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Convocator  
Adunarea Generală a Ligii Studenților din Tîrgu Mureș 

 
Stimați colegi, 
 
Prin prezenta, se convoacă Adunarea Generală a Ligii Studentilor din Tirgu Mures, în 

data de 20.05.2019, orele 20:30 în incinta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și 
Tehnologie din Târgu Mureș, în clădirea principală a facultății de medicină, sala festivă. 

În conformitate cu statutul organizației, orice membru al Ligii Studenților, identificat 
prin legitimația asociației are dreptul de a participa la Adunarea Generală. 

 
Consiliul Director al organizației propune următoarea ordine de zi: 

1. Prezentare raport de activitate al Consiliului Director 
2. Prezentare rapoarte de activitate departamente 
3. Prezentare candidaturi interimariate pentru Consiliul Director, departamente 

și divizii 
4. Votul acestora 
5. Diverse 

 
 
Precizări: 

• Candidaturile vor fi trimise către candidaturi@lstgm.ro până în data de 13 Mai 2019 
ora 29:59; candidaturile trimise ulterior nu vor fi procesate.  

• Pentru posturile de coordonator de departament, respectiv director de divizie, 
candidatul trebuie să atașeze o scrisoare de intenție, alături de CV și plan 
managerial. 

• Pentru posturile Consiliului Director, pe lângă documentele menționate anterior, 
trebuie prezentat cazier fiscal (certificat de atestare fiscal), alături de o declarație pe 
proprie răspundere care să ateste lipsa de apartenență la alte partide politice sau 
organizații ale căror interese pot interfera cu cele ale Ligii Studenților din Tîrgu 
Mureș. 

• Candidaturile se pot depune pentru următoarele poziții: 
o Posturi in cadrul Consiliului Director:  

▪ Vicepreședinte Financiar 
▪ Vicepreședinte Educațional pentru Științe și Tehnologie 

o Posturi de coordonatori de departament: 
▪ Departamentul de Studenți Internaționali 
▪ Departamentul ESN 
▪ Departamentul de Științe Juridice 
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▪ Departamentul de Inginerie 
▪ Departamentul de Științe, Litere și Economie 

o Posturi de directori de divizii: 
▪ Divizia EMSA 
▪ Divizia Alumni 

• Candidaturile vor fi afișate pe site-ul organizației până, cel tarziu, 14 Mai 2019, ora 
23:59. 

• La categoria Diverse se încadrează toate propunerile și/sau ideile membrilor 
participanți ai Adunării Generale, urmând a fi discutate și analizate. Acestea trebuie 
transmise prin e-mail secretarului asociației pana in data de 17 Mai, ora 23:59 în 
vederea cuprinderii lor în ordinea de zi a Adunării Generale; se vor trimite pe adresa 
de e-mail: secretar@lstgm.ro. 

• Propunerile venite atat din partea studenților, cât și cele venite din partea Consiliului 
Director vor fi afișate pe site-ul organizației până cel târziu în data de 18 Mai, ora 
23:59. 
 
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, 
 
Rareș – Daniel Luca 
Vicepreședinte pentru Relații Interne 

 
 


