități:
a.

Organizează şi coordonează echipa pe care o conduce pentru
execuția practică şi la timp a tuturor activităților Trezoreriei,
menținând comunicări permanente şi deschise cu toți membrii ei;

b.

Comunică direct cu Preşedintele şi Secretarul General LSRS,
ținându-i la curent cu activitățile Trezoreriei;

c.

Colaborează cu celelalte departamente şi filiale LSRS în funcție de
necesități, în cadrul acțiunilor specifice de întocmire a planurilor de
buget şi de strângere a cotizațiilor;

d.

Reprezintă LSRS în relațiile cu alte persoane, instituții sau
organizații, pe probleme financiare, cu drept de semnătură;

e.

Se ocupă de problemele financiare ale LSRS conform legii;

f.

Poartă responsabilitatea, împreună cu Preşedintele şi Secretarul
General LSRS şi semnează actele privind aspectele financiare ale
LSRS;

g. Elaborează anual proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe
care îl supune discuției în Consiliul Director, la recomandarea
Secretarului General și a Preşedintelui LSRS;
h. Aprobă bugetul pentru fiecare proiect și acțiune LSRS;
i.

Planifică, organizează şi derulează întreaga activitate de
administrare a patrimoniului LSRS, cu aprobarea Consiliului
Director;
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j.

Asigură respectarea prevederilor legale în activitatea
administrativă şi economico - financiară a LSRS;

k. Prezintă în şedințele Adunării Generale şi în şedințele Consiliului
Director şi Comitetului Executiv sinteze ale activității de
administrare a patrimoniului şi rapoarte asupra stării financiare a
LSRS;
l.

Urmăreşte şi avizează deconturile de cheltuieli efectuate de către
membrii LSRS, prezentând în cadrul şedințelor Consiliului
Director şi în cadrul sesiunilor Adunării Generale situația
financiară rezultată;

m. Păstrează registrele de evidență a patrimoniului şi registrul pentru
încasări şi plăți, în conformitate cu legea;
n. Cu avizul Secretarului General sau al Președintelui LSRS, poate
reprezenta LSRS în relațiile financiare cu persoanele juridice nonprofit, precum si cu persoanele juridice, la cel mai înalt nivel, în
vederea obținerii de sprijin financiar pentru activitățile LSRS;

Secțiunea 13: Direcția Tehnologia Informației (IT)
Art. 94.
(1).

Directorul Tehnologia Informației LSRS coordonează și menține, prin
delegare de la Secretarul General și Președintele LSRS, infrastructura
tehnologică a LSRS.

(2).

Directorul Tehnologia Informației răspunde direct Secretarului General
LSRS.

Art. 95.
(1).

Directorul Tehnologia Informației coordonează activitatea tuturor
membrilor personalului Direcției Tehnologia Informației și răspunde de
buna funcționare a acestei Direcții.

(2).

Directorul Tehnologia Informației poate completa structura Direcției cu
posturi adiționale de Asistenți, în funcție de necesitățile Direcției, cu
aprobarea Preşedintelui şi Secretarului General LSRS.

(3).

Responsabilitățile și atribuțiile Asistenților din cadrul Direcției
Tehnologia Informației sunt stabilite de Directorul Tehnologia
56

Liga Studenților Români din Străinătate
Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României
Informației în limita atribuțiilor acestuia, cu aprobarea Președintelui și a
Secretarului General LSRS.
(4).

Asistenții și din cadrul Direcției Tehnologia Informației răspund direct
Directorului Tehnologia Informației.

(5).

Atunci când un post de Asistent din cadrul Direcției Tehnologia
Informației este vacant, sau titularul postului este absent pe o perioadă
determinată, atribuțiile și responsabilitățile aferente acelui post vor fi
preluate automat de către Directorului Tehnologia Informației.

Art. 96.
(1).

Direcția Tehnologia Informației se completează cu un Director Adjunct
Tehnologia Informației.

(2).

Directorul Adjunct Tehnologia Informației poate prelua unele atribuții și
responsabilități ale Directorului Tehnologia Informației atunci când
acesta se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale specifice, pe o
perioadă determinată, numai la cererea Secretarului General LSRS și cu
aprobarea Președintelui LSRS.

(3).

Atribuțiile speciale ale Directorului Adjunct Tehnologia Informației,
care în mod normal sunt specifice funcției de Director Tehnologia
Informației, sunt fixate prin delegare din partea Directorului Tehnologia
Informației, cu aprobarea Secretarului General și a Președintelui LSRS.

(4).

În mod normal, Director Adjunct Tehnologia Informației îl ajută pe
Directorul Tehnologia Informației în îndeplinirea obligațiilor sale
curente, la cererea acestuia.

(5).

Structura Direcției Tehnologia Informației se completează cu un
Programator Web, un Designer și un Asistent Suport Tehnic.

(6).

Atribuțiile Programatorului Web, Designer-ului, si un Asistentului
Suport Tehnic sunt fixate prin delegare din partea Directorului
Tehnologia Informației LSRS, cu aprobarea Secretarului General și a
Președintelui LSRS.

Art. 97.
(1).

Directorul Tehnologia Informației (IT) are următoarele atribuții și
responsabilități:
a.

Se ocupă de actualizarea și întreținerea website‐ului LSRS;
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b.

Dezvoltă soluțiile informatice pentru optimizarea și înregistrarea
traficului pe website‐ul LSRS;

c.

Asigură funcționarea în condiții optime a sistemelor de comunicare
LSRS, conform necesităților indicate de Secretarul General și
Președintele LSRS;

d. Oferă soluții pentru optimizarea infrastructurii informatice a LSRS;
e.

Oferă soluții pentru orice alte probleme legate de suportul tehnic
necesar desfășurării activității LSRS, la cererea Președintelui sau
Secretarului General LSRS;

f.

Acolo unde se aplică, asigură suportul logistic pentru activitățile
LSRS;

g. Menține o colaborare activă cu Secretarul General LSRS prin
emailuri şi discuții periodice;
h. Este responsabil de securitatea datelor digitale LSRS, fiindu‐i
interzis a le transmite fără permisiunea Secretarului General sau a
Președintelui LSRS; aceste date pot fi solicitate doar pentru
folosirea lor în scopuri de natură internă LSRS;
i.

Asigură protecția contra pierderii accidentale a tuturor datelor
digitale LSRS prin duplicarea lor.

j.

Răspunde de redactarea comunicărilor periodice asupra activității
întregii Direcții Tehnologia Informației, și transmite aceste
comunicări Secretarului General LSRS.

Secțiunea 14: Direcția Consultanță Juridică
Art. 98.
(1).

Directorul Consultanță Juridică LSRS coordonează, prin delegare de la
Secretarul General și Președintele LSRS, Direcția Consultanță Juridică
LSRS.

(2).

Directorul Consultanță Juridică răspunde direct Secretarului General
LSRS.

(3).

Membrii Direcției Consultanță Juridică LSRS trebuie să dețină o diplomă
în Drept.
58

Liga Studenților Români din Străinătate
Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României
(4).

Membrii Direcției Consultanță Juridică LSRS poartă titlul de
Consultanți Juridici LSRS și sunt numiți prin decizia Președintelui
LSRS, la recomandarea Secretarului General LSRS.

(5).

Personalul Direcției Consultanță Juridică se completează în funcție de
necesități.

Art. 99.
(1).

Toți membrii Direcției Consultanță Juridică LSRS au următoarele
atribuții și responsabilități:
a.

Răspund în timp util solicitărilor juridice adresate de membrii
LSRS, în măsura propriilor cunoștințe, indicând, dacă este cazul, și
surse adiționale de informare în legătură cu problema respectivă;

b.

Oferă consultanță juridică pe probleme curente ce se înscriu în
activitatea Filialelor LSRS sau a Consiliului Director LSRS, la
solicitarea membrilor acestuia din urmă;

c.

Pot reprezenta LSRS în relații oficiale cu parteneri externi, cu
delegare din partea Președintelui LSRS și a Secretarului General;

d. Au obligația de a cunoaște în detaliu conținutul documentelor
fundamentale LSRS (Statut, ROF); răspund solicitărilor și
întrebărilor membrilor LSRS cu privire la prevederile acestor
documente, oferind o evaluare preliminară;
e.

Informează membrii LSRS în legătură cu aspecte ale legislației în
vigoare în diverse țări, aspecte ce sunt relevante și de interes pentru
studenții români din străinătate; în procesul de transmitere a
acestor informații Consilierii Juridici LSRS colaborează cu
Departamentul Comunicare și Informare LSRS.

(2).

Directorul Consultanță Juridică LSRS menține o colaborare activă cu
Secretarul General LSRS prin emailuri şi discuții periodice;

(3).

Directorul Consultanță Juridică LSRS răspunde de redactarea
comunicărilor periodice asupra activității întregii Direcții Consultanță
Juridică LSRS, și transmite aceste comunicări Secretarului General LSRS.
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Secțiunea 15: Comisia de Cenzori
Art. 100.
(1).

Cuprinsul exact al raportului următor al Comisiei de Cenzori se stabilește
în ședința anuală a Adunării Generale, prin vot, sau conform legilor în
vigoare.

Art. 101.
(1).

În caz de retragere sau indisponibilitate temporară a unui Cenzor, acesta
va fi înlocuit de către un alt membru LSRS, pe bază de voluntariat, cu
aprobarea celorlalți doi Cenzori.

Art. 102.
(1).

Mandatul Cenzorilor este pe o perioadă nedeterminată.

(2).

Noi alegeri pentru Cenzori, în formulă comună sau pe bază individuală,
pot fi organizate cu ocazia oricărei ședințe a Adunării Generale, în funcție
de interesul exprimat de membrii LSRS. Aceste alegeri se vor trece pe
ordinea de zi a ședinței respective.

CAPITOLUL VI: Filialele LSRS
Secțiunea 1: Dispoziții Generale
Art. 103.
(1).

Pentru buna desfășurare a activităților sale în sprijinul studenților români
din străinătate, LSRS se organizează în reprezentanțe în diverse țări,
numite „Filiale LSRS”, în baza art. 61 alin. 2 din Statutul LSRS.

(2).

Filialele LSRS reprezintă o structură de organizare internă a LSRS.

(3).

În orice țară din lume poate exista cel mult o Filială LSRS la nivel național
și reprezentanțe locale la nivel local.

(4).

Denumirea fiecărei reprezentanțe cuprinde cuvintele „Filiala LSRS‐”
urmate de denumirea țării respective. Denumirea fiecărei funcții din
cadrul Filialei LSRS se completează cu titlul întreg al Filialei LSRS
respective.

60

Liga Studenților Români din Străinătate
Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României
(5).

În țările cu comunități restrânse de studenți și tineri români, Filialele
LSRS poartă numele de Reprezentanțe LSRS și au atribuții limitate, în
conformitate cu nevoile comunităților pe care le reprezintă.

(6).

Filialele LSRS se înființează oficial prin decizia Președintelui LSRS, cu
aprobarea Consiliului Director.

(7).

Filialele LSRS pot folosi însemnele LSRS, la care pot adăuga cu
aprobarea Secretarului General LSRS o marcă de identificare a țării unde
își desfășoară activitatea.

(8).

Filialele LSRS nu au Statut juridic în țările respective, dar în funcție de
necesitățile lor pot solicita obținerea acestui Statut mai întâi de la
Consiliul Director şi apoi de la autoritățile competente din țara
respectivă.

Art. 104.
(1).

Filialele LSRS au obligația de a urmări îndeplinirea obiectivelor generale
stabilite de Consiliul Director, cu respectarea Statutului LSRS şi a
prezentului Regulament de Organizare şi Funcționare.

Art. 105.
(1).

Consiliul Director monitorizează continuu activitatea Filialelor LSRS şi
reacționează la sesizările şi rapoartele Vicepreședintelui Filiale LSRS,
acționând pentru buna funcționare a Filialelor LSRS şi a Ligii în întregul
ei.

Art. 106.
(1).

(2).

Filiala LSRS se poate dizolva prin decizia Președintelui cu aprobarea
Consiliului Director, în următoarele cazuri:
a.

Când numărul studenților români din țara respectivă nu mai
justifică existența unei reprezentanțe LSRS;

b.

Când continuarea activității Filialei aduce prejudicii de orice fel
LSRS;

c.

În alte cazuri speciale, determinate de Consiliul Director.

Filiala LSRS se poate suspenda prin decizia Președintelui cu aprobarea
Consiliului Director, în următoarele cazuri:
a.

În lipsa resurselor umane și materiale necesare continuării
activității;
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b.

În condițiile de la alineatul 1 de mai sus.

c.

Pe durata suspendării, Filialei LSRS i se retrage funcția de
reprezentare a LSRS pe toate planurile.

Art. 107.
(1).

Activitatea tuturor Filialelor LSRS se ghidează după „Planul de Acțiune
pentru Filialele LSRS” din cadrul „Strategiei Executive LSRS” propus de
Președintele și Secretarul General LSRS în ședința extraordinară a
Comitetului Executiv, cu participarea Vicepreședintelui Filiale LSRS și
adoptat prin vot majoritar simplu de către Consiliul Director LSRS.

(2).

„Planul de Acțiune pentru Filialele LSRS” se revizuiește anual sau în
funcție de necesități.

Art. 108.
(1).

Relaționarea Filialelor LSRS între ele, și cu Consiliul Director, este
asigurată, în linii generale, de către Vicepreședintele Filiale LSRS din
cadrul Departamentului Filiale LSRS.

Secțiunea 2: Organizarea Filialei LSRS
Art. 109.
(1).

Filialele LSRS sunt conduse de Coordonatori LSRS și sunt organizate pe
Direcții conduse de Directori sprijiniți de Consilieri pe domenii specifice,
după cum urmează:
a.

Director Dezvoltare, sprijinit de un Consilier Motivare și
Recompensare și de un Consilier Membri LSRS;

b.

Director Relații Externe, sprijinit de un Consilier Parteneriate, un
Consilier Organizații Studențești și de un Consilier Relația cu
Diaspora;

c.

Director Comunicare, sprijinit de un Consilier Informare, un
Consilier Comunicare, și de un Consilier Design și Media.

Art. 110.
(1).

Structura Filialei LSRS se completează cu un Coordonator Adjunct
LSRS.
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(2).

Coordonatorul Adjunct LSRS preia atribuțiile și responsabilitățile
Coordonatorului LSRS atunci când acesta se află în imposibilitatea
exercitării atribuțiilor sale specifice, pe o perioadă determinată, la cererea
Secretarului General şi cu acordul Preşedintelui.

(3).

Atribuțiile speciale ale Coordonatorului Adjunct LSRS, care în mod
normal sunt specifice funcției de Filialelor LSRS, sunt fixate prin delegare
din partea Coordonatorului LSRS, cu aprobarea Secretarului General și a
Președintelui LSRS.

(4).

În mod normal, Coordonatorul Adjunct LSRS îl ajută pe Coordonatorul
LSRS în îndeplinirea obligațiilor sale curente, la cererea acestuia.

Art. 111.
(1).

Posturile cuprinse în structura de organizare a Filialei LSRS, în afară de
Coordonatorul LSRS, se vor completa în funcție de necesitățile Filialei,
fiind atribuite prin decizii ale Președintelui LSRS cu aprobarea
Secretarului General LSRS și la recomandarea Coordonatorului LSRS
din țara respectivă.

(2).

În limitele prezentului Regulament și a Statutului LSRS, Filialele LSRS
pot, la recomandarea Coordonatorului și a echipei Filialei, să înființeze
noi poziții și structuri de reprezentare regională subordonate Filialei, în
funcție de nevoile locale, cu aprobarea Vicepreședintelui Filiale, a
Secretarului General LSRS și a Președintelui LSRS.

Art. 112.
(1).

Mandatul tuturor membrilor Filialei LSRS este de 2 ani, putând fi
reînnoit la cererea persoanei în cauză și cu aprobarea Președintelui LSRS,
Secretarului General, sau a Consiliului Director LSRS.

Secțiunea 3: Coordonatorul LSRS
Art. 113.
(1).

Coordonatorul LSRS este reprezentantul LSRS în țara respectivă și
conduce activitățile curente ale Filialei LSRS, coordonând activitatea
tuturor membrilor echipei Filialei LSRS, respectând principiile de
excelență și profesionalism ce stau la baza LSRS.
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(2).

Funcția de Coordonator LSRS nu poate fi ocupată decât de un student
sau absolvent român al cursurilor unei universități din țara respectivă.

(3).

Funcția de Coordonator LSRS se atribuie prin decizia Președintelui LSRS
la recomandarea Secretarului General în cadrul Consiliului Director
LSRS.

(4).

În cazul retragerii sau demisiei, Coordonatorul LSRS are obligația de a
înştiința Preşedintele LSRS cu cel puțin 15 zile în avans, cu excepția
cazurilor speciale cum ar fi probleme urgente şi greu de anticipat.

Art. 114.
(1).

Coordonatorul LSRS nu poate angaja răspunderea oficială și juridică a
LSRS în relațiile cu alte organizații sau instituții române sau străine, sau
cu persoane particulare, fără aprobare explicită din partea Președintelui
LSRS sau a Secretarului General LSRS.

Art. 115.
(1).

Activitatea Coordonatorului LSRS este coordonată de către Secretarul
General cu sprijinul Vicepreședintelui Filiale LSRS. Coordonatorul
LSRS este sprijinit şi de către alți membri ai Consiliului Director, în
funcție de necesități şi problematica specifică.

Art. 116.
(1).

Obiectivul principal și permanent al Coordonatorului LSRS este
dezvoltarea bazei de membri LSRS din țara respectivă.

Art. 117.
(1).

Coordonatorul LSRS are următoarele atribuții:
a.

Asigură completarea echipei din subordinea sa conform schemei de
organizare a Filialei LSRS, în funcție de necesități. Fiecare numire
devine oficială numai prin decizia Președintelui LSRS, la
recomandarea Coordonatorului LSRS;

b.

Aprobă acțiunile majore întreprinse de Directori sau de cei din
subordinea acestora;

c.

Se informează și se menține la curent cu privire la situația statistică
a comunității de studenți români din țara unde se află (număr de
studenți, profil academic, etc.) și transmite aceste informații
Secretarului General și Vicepreședintelui Comunicare LSRS;
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d. Sprijină activitatea societăților studenților români din cadrul
universităților din țara respectivă;
e.

Acționează pentru intensificarea legăturilor dintre studenții
români;

f.

Ține evidența realizărilor membrilor LSRS din țara respectivă,
inclusiv realizări academice, publicistice, profesionale;

g. Monitorizează presa din țara respectivă și semnalează
Vicepreședintelui Comunicare și Directorului Monitorizare
Media LSRS știrile relevante pentru studenți;
h. Moderează secțiunea forumului LSRS corespunzătoare țării
respective;
i.

Ia cunoștință de problemele specifice studenților români din țara
respectivă și acționează pentru soluționarea lor, având întreg
sprijinul LSRS;

j.

Contribuie cu articole în newsletter‐ul LSRS, pe website‐ul LSRS,
pe forumul LSRS și pe alte canale on-line și off-line LSRS despre
experiența academică, socială și profesională a studenților români
din țara respectivă;

k. Propune și execută, împreună cu echipa sa, evenimente și proiecte
în beneficiul membrilor LSRS din țara respectivă, în spiritul și
conform misiunii LSRS;
l.

Coordonează participarea Filialei LSRS la proiecte externe inițiate
de organizații partenere LSRS in țara respectivă;

m. Coordonează participarea Filialei LSRS la proiecte organizate de
catre Departamentele centrale LSRS sau alte Filiale LSRS;
n. Răspunde de organizarea și menținerea la zi a unui portofoliu de
proiecte ale Filialei LSRS, unde păstrează toate datele referitoare la
ideile de proiect, proiectele aflate în faza de implementare și
proiectele finalizate ale Filialei LSRS respective;
o.

Stabilește și întreține relații directe cu celelalte Filiale LSRS din
restul lumii în vederea schimbului de experiență și informații între
studenți. În aceste activități Coordonatorul LSRS colaborează cu
Vicepreședintele Filiale LSRS;
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p. Stabilește și întreține o relație directă cu Ambasada României și alte
instituții oficiale ale Statului Român din țara respectivă, în vederea
obținerii sprijinului acestora pentru proiectele locale LSRS,
solicitând sprijinul şi colaborând cu Vicepreşedintele Relații
Externe şi Directorul Relația cu Statul Român;
q. Participă la ședințele Comitetului Executiv LSRS, în cadrul cărora
poate prezenta recomandări ce privesc și alte aspecte ale activității
LSRS în afară de misiunea Filialelor LSRS
r.

Îndeplinește orice alte sarcini la cererea Președintelui, Secretarului
General sau a Vicepreședintelui Filiale LSRS, conform Statutului
LSRS.

Art. 118.
(1).

Atunci când un post de Director din cadrul Filialei LSRS este vacant, sau
titularul postului este absent pe o perioadă determinată, atribuțiile
aferente acelui post vor fi preluate automat de către Coordonatorul LSRS.

Art. 119.
(1).

Coordonatorul LSRS este responsabil de redactarea comunicărilor
periodice, pe care le transmite Vicepreședintelui Filiale și a Raportului
Anual asupra activității Filialei LSRS, pe care le pune la dispoziția
Secretarului General și Consiliului Director LSRS.

Art. 120.
(1).

Coordonatorul LSRS menține o comunicare strânsă cu Vicepreședintele
Filiale LSRS, care se informează în detaliu de activitatea tuturor Filialelor
LSRS pentru a fi în măsură sa le ofere un sprijin activ când este necesar.

(2).

Pentru probleme curente, Coordonatorul LSRS comunică direct cu
Vicepreședinții în a căror arie de responsabilitate se încadrează
respectivele probleme.

(3).

Pentru probleme urgente și importante, și de câte ori este nevoie,
Coordonatorul LSRS este încurajat să îi contacteze direct pe Președintele
și Secretarul General LSRS.

Art. 121.
(1).

Coordonatorii LSRS sunt invitați permanenți la ședințele Comitetului
Executiv LSRS.
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(2).

Coordonatorii LSRS pot iniția ședințe de lucru cu participarea unor
membri ai Comitetului Executiv, în formulă restrânsă, printr‐o notă
adresată Secretarului General LSRS.

Secțiunea 4: Direcția Dezvoltare
Art. 122.
(1).

Activitatea Direcției Dezvoltare a Filialei LSRS se ghidează după
prevederile relevante din „Planul de Acțiune pentru Filialele LSRS”.

Art. 123.
(1).

Direcția Dezvoltare a Filialei LSRS este condusă de un Director
Dezvoltare.

(2).

Directorul Dezvoltare este sprijinit în activitatea sa de un sprijinit de un
Consilier Motivare și Recompensare și de un Consilier Membri LSRS,
cărora le poate delega o parte din atribuțiile sale, cu consultarea
Coordonatorului Filialei.

(3).

Directorul Dezvoltare poate colabora cu Vicepreşedintele Dezvoltare şi
intreg Departamentul Dezvoltare, în funcție de nevoi şi activitățile
desfăşurate, cu încunoștințarea Coordonatorului LSRS din țara
respectivă.

Art. 124.
(1).

Directorul Dezvoltare are următoarele atribuții:
a.

Acționează pentru dezvoltarea bazei de membri LSRS din țara
respectivă, conform prevederilor din „Planul de Acțiune pentru
Filialele LSRS”;

b.

Acționează pentru identificarea studenților români din țara
respectivă, pe universități și pe nivele de studiu, ținând o evidență
strictă a acestora;

c.

Gestionează datele statistice privitoare la activitatea Filialei LSRS;

d. Ține evidența realizărilor membrilor LSRS din țara respectivă;
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e.

Răspunde solicitărilor membrilor LSRS din țara respectivă și
acționează pentru rezolvarea problemelor pe care aceștia le
semnalează;

f.

Informează membrii LSRS din țara respectivă cu privire la
activitățile Filialei LSRS, la cererea acestora;

g. Acționează pentru promovarea legăturilor dintre studenții români
din țara respectivă.

Secțiunea 5: Direcția Relații Externe
Art. 125.
(1).

Activitatea Direcției Relații Externe a Filialei LSRS se ghidează după
prevederile relevante din „Planul de Acțiune pentru Filiala LSRS”.

Art. 126.
(1).

Direcția Relații Externe a Filialei LSRS este condusă de un Director
Relații Externe.

(2).

Directorul Relații Externe este sprijinit în activitatea sa de un Consilier
Parteneriate, un Consilier Relația cu Organizațiile Studențești și un
Consilier Relația cu Diaspora, cărora le poate delega o parte din
atribuțiile sale cu consultarea Coordonatorului LSRS.

(3).

Directorul Relații Externe poate colabora cu Vicepreşedintele Relații
Externe şi întreg Departamentul Relații Externe, în funcție de nevoi şi
activitățile desfăşurate, cu încunoştiințarea Coordonatorului LSRS din
țara respectivă.

Art. 127.
(1).

Directorul Relații Externe are următoarele atribuții:
a.

Sprijină activ înființarea de asociații locale ale studenților români în
cadrul universităților din țara respectivă, în funcție de necesități;

b.

Inițiază și menține relații cu asociații locale ale studenților români
din cadrul universităților din țara respectivă, informându‐se cu
privire la problemele lor și promovând o comunicare și o
colaborare strânsă între aceste asociații și LSRS;
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c.

Inițiază și gestionează colaborări între Filiala LSRS și alte
organizații studențești de nivel regional sau național, asigurând
astfel prezența LSRS în cadrul mișcării studențești din țara
respectivă;

d. Identifică posibili parteneri pentru Filiala LSRS, atât permanenți,
cât și temporari, pe proiecte, în vederea sprijinirii activității Filialei
LSRS pentru atingerea scopurilor formulate în „Planul de Acțiune
pentru Flilalele LSRS” și „Misiunea Filialelor LSRS”. Propune
formule de parteneriat și gestionează relațiile cu acești parteneri;
e.

Ține o evidență precisă a tuturor contactelor și parteneriatelor
externe realizate de către Filiala LSRS;

f.

Răspunde de imaginea externă a Filialei LSRS, asigurându‐se de
transmiterea corectă a mesajului LSRS cu respectarea principiilor
enunțate în Statutul LSRS, în cazul tuturor acțiunilor membrilor
personalului Filialei LSRS;

g. Coordonează executarea campaniilor de promovare LSRS,
colaborând îndeaproape cu Directorul Comunicare din Filială;
h. Gestionează și organizează relațiile cu presa din țara respectivă,
inclusiv presa studențească;
i.

Monitorizează evenimentele relevante organizate în țara respectivă,
cum ar fi târguri educaționale şi de carieră, oportunități media,
evenimente studențești, ș.a. Inițiază și organizează prezența LSRS
la acestea;

j.

Identifică și gestionează contacte și colaborări între Filiala LSRS și
organizațiile românești, studențeşti şi ale diasporei, din țara
respectivă, cu respectarea principiilor prevăzute în Statutul LSRS;

k. Coordonează activitățile de strângere de fonduri din surse locale,
inclusiv românești, pentru proiectele și acțiunile Filialei LSRS;
l.

Contribuie cu articole în publicațiile LSRS, legate de experiența
studenților români din țara respectivă;

m. Ține evidența parteneriatelor și colaborărilor în care este implicată
Filiala LSRS;
n. Redactează comunicări periodice asupra activității Direcției Relații
Externe, pe care le transmite Coordonatorului Filialei.
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Secțiunea 6: Direcția Comunicare
Art. 128.
(1).

Activitatea Direcției Comunicare a Filialei LSRS se ghidează după
prevederile relevante din „Planul de Acțiune pentru Filialele LSRS”.

Art. 129.
(1).

Direcția Comunicare a Filialei LSRS este condusă de un Director
Comunicare.

(2).

Directorul Comunicare este sprijinit în activitatea sa de un Consilier
Informare, un Consilier Comunicare și un Consilier Design și Media,
cărora le poate delega o parte din atribuțiile sale cu aprobarea
Coordonatorului LSRS.

(3).

Directorul Comunicare poate colabora cu Vicepreşedintele Comunicare
şi întreg Departamentul Comunicare, în funcție de nevoi şi activitățile
desfăşurate, cu încunoștințarea Coordonatorului LSRS din țara
respectivă.

Art. 130.
(1).

Directorul Comunicare are următoarele atribuții, împărțite pe zone de
acțiune:
1.

Informare
a.

Identifică și sintetizează informații de interes pentru membrii LSRS
din țara respectivă în vederea informării acestora prin intermediul
mijloacelor de comunicare LSRS conform indicațiilor
Coordonatorului LSRS. Aceste informații pot fi din mediul
academic, social‐cultural, profesional și alte medii indicate de către
Coordonatorul LSRS;

b.

Identifică și sintetizează informații relevante pentru activitățile
Filialei LSRS, în vederea îndeplinirii obiectivelor Filialei, la
cererea Coordonatorului LSRS sau a Vicepreședintelui
Comunicare din Filiala respectivă;

c.

Moderează discuțiile de pe secțiunea forumului LSRS destinată
Filialei LSRS respective;
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d. Coordonează și se implică direct în activitățile publicistice ale
Filialei LSRS, în orice format.
2.

Comunicare
a.

Concepe și transmite comunicatele oficiale ale Filialei LSRS, cu
aprobarea pe de o parte a Coordonatorului LSRS, și pe cealaltă
parte a Președintelui sau Secretarului General LSRS, putând
solicita şi sprijinul altor membri ai Comitetului Executiv în funcție
de necesități;

b.

Concepe și propune materiale și mesaje de promovare și campanii
de comunicare LSRS destinate fie membrilor, fie publicului larg
din țara respectivă;

c.

Identifică și valorifică oportunitățile de promovare și mediatizare a
LSRS în țara respectivă, cum ar fi mijloace online, presa scrisă sau
TV, evenimente naționale și internaționale;

d. Răspunde, cu acordul Președintelui sau Secretarului General
LSRS, solicitărilor media cu privire la informații despre activitatea
LSRS;
e.

Monitorizează și moderează discuțiile referitoare la studiu sau
studenții români din țara respectivă, din cadrul forumurilor LSRS,
dar și discuțiile privind LSRS din cadrul altor forumuri locale de
interes studențesc;

f.

Monitorizează și analizează știrile și articolele apărute în presa din
țara respectivă cu privire la activitatea LSRS sau de interes pentru
membrii LSRS, semnalându‐le Vicepreședintelui Comunicare
LSRS;

g. Gestionează și actualizează baza de date a contactelor media—cum
ar fi jurnaliști, posturi de radio și TV, presa online—menținând
comunicarea cu aceste instanțe;
h. Evaluează imaginea publică a LSRS în țara respectivă și
propune/implementează soluții de îmbunătățire a acesteia;
i.

Comunică periodic cu Vicepreședintele Comunicare LSRS;

j.

Asigură acoperirea media a evenimentelor organizate de Filiala
LSRS, producând și sintetizând materiale foto, video, audio din
cadrul acestor evenimente;
71

Liga Studenților Români din Străinătate
Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României
k. Transmite Directorului Tehnologia Informatiei LSRS materiale
media relevante pentru membrii LSRS din țara respectivă, în
vederea publicării pe website‐ul LSRS;
l.

Concepe și realizează diverse materiale media de promovare sau
prezentare LSRS, conform necesităților Filialei LSRS; alternativ,
aceste materiale pot fi solicitate Directorului Design și Media din
cadrul Departamentului Comunicare LSRS;

m. Redactează comunicări periodice asupra activității Direcției
Comunicare, pe care le transmite Coodonatorului LSRS.
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CAPITOLUL VII: Alumni LSRS
Secțiunea 1: Comunitatea Alumni LSRS
Art. 131.
(1).

Comunitatea Alumni LSRS este formată din toți voluntarii LSRS care
părăsesc echipa LSRS în condițiile respectării Statutului LSRS și a
prezentului Regulament și în lipsa oricăror sancțiuni;

(2).

Membrii acestei comunități se numesc „Alumni LSRS".

(3).

Toți membrii comunității Alumni sunt membri LSRS și se supun
prevederilor Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare
LSRS.

Art. 132.
(1).

Rolul acestei comunități este:
a.

De a menține active legăturile formate între membri pe decursul
implicării lor în LSRS;

b.

De a servi drept resursă de mentorat și sprijin pentru membrii
activi ai LSRS;

c.

De a servi ca resursă de voluntariat pentru diferite activități LSRS
care necesită expertiză;

d. De a întări imaginea LSRS și de a promova interesele LSRS în
cercurile academice și profesionale ale membrilor aceste
comunități;
e.

De a propune, prin intermediul Consiliului Alumni LSRS,
proiecte și direcții de dezvoltare pentru echipa activă LSRS.

Art. 133.
(1).

Calitatea de membru în comunitatea Alumni LSRS este aprobată de către
Consiliul Director LSRS și la recomandarea următorilor:
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a.

Coordonatorul Filialei LSRS, în cazul în care persoana aparține
unei Filiale LSRS;

b.

Vicepreședintele Departamentului LSRS, în cazul în care
persoana aparține unui Departament LSRS;

c.

Președintele LSRS sau Secretarul General LSRS.

Art. 134.
(1).

Înscrierea formală ca membru al comunității LSRS se efectuează prin
formularul „Outgoing LSRS", doar pentru cei recomandați ca membri ai
acestei comunități.

Secțiunea 2: Consiliul Alumni
Art. 135.
(1).

Membrii Consiliului Alumni LSRS sunt membri ai Comunității Alumni
LSRS.

(2).

Mandatul unui Membru al Consiliului Alumni LSRS este de 2 ani; acest
mandat poate fi reînnoit.

Art. 136.

Rolul Consiliului Alumni LSRS este:

(1).

De a consulta Comunitatea Alumni LSRS pentru realizarea obiectivelor
Comunității Alumni LSRS;

(2).

De a reprezenta Comunitatea Alumni LSRS în fața Consiliului Director
LSRS și nu numai;

(3).

De a concepe modalități prin care rolul Comunității Alumni LSRS poate
fi îndeplinit;

(4).

De a recomanda proiecte către Consiliul Director LSRS;

(5).

De a servi ca resursă de mentorat și sprijin pentru voluntarii activi ai
LSRS și pentru Consiliului Director LSRS.

Art. 137.
(1).

Consiliul Alumni LSRS are obligația de a se întruni în ședință ordinară o
dată la 3 luni.

(2).

Ședințele Consiliului Alumni LSRS sunt deschise membrilor
Comunității Alumni LSRS și Consiliului Director LSRS.
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(3).

Reprezentantul Alumni LSRS conduce ședințele Consiliului Alumni
LSRS.

Art. 138.
(1).

Consiliul Alumni LSRS ia decizii prin majoritate simplă.

(2).

Cvorumul necesar pentru decizii în Consiliul Alumni LSRS este de 75%
din membrii Consiliului.

Art. 139.
(1).

Consiliul Alumni este reprezentat în cadrul Consiliului Director LSRS
de un Reprezentant Alumni.

Art. 140.
(1).

Reprezentantul Alumni are obligația să comunice Consiliului Director
LSRS sugestiile Consiliului Alumni LSRS și ale Comunității Alumni
LSRS.

(2).

Reprezentantul Alumni are dreptul de a participa la ședințele
săptămânale ale Consiliului Director LSRS.

(3).

Reprezentatul Alumni poate participa ca observator la ședințele
Consiliului de Onoare LSRS.

Art. 141.
(1).

Mandatul unui Reprezentant Alumni LSRS este de 2 ani; acest mandat
poate fi reînnoit.
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CAPITOLUL VIII: Documente Operative LSRS
Art. 142.
(1).

Activitatea echipei executive LSRS, împreună cu procesul decizional la
nivelul conducerii LSRS, se ghidează după „Viziunea de Dezvoltare
LSRS” și „Strategia Executivă LSRS”

(2).

În perioadele premergătoare adoptării şi actualizării acestor documente,
activitatea echipei LSRS se ghidează după dispozițiile şi hotărârile
adoptate la nivelul Consiliului Director.

Art. 143.
(1).

Rolul principal al acestor documente este de a formula, la toate nivelurile,
obiectivele concrete pe care LSRS dorește să le atingă, și are următoarele
componente principale:
a.

Viziunea și direcțiile majore de dezvoltare a LSRS;

b.

Misiunea și obiectivele fiecărui Departament LSRS;

c.

Misiunea și obiectivele Filialelor LSRS;

(2).

În conformitate cu prezentul Regulament, fiecare Departament și fiecare
Filială LSRS concep și execută o strategie similară, adaptată la obiectivele
specifice fiecărei echipe.

(3).

Structura și cuprinsul final al Documentelor Operative Centrale se
stabilesc la nivelul Consiliului Director LSRS, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
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CAPITOLUL VIII: Folosirea Însemnelor LSRS
Art. 144.
(1).

Însemnele LSRS cuprind în primul rând sigla, numele, deviza și motto‐ul
LSRS, precum și alte elemente de identificare publică a LSRS, adoptate
prin consensul echipei LSRS și aflate în uzul curent al LSRS.

(2).

Deviza LSRS este „Meritul tău, sprijinul nostru, viitorul României.”
Motto‐ul LSRS este „Tot ceea ce nu va fi prin noi, nu va fi pentru noi.”
(Nicolae Bălcescu)

(3).

Însemnele LSRS, în afară de sigla oficială care e fixată prin Statut, pot fi
modificate numai prin decizia Președintelui LSRS, cu consultarea
membrilor LSRS.

Art. 145.
(1).

Însemnele LSRS pot fi folosite doar de către membrii echipei LSRS în
cadrul activităților oficiale pe care le întreprind prin funcția pe care o
dețin, în condițiile Statutului LSRS și ale prezentului Regulament.

(2).

Folosirea însemnelor LSRS, de către membrii LSRS, în scopuri personale
nejustificate sau în scopuri și moduri disociate de interesele și scopurile
LSRS, fără autorizarea expresă a Consiliului Director LSRS, este strict
interzisă și este pasibilă de sancțiuni în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.

(3).

Înstrăinarea variantei originale în format electronic de mare rezoluție a
siglei LSRS către orice altă persoană fără aprobarea Președintelui sau a
Secretarului General LSRS este strict interzisă și este pasibilă de sancțiuni
în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 146.
(1).

În comunicările oficiale cu membrii LSRS și cu partenerii externi, precum
și cu publicul, membrii echipei LSRS au obligația să folosească adresele
proprii de email (cu terminația lsrs.ro), dacă astfel de adrese le‐au fost
puse la dispoziție de către LSRS.

(2).

Este interzisă transmiterea către persoane din afara LSRS a mesajelor
email, privind activitatea LSRS, a căror sursă o reprezintă membri ai
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Consiliului Director și care reprezintă comunicări interne ale echipei
LSRS; încălcarea acestei prevederi este pasibilă de sancțiuni în
conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
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CAPITOLUL IX: Dispoziții Finale şi Tranzitorii
Art. 147.
(1).

Prezentul Regulament intră în vigoare după validarea deciziilor Adunării
Generale în acest sens şi va fi publicat integral pe website‐ul LSRS.

Art. 148.
(1).

Majoritate simplă înseamnă votul favorabil a jumătate plus unu din
numărul celor prezenți, în cazul şedințelor Statutare.

(2).

Majoritate absolută înseamnă votul favorabil a jumătate plus unu din
totalul membrilor de drept, în cazul şedințelor Statutare.
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ANEXA: Scheme de organizare a LSRS
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Consiliul Director LSRS
Președinte

Consilieri
Președinte

Secretar
General

Director IT

Director
Consiliere Juridică

VP
Comunicare

VP
Dezvoltare

Membru CD LSRS
Invitat Permanent CD

VP
Filiale

VP Relații
Externe

Trezorier

Director
Executiv
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Departamentul Filiale
Vicepreședinte
Filiale

Vicepreședinte
Adjunct Filiale

Director
Comunicare Filiale

Director
Dezvoltare Filiale

Manager
Proiecte Filiale

1

Manager
Proceduri Filiale
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Structura Filialelor LSRS
Coordonator

Reprezentanți
Locali

Coordonator
Adjunct

Director
Relații Interne

Director
Relații Externe

Director
Comunicare

Consilier
Dezvoltare

Consilier
Parteneriate

Consilier
Comunicare

Consilier
Membri LSRS
Membru Comitetul Executiv (CEx)

Consilier
Org. Studențești
Consilier
Relația cu Diaspora

Invitat Permanent CEx

2

Consilier
Informare
Consilier
Media & Design
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Departamentul Comunicare
Vicepreședinte
Comunicare

VP Adjunct
Comunicare

Director Executiv
Comunicare

Manager
Comunicare Internă

Director
Design și Media

Brand Manager

Manager
Monitorizare Media

Director
Informare

Manager
Social Media

3
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Departamentul Dezvoltare
Vicepreședinte
Dezvoltare
Vicepreședinte
Adjunct
Dezvoltare

Director
Resurse Umane (HR)

Manager
Recrutare

Director
Susținere Studii în
Străinătate (SSS)

Director
Evidență și Statistică

Manager
Motivare și Recompensare

4

Director
Relația cu
Membrii LSRS
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Departamentul Relații Externe
Vicepreședinte
Relații Externe

VP Adjunct
Relații Externe

Director
Relația cu Societatea Civilă

Manager
Relatia cu
Org. Studențești

Manager
Relatia cu
Mediul ONG

Director
Relația cu Statul Român

Manager
Relația cu Diaspora

5

Director Finanțare și
Relația cu Mediul de Afaceri

Manager
Fundraising

Manager
Proiecte
Europene
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Trezoreria LSRS
Trezorier

Director Executiv
Trezorerie

Director Achiziții

Director Bugete

6

