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Convocator Adunare Generală 

 
 

Stimați colegi, 

Prin prezenta, se convoacă Adunarea Generală a Ligii Studenților din Tîrgu Mureș, 

în data de 26.11.2018, orele 20:30 în încinta Universității de Medicină, Farmacie, 

Științe și Tehnologie din Tîrgu Mureș, în Sala Festivă. În conformitate cu statutul 

organizației, orice membru al Ligii Studenților, identificat prin legitimația asociației are 

dreptul să participe la Adunarea Generală. 

 
 

ATENȚIE! Se consider membru activ al asociației orice persoană ce este student 

al UMFST Tîrgu Mureș și care a achitat cotizația de membru și deține legitimația de 

membru pentru anul universitar în curs. Doar mebrii activi au drept de vot! 

 
Consiliul Director al asociației propune următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea raportului de activitate al Consiliul Director 2017-2018; 

2. Predarea de gestiune și eliberarea din funcție a membrilor; 

3. Prezentarea candidaturilor pentru Departamente; 

4. Prezentarea candidaturilor pentru Consiliul Director; 

5. Votul acestora; 

6. Modificări de statut; 

7. Membrii de onoare ai LSTGM; 

8. Diverse. 

 
 

Precizări: 

1. Candidaturile vor fi trimise către candidaturi@lstgm.ro până în data de 19 Noiembrie 

2018 ora 20:00. Candidaturile trimise ulterior nu vor fi procesate. 
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2. Pentru postul de coordinator de department, director de divizie dar și cenzor, 

candidatul trebuie să atașeze o scrisoare de intenție, alături de CV și plan 

managerial. 

3. Pentru posturile Consiliului Director, pe lângă documentele menționate anterior, 

trebuie prezentat cazier fiscal (Certificat de atestare fiscal), alaturi de o declarație pe 

proprie răspundere care să ateste lipsa de apartenență la partied politice sau alte 

organizații ale căror interese pot interfera cu cele ale Ligii Studenților din Tîrgu 

Mureș. 

 
4. Candidaturile pentru Coordonator de department sau divizie vizează 

următoarele posturi: 

a. Departamentul de Sănătate Publică 

b. Departamentul de Activități Umanitare 

c. Departamentul de Integrare Studenți 

d. Departamentul de Cultură 

e. Departamentul de Resurse Umane 

f. Departamentul de Educație Medicală 

g. Departamentul Sănătății Reproducerii și Anti-SIDA 

h. Departamentul de Sport și Turism 

i. Departamentul de Mediatizare și PR 

j. Departamentul de Mobilități 

k. Departamentul de Medicină Dentară 

l. Departamentul de Farmacie 

m. Departamentul Studenților de la Seria Engleză 

n. Departamentul ECN 

o. Divizia IT 

p. Divizia Training 

q. Divizia Alumni 

r. Divizia EMSA 
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5. În Consiliul Director sunt vizate următoarele posturi: 

 
a. Președinte 

b. VicePreședinte pentru Relații Interne 

c. VicePreședinte pentru Relații Externe 

d. VicePreședinte Financiar 

e. Secretar General 

 
 

6. Candidatura pentru funcțis de CENZOR– 3 posturi 

 

 

7. Candidaturile vor fi afișate pe site-ul organizației până, cel târziu, 20 Noiembrie 

2018, ora 20:00. În intervalul 20 Noiembrie ora 20:01– 25 Noiembrie 2018 ora 

23:59 candidații au dreptul de a-și promova și de a-și prezenta planul managerial și 

inițiativele. 

 
8. Pentru posturile vacante de coordinator de department, director de divizie sau 

censori, timpul de prezentare al candidaturii în Adunarea Generală este de 3 minute, 

iar timpul pentru întrebări este de 2 minute. 

 
9. Pentru posturile vacante din cadrul Consiliului Director timpul de prezentare al 

candidaturii în Adunarea Generală este de 5 minute, iar timpul pentru întrebări este 

de 3 minute. 

 
10. În categoria Diverse, se încadrează toate propunerile și toate ideile membrilor 

participanți ai Adunării Generale, urmând a fi discutate și analizate. Acestea trebuie 

transmise prin e-mail secretarului asociației până în data de 25 Noiembrie 2018 orele 
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16:00 în vederea cuprinderii lor în ordinea de zi a Adunării Generale. Se vor trimite 

pe adresa de e-mail: secretar@lstgm.ro 

11. Propunerile venite atât din partea studenților, cât și cele venite din partea Consiliului 

Director vor fi afișate pe site-ul organizației până, cel târziu, 25 Noiembrie 2018 ora 

20:00. 

12. În cazul în care există motive excepționale, candidaturile pot fi susținute și în format 

online video, prin conexiune securizată. Pentru acest lucru o dată cu candidature 

trimisă, urmează să se trimită și o cerere prin care se motivează acest lucru, urmând 

ca aceasta să fie aprobată de către Consiliul Director. Detaliile tehnice urmează a fi 

stabilite ulterior. 

 
Echipa LSTGM vă așteaptă în număr cât mai mare și vă mulțumește pentru 

înțelegere și implicare. 

 

 

Cu stimă, în numele Consiliului Director al Ligii Studenților din Tîrgu Mureș 

 
 

Dalia-Lavinia Dreptate 

Vicepreședinte Relații Interne LSTGM 

mailto:office@lstgm.ro
http://www.lstgm.ro/
mailto:secretar@lstgm.ro

	Convocator Adunare Generală
	Consiliul Director al asociației propune următoarea ordine de zi:
	4. Candidaturile pentru Coordonator de department sau divizie vizează următoarele posturi:
	5. În Consiliul Director sunt vizate următoarele posturi:
	Dalia-Lavinia Dreptate

