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În atenţia, 

Membrilor Asociaţiei Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj 

 

 

Subiect: Apel pentru candidaturi pentru poziții vacante de președinte și vicepreședinte în cadrul 

Consiliului de Conducere al ASTRU Cluj 

 

 

Dragi membri, 

 

În anul acesta, datorită multiplelor sarcini pe care le-a avut, colega noastră Ana Maria Socaciu a 

ales să renunțe la calitatea de vicepreședinte al Asociației și să se dedice studiului și muncii. 

Câteva zile mai târziu și colega noastră Amalia Bianca Poruțiu a decis să renunțe la calitatea de 

președinte al Asociației din motive personale. Dorim în primul rând să le mulțumim pentru 

întreaga muncă depusă în acest an de mandat și pentru prezența și dedicarea lor pentru Asociație. 

 

În lumina convocatorului care însoțește această scrisoare și prin care se menţionează că la data 

Adunării Generale din 28 noiembrie 2015 vor avea loc alegeri pentru ocuparea funcțiilor vacante 

de președinte și de vicepreședinte pentru un mandat parțial de un an (2015-2016), doresc să vă 

adresez prezentul apel de a considera participarea voastră în cadrul Consiliului de Conducere 

ASTRU Cluj. 

 

Consiliul de Conducere este format din preşedinte, vicepreşedinţi, un secretar şi un director 

economic. Adunarea Generală alege membrii Consiliului de Conducere cu mandat pe o perioadă 

de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeşi, dar nu pentru mai mult de două mandate consecutive. 

 

Consiliul de Conducere are în principal următoarele atribuţii: administrează patrimoniul ASTRU 

Cluj, gestionează şi administrează resursele acesteia; aprobă acordarea de burse, premii şi 

ajutoare; aprobă programul de cooperare şi deplasările membrilor ASTRU Cluj; decide cu privire 

la diverse probleme operative ale ASTRU Cluj, în acord cu prevederile Statutului; angajează, 
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recompensează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul remunerat al ASTRU Cluj şi 

stabileşte atribuţiile şi limitele de competenţă ale acestuia, întocmeşte bugetul anual al ASTRU 

Cluj pe care îl supune aprobării Adunării Generale spre dezbatere şi aprobare şi exercită orice alte 

atribuţii ce îi revin potrivit legii, Statutului şi a Regulamentului de Ordine Internă. 

 

Fiecare membru al Asociației are dreptul să aleagă şi să fie ales în organele de conducere, 

administraţie sau control ale ASTRU Cluj, deci nu ezitaţi să luaţi responsabilităţi în cadrul 

Asociaţiei şi să vă implicaţi, folosindu-vă constructiv timpul vostru. Şansa voastră de a vă implica 

şi de a deveni responsabili într-o Asociaţie de tineret afiliată la nivel naţional şi internaţional este 

una importantă. 

 

Dar să vedem mai în detaliu pozițiile deschise pentru alegeri: 

 

1. Preşedintele 

Preşedintele ASOCIAŢIEI este ales prin vot, de către Adunarea Generală, pentru o perioadă de 

doi ani, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Preşedintele are următoarele atribuţii: convoacă şi 

conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului de Conducere; reprezintă Asociaţiei în 

relaţiile cu Biserica, autorităţile publice centrale şi locale, mass-media, instituţiile statului, 

organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate, precum şi cu organizaţii 

internaţionale; în acest sens, poate da şi mandat de reprezentare; are drept de semnatură, stampilă 

şi declaraţii în numele Asociaţiei; prezintă Adunării Generale raportul anual privind activitatea 

desfăşurată de el şi de Consiliul de Conducere în cadrul Asociaţiei şi poate fi tras la raspundere 

numai de Adunarea Generală. 

Profilul ideal al candidatului: Tânăr de minim 20 ani, implicat în ASTRU Cluj cu o 

participare activă, aflat în timpul studiilor universitare sau profesionist, dispus să aloce un 

timp săptămânal (peste 15 ore)  pentru conducerea şi dezvoltarea Asociaţiei, cu abilităţi de 

a coordona, dezvolta şi conduce activităţile Asociaţiei. 

 

2. Vicepreşedintele 

Vicepreședintele este ales prin vot de către adunarea generală pentru o perioadă de doi ani, cu 

posibilitatea prelungirii mandatului. Cei doi vicepreşedinţi sunt organe ale legislativului şi sprijină 

Preşedintele în exercitarea funcţiei sale: sunt aleşi de adunarea generală având un mandat similar 

cu cel al Preşedintelui, în lipsa Preşedintelui preiau atributiile acestuia, sunt membri de drept în 

consiliul de conducere şi au drept de semnătura, reprezentare, ştampilă. 




