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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1. (1) Prezentul Regulament de Ordine Interioară completează Statutul și 

Actul Constitutiv al asociaţiei şi stabileşte modul lor de aplicare și reglementează 

organizarea şi desfăşurarea activităţii interne în cadrul Asociaţiei Profesorilor de Limba 

Engleză din Oltenia. 

 (2) Membrii asociaţiei au dreptul de a cunoaşte și obligaţia de a respecta Statutul 

și Actul Constitutiv şi Regulamentul de Ordine Interioară. Dispoziţiile acestora sunt 

obligatorii atât pentru organele de conducere ale Asociaţiei, cât şi pentru membrii 

acesteia.  

(3) Prezentul Regulament de Ordine Interioară poate fi modificat cu votul a 2/3 

din numărul membrilor Consiliului Director în orice moment pe perioada sa de 

valabilitate. Odată modificat Regulamentul de Ordine Interioară, nu se permit reveniri la 

forma iniţială, decât după 12 luni (doisprezece) de la efectuarea modificărilor.  

(4) Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare începând cu data 

înfiinţării Asociaţiei. 

 

CAPITOLUL II 

 Departamentele Asociației 

Art. 2. Asociația este structurată pe departamente, iar fiecare departament este 

condus de un vicepreședinte și Departamentul pentru Atragere de fonduri de un director.  

Departamentele sunt: 

❖ Departamentul Coordonare și organizare Olt 

❖ Departamentul Coordonare și organizare Gorj 

❖ Departamentul Coordonare și organizare Mehedinți 
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❖ Departamentul Programe și proiecte 

❖ Departamentul Parteneriate și cursuri de perfecționare 

❖ Departamentul Probleme organizatorice 

❖ Departamentul Concursuri și competiții școlare 

❖ Departamentul Activități extrașcolare 

❖ Departamentul Promovare și imagine 

❖ Departamentul Resurse umane 

❖ Departamentul Atragere de fonduri 

❖ Departamentul Secretariat și administrarea documentelor 

 

CAPITOLUL III 

Adunarea Generală 

Art.3. (1) Adunarea Generală a Asociaţiei - este forul suprem de conducere al 

Asociației și este formată conform prevederilor Statutului.  

(2) Exercitarea votului în cadrul Adunării Generale se va desfășura în conformitate 

cu prevederile Statutului. 

(3) În timpul dezbaterilor din cadrul Adunării Generale, luarea cuvântului se cere 

prin ridicarea mâinii şi se face în ordinea solicitării.  

(4) Fiecare ședință a Adunării Generale se desfășoară conform ordinii de zi 

stabilite de Consiliul Director.  

(5) Orice membru care dorește să introducă pe ordinea de zi un subiect spre 

dezbaterea Adunării Generale este obligat să înștiințeze Consiliul Director cu 48 de ore 

înainte pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi. 

(6) În timpul sedințelor Adunării Generale sunt interzise următoarele:  

❖ instigarea la conflicte cu caracter personal;  
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❖ orice formă de violență fizică sau verbală;  

❖ deteriorarea bunurilor din sala de ședință.  

Toate abaterile se pedepsesc conform prezentului regulament. 

 

CAPITOLUL IV 

Membrii asociaţiei 

Art. 4. Calitatea de membru  

(1) Conform art. 7 din Statut, persoanele care doresc să devină membri trebuie să 

completeze cererea de adeziune şi să o trimită semnată în original sau scanată la 

Secretarul executiv al Asociaţiei. Fiecare cerere va fi discutată și aprobată de Consiliul 

Director. În cazul în care Consiliul Director decide că persoana care solicită înscrierea nu 

se încadrează principiilor sau obiectivelor Asociației, această cerere va fi respinsă.  

După aprobarea cererii de adeziune, persoana care solicită înscrierea va achita 

cotizația în termen de maximum 30 de zile. Plata cotizației se va face prin transfer bancar. 

Dovada plății va fi trimisă Secretarului executiv al Asociaţiei. Calitatea de membru se 

obține pe o perioadă de un an calendaristic de la data înregistrării cererii de adeziune.    

Pentru cei care au obținut calitatea de membru și doresc să își păstreze această 

calitate și după expirarea perioadei de un an calendaristic, acest lucru este posibil după 

achitarea în termen de 30 de zile de la expirare a cotizației. Dovada plății va fi trimisă 

Secretarului executiv al Asociaţiei.  

În cazul membrilor care au fost excluși, acestora nu li se va restitui cotizația. Cei 

care își pierd calitatea de membru își pierd toate drepturile din cadrul Asociației. 

Toți membrii Asociației pot fi remunerați pe baza unor contracte sau convenții, 

întocmite în baza legilor în vigoare la momentul semnării lor.  
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(2) Membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Profesorilor de Limba Engleză din 

Oltenia pot fi doar profesori de limba engleză din regiunea Olteniei sau persoane fizice 

sau juridice care doresc să sprijine activitatea Asociației; Conform Statutului, Asociaţia 

poate avea în componenţa sa, pe lângă membri activi, şi alte categorii de membri. Acestea 

sunt următoarele: membri asociaţi, membri de onoare, colaboratori voluntari şi personal 

angajat.  

Art. 5. Cotizaţia  

Stabilirea cuantumului cotizaţiei membrilor se va face de către Consiliul Director 

la începutul anului calendaristic.  

Art. 6. Alte drepturi şi obligaţii ale membrilor  

Pe lângă prevederile art. 8 și 9 din Statut, membrii Asociaţiei au următoarele 

drepturi şi obligaţii:  

a) Să participe la activităţile organizate de Asociaţie;  

b) Să prezinte propuneri (de activităţi, proiecte etc.) în cadrul Asociaţiei;  

c) Să utilizeze mijloacele de informare ale Asociaţiei, precum şi să beneficieze de 

facilităţile puse la dispoziţie de aceasta în vederea atingerii obiectivelor;  

d) Să participe la schimburi/activităţi de cooperare interne şi internaţionale în 

domeniul de interes al Asociaţiei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia; 

e) Să contribuie la eforturile Asociaţiei de realizare a obiectivelor propuse;  

h) Să respecte hotărârile Consiliului Director;  

i) Să înştiinţeze Consiliul Director imediat ce observă existenţa unor nereguli, 

abateri, greutăţi sau lipsuri de orice natură;  
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CAPITOUL V  

Consiliul Director 

Art. 7. Membrii Consiliului Director  

Preşedintele  

Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:  

a) Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;  

b) Coordonează şi controlează activitatea Consiliului Director;  

c) Prezidează Adunarea Generală;  

d) Aprobă efectuarea cheltuielilor din buget, în vederea îndeplinirii scopului 

Asociaţiei;  

e) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine.  

În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, Vicepreşedinţii exercită atribuţiile acestuia. 

Preşedintele Asociaţiei îşi poate delega funcţia oricărui membru al Consiliului Director, 

pe o perioadă limitată.  

Vicepreşedinții  

Vicepreşedinții Asociaţiei au următoarele atribuţii:  

a) În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, îl înlocuieşte pe acesta, îndeplinindu-i toate 

atribuţiile;  

b) Răspunde de problemele stabilite de Consiliul Director şi prezintă situaţia 

Asociaţiei în cadrul şedinţelor Consiliului Director;  

c) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine.  
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Secretarul Executiv 

Secretarul Executiv al Asociaţiei are următoarele atribuţii:  

a) Coordonează, îndrumă şi controlează structura administrativă a Asociaţiei;  

b) Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Adunării Generale şi ale Consiliului 

Director;  

c) Organizează alegerile în cadrul Adunării Generale;  

d) Menţine registrul de corespondenţă;  

e) Urmăreşte ţinerea la zi a evidenţelor Asociaţiei şi se îngrijeşte de menţinerea în 

bună ordine a actelor Asociaţiei;  

f) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine.  

Secretarul Executiv al Asociaţiei îşi poate delega funcţia oricărui membru al 

Consiliului Director sau al Asociaţiei, pe o perioadă limitată. În activitatea de organizare 

a alegerilor, pentru asigurarea transparenţei, Secretarul Executiv va beneficia de sprijinul 

unui număr de cel puţin 2 membri ai Asociaţiei, propuşi de către Preşedinte şi 

Vicepreşedinți. Activitatea este voluntară, neconstituind o obligativitate pentru membrii 

Asociaţiei. 

Art. 8. (1) Fiecare vicepreședinte, înclusiv în cazul filialelor, își va organiza 

departamentul conform necesităților, își poate numi directori care se află în directa lor 

subordine și va elabora o organigramă pentru fiecare departament în parte. Lista cu 

directorii din cadrul fiecărui departament va fi înaintată spre avizare vicepreședintelui pe 

probleme organizatorice și spre avizare președintelui.  

(2) Vicepreședinții și vicepreședinții filialelor vor prezenta Consiliului Director spre 

aprobare, la fiecare început de an calendaristic, dar nu mai târziu de 1 februarie, un plan 

managerial care să cuprindă obiectivele departamentului pe care îl coordonează pentru 

anul în curs. Președintele va aproba fiecare plan managerial pentru fiecare departament 

în parte.   
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(3) Președintele/președintele de filială, alături de prim-vicepreședinte va face evaluarea 

fiecărui vicepreședinte. Dacă în urma evaluării se constată că vicepreședintele nu a 

îndeplinit 50%+1 din obiectivele propuse în planul managerial, președintele îl poate 

demite fără a consulta un alt for. Acesta eliberează decizie scrisă de eliberare din funcție 

și numește pe altcineva în locul lui. Vicepreședintele demis poate face contestație în 

termen de 15 zile calendaristice. Contestația este discutată de către Consiliul General. 

Daca acesta este membru, vicepreședintele demis nu va participa la ședința respectivă. 

Dacă vicepreședintele demis este unul dintre membrii fondatori, decizia finală va fi luată 

de Consiliul General, respectiv Consiliul General al filialei. 

Art. 9. Consiliul de Conducere este ales pe o perioadă de timp de 4 ani. Dacă sunt 

constatate nereguli, se pornește de la premisa de nevinovăție și este cercetat. Dacă este 

găsit vinovat de încălcarea Statutului, acesta poate fi demis conform Statutului. Se solicită 

o explicație scrisă, se întrunește Consiliul Director și se votează. Decizia se va lua cu 

majoritate simplă. Decizia, dacă nu este contestată în 5 (cinci) zile, este considerată 

definitivă și irevocabilă. În cazul depunerii de contestație, președintele constituie o nouă 

comisie de anchetă, formată din alți membri față de cea precedentă. Dacă acesta este 

cercetat, prim-vicepreședintele sau unul dintre vicepreședinți constituie comisia. 

Art. 10. Hotărârile în Consiliul de Conducere se iau cu majoritate simplă de voturi (din 

numărul celor prezenți), președintele, atât personal, cât și prin mandatații săi, având 

drept de veto pentru orice hotărâre.    

Art. 11. Hotărârile Consiliului Director vor viza:  

➢ organizarea selecției persoanelor, acțiunilor, programelor, care vor beneficia de 

facilitățile oferite de Asociație, sau în care Asociația va fi parteneră;  

➢ analizarea condițiilor și modalităților optime pentru înființarea de noi filiale în țară 

și în străinătate, modul de funcționare al acestora și raportul dintre secții, filiale și 

centrul acestora;  
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➢ propunerea unei strategii și tactici manageriale privind atragerea unui număr cât 

mai mare de persoane fizice sau juridice de drept privat sau public din țară sau 

străinătate, în vederea realizării mijloacelor materiale, cât și a sumelor necesare 

satisfacerii scopului pentru care a fost constituită Asociația.    

 

CAPITOLUL VI 

Filialele Asociației 

Art. 12 (1) Filialele Asociației își desfășoară activitatea independent, cu respectarea 

prezentului Regulament de Ordine Interioară, a Statutului și a Actului Constitutiv, având 

organizare și conducere proprie. 

(2) Fiecare filială este condusă de un președinte, 3 vicepreședinți și un Secretar executiv. 

Președintele filialei este, în mod obligatoriu, și vicepreședinte al Asociației centrale.  

(3) Consiliul Director al filialei este ales pe o perioadă de 4 ani, cu respectarea Statutului 

și prezentului Regulament și are următoarea componență și următoarele atribuții:  

Președintele filialei:  

➢ Este ales după cum urmează: 50% din voturile membrilor fondatori pentru județul 

respectiv și 50% din membrii filialei județului respectiv. Dacă președintele propus 

este unul dintre aceștia, el nu participă la vot. Votul este secret. Decizia de numire 

va fi eliberată de către președintele Asociației.  

➢ Acesta își propune echipa de conducere (vicepreședinții și secretarul executiv); 

➢ Acesta va elibera decizii scrise privind numirea vicepreședinților și a secretarului 

executiv; 
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➢ Desemnează persoanele împuternicite pentru aspectele financiare și de semnătură 

în bancă; 

➢ Duce la îndeplinire toate deciziile Consiliului de Conducere al filialei; 

➢ Are drept de vot în toate activitățile Asociației; 

➢ Președintele poate fi demis cu 70% din voturile membrilor și membrilor fondatori; 

în acest caz, membrii fondatori din județul respectiv dețin 50% din voturi; 

➢ Orice abatere este supusă dezbaterii Consiliului General al Asociației; 

➢ Sancțiunile sunt discutate și votate de către Consiliul General al Asociației; 

➢ Nu poate implica Asociația în manifestări sau dezbateri cu scop politic. 

Are următoarele atribuții:  

➢ încheie acte juridice în numele și pe seama filialei;  

➢ aprobă organigrama și politica de personal a filialei;  

➢ stabilește programele prioritare ale filialei;  

➢ răspunde direct de orice activitate în care este implicată filiala; 

➢ are drept de semnătură la bancă. 

Vicepreședinte probleme organizatorice    

➢ este numit de către președintele filialei; 

➢ are drept de semnătură în locul președintelui; 

➢ are drept de vot; 

➢ este responsabil cu organizarea activităților în care este implicată filiala; 

➢ monitorizează desfășurarea și organizarea activităților filialei; 

➢ poate fi demis de către Președinte, în urma evaluării, sau de către Consiliul 

General;  

➢ sancțiunile sunt discutate și votate de către Consiliul General; 

➢ nu poate implica Asociația în manifestări sau dezbateri cu scop politic. 

 

http://www.apleo.ro/
mailto:contact@apleo.ro


Asociația Profesorilor de Limba Engleză 

din Oltenia 

 

www.apleo.ro  
e-mail: contact@apleo.ro 

Telefon: 0755976382 

Oltenia English Teachers Association 

Vicepreședinte programe și proiecte europene 

➢ este numit de către președintele filialei; 

➢ are drept de semnătură în locul președintelui; 

➢ are drept de vot; 

➢ este responsabil cu implicarea filialei în proiectele europene; 

➢ inițiază proiecte europene în cadrul filialei; 

➢ monitorizează desfășurarea proiectelor europene; 

➢ poate fi demis de către Președinte, în urma evaluării, sau de către Consiliul 

General;  

➢ sancțiunile sunt discutate și votate de către Consiliul General; 

➢ nu poate implica Asociația în manifestări sau dezbateri cu scop politic. 

Vicepreședinte promovare și imagine 

➢ este numit de către președintele filialei; 

➢ are drept de semnătură în locul președintelui; 

➢ are drept de vot; 

➢ este responsabil cu activitățile de promovare și se ocupă de imaginea Asociației; 

➢ monitorizează promovarea Asociației; 

➢ răspunde de relația cu mass-media; 

➢ poate fi demis de către Președinte, în urma evaluării, sau de către Consiliul 

General;  

➢ sancțiunile sunt discutate și votate de către Consiliul General; 

➢ nu poate implica Asociația în manifestări sau dezbateri cu scop politic. 

 

Secretar executiv:  

➢ este numit de către președinte; 

➢ are drept de semnătură la bancă în locul președintelui dacă acesta nu este 

disponibil; 
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➢ alături de președinte și vicepreședinți, răspunde de organizarea și buna 

desfășurare a activităților filialei;  

➢ este direct răspunzător de organizarea alegerilor; 

➢ este răspunzător de problemele juridice, respectiv de relația cu avocații; 

➢ este direct răspunzător de întocmirea proceselor-verbale și a altor acte constitutive 

ale filialei; 

➢ este răspunzător de arhivarea documentelor filialei; arhivarea se va face în format 

electronic (se vor scana toate documentele);  

➢ convoacă Consiliul General al filialei; 

➢ are drept de vot; 

➢ poate fi demis de către Consiliul General;  

➢ sancțiunile sunt discutate și votate de către Consiliul General; 

➢ este apolitic și nu implică Asociația în manifestări sau dezbateri cu scop politic. 

 

(4) Fiecare vicepreședinte își va organiza departamentul conform necesităților, își poate 

numi directori care se află în directa lor subordine și va elabora o organigramă pentru 

fiecare departament în parte. Lista cu directorii din cadrul fiecărui departament va fi 

înaintată spre avizare președintelui. 

(5) Activitatea filialelor se va desfășura cu respectarea Art. 8 din prezentul Regulament.  

(6) La sfârșitul fiecărui an calendaristic, președintele filialei are obligația de a prezenta 

Consiliului Director central un raport asupra activității desfășurate de către fiecare filială. 

Raportul va conține informații de ordin financiar, informații asupra partenerilor și asupra 

tuturor activităților desfășurate.   

 

CAPITOLUL VII 

Redactarea documentelor 

Art. 13 (1) Toate documentele Asociației vor conține antetul compus din sigla în 

limba română, în colțul din stânga sus și sigla în limba engleză în partea dreaptă sus. 
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În partea de jos a paginii va fi menționat site-ul www.apleo.ro, adresa (acolo unde 

există sediu public), adresa de mail și numărul de telefon.  

 (2) Toate documentele Asociației vor fi editate respectând următoarele standarde: 

➢ font GEORGIA 12/14 (12 documente uzuale/14 adeverințe). Pentru adeverințe, 

spațierea va fi de 1,5 rânduri. Pentru restul documentelor 1 rând.   

➢ Toate documentele se vor redacta la justify. 

➢ Titlul se va scrie cu MAJUSCULE (de exemplu ADEVERINȚĂ). 

➢ Numărul de înregistrare se va scrie în partea stângă sus.  

➢ Toate documentele vor fi semnate de președinte/vicepreședinte și secretar. 

 

CAPITOLUL VIII  

Activităţi pe teren 

Art. 14.  (1) Pentru a putea desfăşura o activitate pe teren în numele Asociaţiei, membrul 

(sau membrii) Asociaţiei va/vor prezenta respectiva activitate Consiliului Director şi va 

înainta o adresă, în care vor fi precizate:  

a) Componenţa echipei; 

b) Locul, perioada şi scopul deplasării;  

c) Lista cu materialele necesare. 

 

(2) Nicio acţiune nu se poate desfăşura fără avizul Consiliului Director. În lipsa acestui 

aviz, responsabilitatea revine fiecărui participant, individual, Asociaţia nefiind 

responsabilă de urmările acţiunii. În astfel de situaţii nu pot fi folosite materialele 

Asociaţiei sau numele acesteia.  
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(3) Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinară foarte gravă şi 

poate fi pedepsită cu excluderea din rândul membrilor. Membrii participanţi nu pot 

desfășura activităţi care ar aduce atingere Asociaţiei sau membrilor acesteia. 

 

CAPITOLUL IX 

Resursele Asociaței 

 Art. 15.  (1) Materialele, echipamentele şi alte bunuri ale Asociaţiei pot fi folosite numai 

de către membrii Asociaţiei, persoanele încadrate cu contract de muncă sau de către 

membrii altor asociaţii similare, în cadrul unor activităţi de colaborare.  

(2) Bunurile pot fi folosite şi pentru nevoi personale ale membrilor Asociaţiei, fără ca 

aceştia să obţină vreun profit din activităţile desfăşurate, dar numai cu aprobarea 

Consiliului Director. Toţi membrii sunt obligaţi să întreţină materialele care le-au fost 

încredinţate. 

 

CAPITOLUL X 

Norme generale de conduită profesională  

Art. 16 (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrii Asociaţiei au obligaţia de a 

avea un comportament profesionist şi corectitudine în promovarea Asociaţiei.  
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(2) Membrii Asociaţiei au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte legile ţării şi 

să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile 

care le revin, cu respectarea eticii profesionale.  

(3) Membrii Asociaţiei au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul asociaţiei, precum 

şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau 

intereselor legale ale acestei entităţi.  

Membrilor Asociaţiei le este interzis:  

a. Să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea 

Asociaţiei, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;  

b. Să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în 

care Asociaţia are calitate de parte;  

c. Să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute 

de lege, dacă nu sunt abilităţi în acest sens. 

 d. Să nu dezvăluie informaţiile la care au acces, dacă această dezvăluire este de natură să 

atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile Asociaţiei; 

Prevederile alin. (c,d) se aplică şi după încetarea raportului dintre părţi, pentru o perioadă 

de încă doi ani.  

(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care 

conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi ori instituţii 

publice, este permisă numai cu acordul președintelui Asociaţiei.  
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(5) În relaţiile interpersonale ale membrilor Asociaţiei, precum şi cu alte persoane fizice 

sau juridice, membrii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect,                

bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.  

(6) Membrii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii 

persoanelor din cadrul Asociaţiei, precum şi persoanelor cu care intră în legătură, prin:  

a. întrebuinţarea unor expresii jignitoare; 

 b. dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;  

c. formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.  

(7)  Fiecare membru are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea 

şi sănătatea sa în muncă, precum şi a celorlalţi cu care intră în contact. 

 

CAPITOLUL XI 

Sancțiuni și recompense 

Art.17. (1) În condiţiile nerespectării Statutului sau Regulamentului se aplică 

următoarele sancţiuni:  

❖ mustrarea verbală în cadrul Consiliului Director; 

❖ atenţionare scrisă din partea Consiliului Director;  

❖ suspendarea din Asociaţie;  

❖ excluderea din Asociaţie;  
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❖ acţionarea în justiţie pentru daune morale sau materiale grave aduse Asociaţiei; 

(2) Suspendarea din Asociaţie reprezintă pierderea temporară a drepturilor de membru 

până la clarificarea motivelor pentru care s-a decis suspendarea. Suspendarea se 

hotărăşte de către Consiliul Director.  

(3) Excluderea membrilor se face de către Consiliul Director prin hotărâre scrisă. Cei 

excluşi nu mai au drept de reînscriere.  

(4) Retragerea din Asociaţie se face de bună voie pe baza unei cereri adresată Consiliului 

Director. Acordul se comunică în termen de 30 zile de la înregistrare.  

(5) Membrii excluşi sau retraşi nu mai pot ridica nici un fel de pretenţie (pecuniară sau 

de altă natură) asupra patrimoniului, nu mai pot acţiona în numele Asociaţiei şi nu mai 

beneficiază de facilităţile acordate membrilor săi.  

(6) Recompensele pentru serviciile deosebite aduse Asociaţiei sunt acordate de Consiliul 

Director şi constau în:  

❖ prioritate la acordarea facilităţilor;  

❖ acordarea de premii în obiecte și bani.  

(7) Decizia privind acordarea recompenselor aparține Consiliului Director pe baza unei 

propuneri făcute de coordonatorul de departament. 
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CAPITOLUL XII 

Dispoziții finale  

Art.18. (1) Prezentul regulament de ordine interioară este obligatoriu pentru toţi 

membrii Asociaţiei. Componenţa actuală a Consiliului Director este valabilă până la 

organizarea următoarelor alegeri, conform Statutului.  

(2) Prezentul regulament, precum şi eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă 

tuturor persoanelor interesate prin toate mijloacele de comunicare folosite de membrii 

Asociației (email sau publicare pe site) în cel mult două săptămâni de la adoptare. 
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