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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

PHILOS -Asociația Studenților din Filosofie 

 

 

Cap. 1  - Dispoziţii generale 

 

1.1  Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) vine ca o completare la Statutul 

PHILOS şi detaliază anumite articole. 

 

Cap. 2  -  Membrii PHILOS 

  

2.1 Calitatea de membru PHILOS 

2.1.1. Membrii PHILOS pot fi toți studenții/ masteranzii/ doctoranzii de la Facultatea de 

Filosofie, Universitatea din București și pot fi și până la 20% din afara Facultății de Filosofie, 

excluzând alumnii. 

2.1.2.  În cadrul PHILOS există membri fondatori, membri activi, voluntari și membri alumni. 

 

2.2. Membrii fondatori  

2.2.1. Membrii fondatori sunt cei care au luat parte la constituirea asociației și au drepturile 

membrilor alumni. 

2.2.2. Membrii alumni au următoarele drepturi: 

 dreptul de a-și exprima opini în cadrul Adunării Generale (neavând drept de vot); 

 dreptul de a participa în cadrul tuturor ședințelor Philos, inclusiv ale BC-ului; 

 dreptul de a propune și de a  participa la proiectele PHILOS; 

 dreptul de a fi informat cu privire la activitățile PHILOS; 

 dreptul de a se retrage ca membru alumni din PHILOS; 

 dreptul la înscrisuri care să confirme statutul de membru alumni; 

 dreptul de a fi pe grupurile philos_alumni@yahoogroups.com, 

philos_info@yahoogroups.com și philos_ag@yahoogroups.com,  precum și pe alte 

grupuri pe care dorește și BC-ul Philos să îi dea aprobarea; 

 membrii fondatori au dreptul de a fi și pe grupul bc_philos@yahoo.com.  

 

2.3  Membrii activi și voluntari 

2.3.1. Principalele diferențe dintre membrii activi și voluntari sunt că primii au drept de vot 

în cadrul Adunării Generale (AG), pot să candideze la orice funcție și pot să devină alumnii, 

pe de altă parte membrii voluntari nu au drept de vot și nu pot candida decât pentru a deveni 

membrii activi. 

2.3.2. Membrii activi și voluntari au următoarele drepturi: 

 de a participa la toate ședințele deschise și Adunări Generale; 

 de a propune și de a participa la toate ieșirile, activitățile și proiectele PHILOS (în 

cazul în care există număr limitat de locuri alegerea aparține președintelui/ BC-ului 

PHILOS în funcție de implicarea membrilor respectivi); 

 de a fi informat și de a cere informații sau feedback și de a i se răspunde; 
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 de a fi pe grupul philos_info@yahoogroups.com și  philos_ag@yahoogroups.com (pe 

philos_ag au dreptul doar membrii activi); 

 dreptul de a primi adeverință de voluntariat; 

 membrii activi au dreptul de a primi și adeverință de practică. 

  

2.3.3. Membrii activi au următoarele obligaţii: 

 prezența la Adunarea Generală; 

 respectarea Statutului, ROF-ului, deciziilor BC-ului sau ale AG-ului; 

 de a răspunde solicitărilor BC-ului; 

 de a nu acţiona în numele PHILOS fără acordul BC-ului; 

 de a anunţa în scris retragerea; 

 de a nu ocupa vreo funcție într-un partid politic; 

 de a informa din timp BC-ul cu privire la acțiuni la care vor participa în calitate de 

membru și în cadrul cărora este posibilă stabilirea de relații în numele organizației; 

 de a achita cotizația semestrială stabilită de Adunarea Generală (doar membrii activi, 

pentru cei voluntari e facultativ). 

 

 

Cap. 3 - Obţinerea calităţii de membru 

 

3.1. Obținerea calității de membru voluntar 

3.1.1. Pentru obținerea calității de membru voluntar PHILOS,  trebuie să se: 

 citească ROF-ul și Statutul PHILOS; 

 semneze contractele de voluntariat ce vor fi  înmanate BC-ului PHILOS (Secretarului 

General). 

3.1.2. Toți studenții din Facultatea de Filosofie ,UB au dreptul de a fi membri voluntari 

PHILOS. 

 

3.2. Obținerea calității de membru activ 

3.2.1. Pentru obținerea calității de membru activ PHILOS, este nevoie să: 

 respecte misiunea, valorile și procedurile organizației (Statut și ROF); 

 participe activ timp de 4 săptămâni în cadrul activităților PHILOS (excepție de la 

regulă este perioada de vacanță); 

 BC-ul împreună cu coordonatori vor hotărî când i se va lua statutul de membru activ. 

3.2.1. Statutul de membru activ va fi acordat de către BC, în urma cererii adresate de acesta, 

însoțite de raportul său de activitate. 

 

3.3. Obținerea calității de membru alumnus 

3.3.1. Pentru obținerea calității de membru alumnus PHILOS, membrii activi au obligațiile să: 

 depună o cerere de schimbare a statutului adresată BC- ului; 

 respecte misiunea, valorile și procedurile organizației (Statut și ROF); 

 realizeze un raport de activitate pe baza căruia va fi votat de alumnus anteriori cu 

majoritate absolută. 
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3.3.2. În cazuri excepționale unui membru alumnus i se poate retrage statutul de membru 

alumnus de către ceilalți alumnii cu majoritate absolută. 

 

 

Cap. 4  -  Sancţiuni şi pierderea calităţii de membru 

 

4.1. Pentru încălcarea obligaţiilor asumate de către membrii PHILOS, aceștia pot fi 

sancţionati de către BC, în funcție de gravitatea faptei, cu: 

 Avertisment; 

 Suspendarea temporară a dreptului de vot; 

 Excluderea. 

 

 

Cap. 5 -  Structură organizatorică şi funcţionare 

 

 

5.1 Adunarea Generală PHILOS 

5.1.1   Adunarea Generală PHILOS este organismul suprem de conducere PHILOS; 

5.1.2  În conformitate cu prevederile din Statutul PHILOS, Adunarea Generală are 

următoarele reguli de funcţionare:  

a) Şedinţele ordinare se convoacă o dată pe săptămână sau o data la 2 săptămâni: 

b) Şedinţele extraordinare ale acesteia se convoacă ori de câte ori este necesar; 

c) Fiecare membru activ are dreptul la un singur vot; 

d) Dezbate propunerile de modificare a documentelor oficiale și ale strategiilor. 

5.1.3  Adunarea Generală (AG-ul) va fi convocată cu cel puţin 7 zile înainte de a avea loc. 

Înştiinţarea membrilor se va face electronic, prin intermediul e-mailului şi al grupului 

philos_ag@yahoogroups.com. Adunarile Generale vor avea loc în octombrie – 

noiembrie și în mai.  

5.1.4 În cadrul Adunării Generale vor fi invitaţi membrii activi, alumni, fondatori și 

voluntari Și în cazuri excepționale și alte persoane. 

 

5.2  Biroul de Conducere PHILOS 

5.2.1. Este forul executiv care implementează politicile PHILOS stabilite în cadrul AG-ului. 

5.2.2. Are mandat să stabilească planul de acțiune PHILOS între întâlnirile AG și să-l 

implementeze. 

5.2.3. Structură Biroului de Conducere: 

1. Preşedinte; 

2. Secretar General; 

3. Vicepresedinte Relatii Externe 

4. Vicepresedinte Relatii Interne 

5. Vicepresedinte Reprezentare; 
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 5.2.4. Atribuţii: 

   Conform Statutului PHILOS, Biroul de Conducere: 

a) Îşi desfăşoară activitatea săptămânal 

b) Este mandatat de Adunarea Generală conform Statutului PHILOS; 

c) Membrii BC-ului de conducere PHILOS, la momentul depunerii candidaturii, trebuie 

să studieze la o universitate acreditată din România. 

d) Şedinţele extraordinare se organizează la cererea oricărui membru al BCului, cu 

acordul majorității simple a BC-ului. 

e) Președintele are dreptul de a convoca ședințe extraodinare ale BC-ului. 

f) Stabileşte ordinea de zi a Adunării Generale; 

g) Deleagă reprezentanţii pentru diferite acţiuni ale PHILOS; 

h) Stabileşte şi adoptă punctul de vedere şi/sau poziţia PHILOS faţă de diferite 

evenimente/legi; 

i) În cazuri foarte grave, în care se constată că unul dintre membrii PHILOS încalcă 

prezentul ROF si Statutul PHILOS, BC-ul poate adopta măsuri de sancțiune sau 

excludere cu o majoritate absolută de voturi; 

j) În caz de urgenţă (imposibilitatea întrunirii BC-ului într-un mod eficient), poziţiile  

oricărui membru al BC-ului pot fi remise şi în scris; 

k) Poate decide cu majoritate absoluta un interimat în cazul în care președintele își anunță 

demisia sau este suspendat din BC. Se va anunța excluderea și se va iniția procesul de 

depunere de candidaturi pentru ocuparea interimară a postului, până la primul AG. 

BC-ul va stabili durata perioadei de depunere a candidaturilor și le va examina, 

urmând să ia o decizie în această privință. 

 

5.2.5.  Metodologia de alegere a Biroului de Conducere 

     5.2.5.1. Alegerea președintelui 

 Este de competenţa Adunării Generale ordinare conform acestui statut: 

(1) Alegerea BC-ului se validează pentru o prezenţă de cel puţin 2/3 din 

reprezentanţii membrii activi ai Adunării Generele. 

(2) La alegerea presedintelui votul va fi secret. 

(3) Orice membru activ poate candida la funcția de președinte, inclusiv cei care au 

mai avut o funcție similară, dar nu mai mult de 2 mandate. 

(4) Call-ul pentru candidaturi se lansează cu cel puțin 3 săptămâni înainte de 

Adunarea Generală. Perioada în care candidaturile pot fi depuse este de 2 

săptămâni, apoi candidaturile pentru președinte trebuie făcute publice 

întregului AG, împreună cu CV-ul și scrisoarea de motivație. Acesta trebuie să 

fie votat cu majoritate simplă. 

             5.2.5.2.  Alegerea BC-ului, a coordonatorilor de departament și a cenzorului: 

(1) Call-ul pentru aceste funcții va dura două săptămâni, va fi dat cu 3 

săptămâni înaintea AG-ului, vor fi alese de acesta după care vor fi validate de 

AG cu majoritate simplă. 

(2)  Orice membru activ  poate candida la functii. 

            5.2.5.3. Candidaturile se trimit pe asociatiaphilos@gmail.com. 
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            5.2.5.4. În cazul în care pentru aceste funcții nu a candidat nimeni call-ul pentru 

candidaturi poate fi redeschis. 

 

5.2.6.  Atribuţiile membrilor Biroului de Conducere: 

 

5.2.6.1. Presedintele PHILOS 

(1) Preşedintele PHILOS are atribuţii de reprezentare cu drept de semnătură şi ştampilă şi 

conducere operativă, prevăzute în prezentul Statut şi în Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare.  

(2) În cazul în care Preşedintele PHILOS se află în imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale 

specifice, pe o perioadă determinată, atribuţiile sale vor fi preluate de către alt membru din 

BC delegat de acesta. 

(3) Atribuţiuni: 

(a) Conduce de regula ședințele Adunării Generale și ale Biroului de Conducere; 

(b) Semnează și ștampilează actele, comunicatele de presa, pozițiile adoptate față de 

diverse probleme, emise de Adunarea Generală și de BC;  

(c) Coordonează PHILOS între ședințele Adunării Generale și ale BC-ului de Conducere, 

asumându-și responsabilitatea pozițiilor, comunicatelor și hotărârilor emise;  

(d) Convoacă BC-ul ori de câte ori consideră necesar; 

(e) Atribuţiile preşedintelui se completează cu prevederile statutare privind atribuţiile 

membrilor BC şi cu reglementările ROF. 

 

5.2.6.2. Secretarul General PHILOS 

(1) Secretarul general PHILOS are atribuţii de reprezentare fără drept de semnătură şi 

ştampilă, cu delegare din partea Preşedintelui, şi conducere operativă, prevăzute în Statut şi în 

prezentul Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

(2) În cazul în care Secretarul General PHILOS  se află în imposibilitatea exercitării 

atribuţiilor sale specifice, pe o perioadă determinată, atribuţiile sale vor fi preluate de către un 

vicepreședinte. 

(3) Responsabilitățile Secretarului General PHILOS sunt: 

       (a) Redactează procesele-verbale și celelalte documente de lucru ale PHILOS;  

       (b) Răspunde de activitatea de registratura și de secretariat a PHILOS-ului;  

       (c) Organizează și îmbunătățește contactele cu diverși parteneri, actori educaționali și nu 

numai;  

       (d) Atribuţiile secretarului general se completează cu prevederile statutare privind 

atribuţiile membrilor BC şi cu reglementările ROF. 

 

5.2.6.3. Vicepreședinte PHILOS 

 (1) Vicepreşedinţii PHILOS au atribuţii de reprezentare pe domeniile specifice, fără drept de 

semnătură şi ştampilă, cu delegare din partea Preşedintelui, și atribuții executive prevăzute în 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

(2) Atribuțiile vicepreședinților sunt:  

      (a) Se întâlnesc în cadrul Biroului de Conducere ori de câte ori este necesar;  

      (b) Să asigure fluxul de informații între BC și membrii PHILOS; 
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      (c) Să supracoordoneze departamenele specifice. 

(3) Atribuţiile membrilor BC sunt stabilite prin fişele de post corespunzătoare, ce reprezintă 

anexă a prezentului Regulament de organizare şi funcţionare. 

 

5.2.7. Organizarea internă a Biroului de Conducere 

a) Cvorumul pentru validarea unei şedinţe BC va fi întrunit în prezența a 2/3 

din membrii BC 

b) Deciziile în cadrul BC vor fi luate prin consens iar în cazuri excepționale 

cu majoritate simplă de voturi ( jumătate plus unu din membrii prezenți). 

c) Membrii BC au următoarele drepturi, în plus faţă de cele prevăzute în 

fişele de post: 

1. de a participa activ la toate ședințele de BC; 

2. de a coordona proiecte (propuse sau nu de către ei); 

3. de a realiza training-uri în numele și pentru PHILOS; 

4. de a crea grupuri de lucru pe temele de interes pentru PHILOS. 

d) Membrii BC PHILOS au următoarele obligaţii, în plus faţă de cele 

prevăzute în fişele de post: 

1. obligaţia de a se consulta cu BC PHILOS în cazul unor decizii care pot afecta 

imaginea și activitatea PHILOS; 

2. obligația de a pregăti materialele ce privesc activitatea departamentelor și ale 

PHILOS-ului, atât pentru uz intern cât și pentru realizarea unor proiecte cu diverși 

colaboratori; 

3. preluarea temporară a responsabilităților unui membru al BC este realizată, de 

către un alt membru al BC sau un reprezentant al unui membru PHILOS, la 

propunerea BC și va avea loc în cazul în care coordonatorul de departament 

răspunzator de un anumit segment: 

- se afla în imposibilitatea de a comunica (lipsa acces Internet, materiale 

și lipsa unei baze materiale viabile pentru realizarea activității); 

- se află în delegaţie pentru a reprezenta interesele PHILOS; 

- nu răspunde solicitărilor BC PHILOS, ceea ce va atrage după sine o 

mustrare, urmată de avertisment cu posibilitatea de excludere din BC 

PHILOS. 

(e) Sancţiuni – un membru al BC poate primi următoarele sancţiuni: 

1. Avertisment – din partea Președintelui  

- dacă nu va răspunde la solicitări în termen de maxim 7 zile; 

- dacă va refuza comunicarea scrisă sau verbală (telefon) timp de 7 zile; 

- dacă nu va respecta angajamentele privind activitatea lor în cadrul BC; 

- dacă va lipsi la trei întruniri ale BC-ului consecutive. 

2. Excludere - cu posibilitatea ca BC-ul PHILOS să numească un interimat până la 

următorul AG dacă va primi 3 voturi pentru asta. 
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Cap. 6 -  Reguli de comunicare în cadrul PHILOS 

 

6.1. Comunicarea în cadrul BC 

6.1.1. Grupul de discuții oficial al BC-ului este bc_philos@yahoogroups.com. Acesta este 

moderat de Presedintele PHILOS actual și de cel din mandatul trecut. Ei sunt singurii care 

au drepturi de moderator și de owner al acestui grup. 

6.1.2. Utilizatorii acestui grup sunt: 

 membri ai actualului BC 

 membri ai fostului BC 

6.1.3. Este interzisă trimiterea mai departe a mesajelor de pe BC fără aprobarea 

membrilor BC.  

6.1.4. BC-ul are obligația de a prezenta lunar în AG un raport de activitate. 

 

6.2 Grupul PHILOS pentru membrii activi (philos_ag) 

6.2.1. Este grupul destinat comunicării între membrii activi Philos și membri ai BC-ului. 

Owner-i ai acestui grup sunt actualul președinte PHILOS foștii presedinți PHILOS prezenți pe 

acest grup.  

6.2.2. Moderator poate fi orice persoană din BC. 

6.2.3. Membrii activi au obligația de a se comporta în mod adecvat pe acest grup, de a nu 

trimite mai departe mesaje de pe acest grup, fără acordul BC-ului și trebuie să răspundă în 

mod constant (să dea feedback!). 

 

6.3. Grupul PHILOS pentru alumni 

6.3.1. Este grupul destinat comunicării între alumni PHILOS și membri ai actualului BC. 

Owner-i ai acestui grup sunt foștii presedinți PHILOS prezenți pe acest grup.  

6.3.2. Din acest grup pot face parte alumnii și BC-ul actual. 

6.3.3. În cazul existenței unei opoziții active față de un potențial utilizator al acestui grup, 

aprobarea acestuia se face prin vot electronic, prin majoritate simplă. 

6.3.4. Comportamentul neadecvat pe acest grup poate atrage sancțiuni, chiar și eliminarea de 

pe grup. 

 

6.4. Adresa de e-mail a Asociației Philos. PHILOS va apare pe mailing list-urile partenerilor 

cu adresa asociatiaphilos@gmail.com.  Doar BC-ul are acces la aceasta.  

 

6.5. Comunicarea în cadrul ședințelor PHILOS: 

6.5.1. Ședințele vor fi conduse de către președinte sau de către un alt membru al BC-ului. 

6.5.2. Secratarul general sau un alt membru al BC-ului vor ține minuta ședinței pe care o vor 

posta pe grupurile aferente în maxim 48 de ore. 

6.5.3. Ordinea de zi a ședințelor se va da pe grupuri cu cel puțin 48 de ore înainte de ședință. 

Excepție fac ședințele extraordinare. 

6.5.4. Membri activi PHILOS au obligația de a anunța participarea sau neparticiparea la 

ședințe. 

6.5.5. În timpul ședințelor se vorbește prin ridicare de mână. Se atacă ideea nu persoana. 

6.5.6. Telefonul este pus pe silențios și se iese din sala de ședință pentru a vorbi la telefon. 
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6.5.7. Îi ascultăm pe ceilalți, participăm cu idei și ne asum lucrurile care sunt de făcut. 

 

 

 

 

 

Cap. 7 -  Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

7.1 Prezentul ROF intră în vigoare la data AG-ului din octombrie 2010  și va fi publicat în 

secțiunea Files a grupului philos_ag @yahoogroups.com și philos_info@yahoogroups.com. 

Acest regulament poate fi modificat la următorul AG. 

7.2 Majoritate simplă înseamnă votul favorabil a jumătate plus unu din numărul celor prezenți 

în cazul sedințelor statutare. 

7.3 Majoritate absolută înseamnă votul favorabil a două treimi din numărul celor prezenți în 

cazul ședințelor statutare. 

7.4 Prezentul regulament este completat de următoarele documente care fac parte integrantă 

din ROF: fișele de post. 

7.5. Termeni prescurtați: 

BC = Biroul de Conducere 

AG = Adunare Generală 

ROF = Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.  
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