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Regulament intern al Asociației Studenților în Drept  

  

În temeiul art. 22 din Statutul ASD, Adunarea generală a Asociației Studenților în 
Drept (denumită în continuare ASD) adoptă prezentul Regulament intern.  

  

Art. 1 Obiect și procedură de Reglementare  

Prezentul Regulament are rolul de a reglementa organizarea și funcționarea ASD, 
normele de desfășurare a activității, conduita pe care membrii ASD trebuie să o 
manifeste în cadrul asociației, precum și modalitățile de premiere și sancționare a 
membrilor ASD.  

Art. 2 Dobândirea calității de membru  

(1) Calitatea de membru ASD se dobândește conform art. 6 din Statutul ASD.  
  

(2) Stagiile de recrutare se organizează, de regulă, de 2 ori/an universitar, în condițiile 
stabilite de departamentul Resurse umane și validate de Consiliul director.  
  

(3) La finalul stagiului de recrutare, reprezentanții departamentului Resurse umane 
propun aderarea membrilor, iar Consiliul de Coordonare, alături de directorii 
departamentelor, validează, prin hotărâre, invitarea acestora să devină membri 
ASD.  
  

(4) Reprezentanții studenților dobândesc automat calitatea de membru activ ASD, la 
cerere, în urma invitației Președintelui ASD. În cazul reprezentanților, aderarea 
acestora la departamente se face odată cu aderarea membrilor indicați la pct. 3, 
dacă există o sesiune de recrutări în curs. În celelalte cazuri, aderarea la ASD, 
precum și aderarea la Consiliul director se face de îndată, sub condiția validării lor 
de către Adunarea generală ASD.  
  
Art. 3 Categorii de membri. Promovarea și retrogradarea membrilor.  

(1) ASD are următoarele categorii de membri:  
a) Membri fondatori;  
b) Membri activi;  
c) Membri inactivi;  
d) Membri de onoare.  
  

(2) Membrii activi se bucură de toate drepturile indicate în art. 8 din Statutul ASD, 
inclusiv de dreptul la vot în cadrul Adunării generale.  
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(3) Membrii inactivi se bucură de drepturile indicate în art. 8 din Statutul ASD, în 
condițiile stabilite de Consiliul director. Membrii inactivi nu au drept de vot în 
Adunarea generală.  
  

(4) Directorul de departament poate stabili, prin decizie, cu acordul Consiliului 
director, întinderea dreptului de vot al membrilor în cadrul voturilor 
departamentale. Decizia directorului de departament cu privire la întinderea 
dreptului de vot intră în vigoare în 5 zile de la emitere ori la o dată ulterioară, 
prevăzută în cuprinsul acesteia.  
  

(5) Membrii inactivi pot candida la funcții în Consiliul director, sub condiția rezolutorie 
a promovării în categoria de membru activ până în ziua Adunării generale electorale. 
Dacă membrul respectiv nu promovează în categoria de membru activ până în ziua 
Adunării generale electorale, candidatura sa este invalidată de drept. Dispozițiile 
prezentului alineat se aplică în mod corespunzător și alegerilor pentru funcțiile de 
coordonator ale unor proiecte interdepartamentale (ex: ISFS).  
  

(6) În situații excepționale, membrii inactivi pot adresa o cerere motivată Consiliului 
director prin care să solicite promovarea.  
  

(7) Membrii fondatori și membrii de onoare nu se bucură de drepturile indicate la art. 
8 din Statutul ASD, putând fi însă invitați la Adunări generale ASD/evenimente 
festive și premiați în forme stabilite de Consiliul director/Adunarea generală. 
Secretarul general ASD este însărcinat cu ținerea evidenței membrilor fondatori/de 
onoare.  
  
Art. 4. Promovarea și retrogradarea membrilor, pierderea calității de membru.  

(1) Studenții care dobândesc calitatea de membru ASD devin automat membri inactivi, 
cu excepția celor indicați la art. 2 alin. (4), sau a altor excepții stabilite de către 
Consiliul director, cu majoritate simplă.  
  

(2) Promovarea și retrogradarea membrilor se realizează conform art. 5 și 5^1 din 
Statutul ASD.  
  

(3) Promovările, retrogradările și excluderile se operează, de regulă, de 2 ori/an 
universitar, la începutul fiecărui semestru. În situații justificate, acestea pot avea 
loc în timpul semestrului, membrii putând adresa Consiliului director cereri în acest 
sens.  
  

(4) Criteriile minime pentru promovarea, respectiv menținerea în categoria de membru 
activ sunt:  

a) Prezența la minimum 50% din ședințele departamentului   
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și  

b) Implicare consistentă în min. 1 proiect al ASD sau implicare generală constată în 
activitățile ASD.  
  

(5) Directorul de departament are datoria informării membrilor cu privire la obligațiile 
instituite conform alin. (4) și este mandatat să clarifice înțelesul termenilor, în 
raport cu specificul departamentului său. Directorul este dator să informeze 
Consiliul director cu privire la clarificările oferite membrilor, astfel încât Consiliul 
director să poată asigura un just echilibru în aplicarea unitară a criteriilor la nivelul 
tuturor departamentelor.  
  

(6) Directorul de departament poate să instituie un regulament al departamentului, 
care să conțină și referiri la criteriile pentru promovare, retrogradare și excludere, 
cu acordul prealabil al Consiliului director. Criteriile proprii departamentului nu pot 
fi mai puțin stricte decât cele indicate la alin. (5), dar pot aduce nuanțări, explicații, 
clarificări sau exemple suplimentare.  
  

(7) Criteriile indicate la alin. (4) sunt cumulative și minimale. În situații justificate, 
temeinic motivate (ex: implicare extraordinară în proiecte și o prezență de 40% la 
ședințe), Consiliul director poate hotărî promovarea/menținerea statutului de 
membru activ a unui membru.  
  

(8) Membrii Consiliului director sunt, de drept, membri activi.  
  

(9) Criteriile minime pentru menținerea calității de membru ASD sunt:   
a) Prezența la minimum 1 ședință a departamentului, în ultimele 12 luni   

și  

b) Implicare în minimum 1 proiect ASD, în ultimele 12 luni.  

  

(10) Criteriile indicate la alin. (9) sunt cumulative și minimale. În situații justificate, 
temeinic motivate (ex: implicare generală în proiecte, 0 prezențe la 
ședințe/ocuparea în trecut a unei funcții în ASD/o implicare foarte activă până în 
anul IV), Consiliul director poate hotărî menținerea statutului de membru. În situații 
contrare, Consiliul director, la propunerea directorului de departament, a 
Directorului general sau a Președintelui ASD, cu majoritate absolută, va constata 
încetarea calității de membru.  

  
(11) Promovarea, retrogradarea și excluderea membrilor pot avea loc și pe motive de 

implicare excepțională, conform art. 4 alin. (3), sau pe motive disciplinare, conform 
art. 6 alin. (2).  
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Art. 5 Premierea membrilor ASD  

(1) Membrii ASD cu realizări semnificative în activitatea asociației pot fi premiați în 
diverse moduri, stabilite în concret de Consiliul director, prin hotărâre, adoptată cu 
majoritate simplă.  
  

(2) Hotărârea poate viza atât un membru individual, cât și o anumită categorie de 
membri.  
  
Art. 6 Sancționarea membrilor ASD  

(1) Sancționarea membrilor ASD se dispune în contextul încălcării, de către aceștia, a 
obligațiilor ce rezultă din art. 7 și art. 9 din Statutul ASD.  
  

(2) Sancțiunile ce pot fi aplicate membrilor sunt următoarele:  
a) Avertisment scris, care poate fi aplicat o singură dată într-un an universitar;  
b) Retragerea beneficiilor obținute în conformitate cu art. 5 sau a altor beneficii 

conexe calității de membru ASD;  
c) Suspendarea exercitării unor drepturi, în măsura în care acestea nu vizează libera 

exprimare, dreptul la vot și dreptul de a candida la diferite funcții (ex: dreptul 
de a participa în Teambuildingul ASD);  

d) Suspendarea calității de membru pe o perioadă determinată;  
e) Excluderea din ASD.  
  

(3) Sancțiunile de la lit. a) se aplică de către directorul de departament, de către 
Directorul general sau de către Președintele ASD, sancțiunile de la lit. b) și c) se 
aplică de către Consiliul director, cu majoritate simplă, iar sancțiunile de la lit. d), 
și e) se aplică de către Consiliul director, la propunerea directorului de 
departament, a Directorului general sau a Președintelui ASD, de către Consiliul 
director, cu majoritate absolută.  
  

(4) Membrul în cauză are dreptul de a participa la o întâlnire cu reprezentanții 
Consiliului director, mandatați de CD în acest sens, pentru a-și exercita dreptul la 
apărare.  
  

(5) Toate documentele la care se referă alin. (2) se redactează în formă scrisă și se 
comunică membrului în cauză. Acesta poate contesta motivat sancțiunea primită, în 
termen de 3 zile, contestația urmând să fie soluționată de Consiliul director, în 
prezența Comisiei de cenzori.  
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Art. 7 Mandatarea în scopul exercitării dreptului de vot  

(1) Un membru ASD poate mandata un alt membru ASD pentru a vota în numele și pe 
seama sa în cadrul Adunării generale ASD.  
  

(2) Un membru CD ASD poate mandata un alt membru CD ASD pentru a vota în numele 
și pe seama sa în cadrul ședinței Consiliului director ASD.  
  

(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), procedura mandatării este interzisă cu privire la 
punctele de pe ordinea de zi ce au ca obiect alegerea sau revocarea unui membru 
într-o/dintr-o funcție.  
  

(4) Mandatul se transmite Secretarului general ASD, în forma stabilită de acesta (ex:  
scrisă/orală).  
  

(5) Un membru ASD nu poate fi mandatat concomitent de mai mult de 4 alți membri în 
cadrul unei Adunări generale.  
  

(6) Un membru CD ASD nu poate fi mandatat concomitent de mai mult de 3 alți membri 
în cadrul unei ședințe a Consiliului director ASD.  
  

(7) Limitele prevăzute la alin. (5) și (6) nu se aplică situațiilor în care membrii sunt 
mandatați pentru a semna în vederea întocmirii unui înscris doveditor/probator al 
unei situații de fapt stabilite deja anterior, în concordanță cu Statutul și 
Regulamentul Intern.  
  
Art. 8 Patrimoniul ASD  

(1) Patrimoniul ASD este administrat de către directorul departamentului Fundraising. 
Acesta informează, semestrial, Consiliul director privind situația acestuia și menține 
o colaborare continuă cu Consiliul de Coordonare privind cheltuielile operative.  
  

(2) Titularii conturilor bancare ASD sunt directorul departamentului Fundraising și 
Președintele ASD.  
  

(3) Bunurile ASD se pot folosi în interes personal doar cu acordul Consiliului director și 
fără a aduce atingere integrității acestora. Orice daună adusă unui bun al ASD atrage 
răspunderea civilă a celui care a cauzat-o.  
  

(4) Membrii Consiliului de Coordonare și directorii departamentelor au dreptul la un 
duplicat al cheii sediului ASD. Împrumutul cheii către alt membru ASD atrage 
răspunderea solidară în privința potențialelor daune cauzate. Împrumutul cheii ASD 
către un terț este strict interzis. Duplicatul cheii se predă la sfârșitul mandatului.  
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(5) Prin hotărâre, Consiliul de Coordonare poate acorda un duplicat al cheii de la sediul 

ASD și altor membri. Evidența acestora se ține de către Secretarul general.   
  

(6) Directorul departamentului Fundraising se îngrijește de depunerea tuturor 
documentelor financiar-contabile aferente ASD, conform legislației în vigoare, cu 
informarea permanentă a Consiliului de Coordonare privind toate aceste demersuri.  
  

(7) Bilanțul contabil anual se aprobă de către Adunarea generală până la data de 15 
aprilie.  
 

(8) Consiliul director adoptă, la începutul fiecărui semestru, proiectul de buget al 
Asociației Studenților în Drept. Prognoza bugetară adoptată de Consiliul director 
trebuie să fie excedentară. În situația în care execuția bugetară, la finalul 
semestrului, este deficitară, Consiliul director ASD are obligația informării Adunării 
generale privind situația financiare, precum și a motivelor pentru care execuția 
contabilă este deficitară. 
 

(9) Sumele de bani sau bunurile care fac parte din patrimoniul ASD aflate în detenția 
unui membru ASD se predau de îndată, pe baza de dispoziție scrisă sau verbală și cu 
încheierea unui proces-verbal directorului departamentului Fundraising, 
Președintelui ASD sau persoanelor anume indicate de acesta. 

 
(10) Numărul de bilete pentru evenimentele la care participarea presupune o 

contribuție financiară din partea participanților și tipărirea acestora sunt aprobate 
de Consiliul director, la propunerea directorului departamentului Activități sociale 
și a directorului departamentului Fundraising și cu avizul Consiliului de Coordonare.  

 
(11) Biletele se predau persoanelor anume desemnate de directorul departamentului 

Fundraising, directorul departamentului Activități sociale sau de Președintele ASD, 
pe bază de proces-verbal. Membrii care iau în primire biletele dau socoteală pentru 
acestea sau pentru contravaloarea lor. 

 
(12) Sumele de bani obținute în conformitate cu alin. (10) se predau conform alin. 

(9). Directorul departamentului Fundraising care a ridicat o sumă de bani conform 
alin. (9) este responsabil în fața Consiliului de Coordonare pentru existența acesteia 
și/sau pentru cheltuielile efectuate. 

 
(13) După încheierea evenimentului, biletele nevândute se predau directorului 

departamentului Fundraising sau Președintelui ASD. Numărul de bilete de predat 
trebuie să fie egal cu diferența dintre numărul de bilete total tipărit și numărul de 
bilete vândute, pentru care se predau sumele de bani aferente. Orice bilet nevândut 
care nu este predat se consideră a fi fost vândut, iar membrul ASD care nu l-a putut 
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preda este responsabil față de asociație pentru plata contravalorii biletelor 
nepredate.  
 

(14) Frauda intereselor financiare ale ASD, tentativa de fraudare a acestora, precum 
și afectarea, din culpă, a intereselor financiare ale ASD atrag răspunderea civilă a 
membrilor pentru pagubele produse, precum și răspunderea disciplinară, în 
conformitate cu prezentul Regulament și cu Statutul ASD. 
 

(15) În cazul evenimentelor ASD în care participarea presupune o contribuție 
financiară din partea membrilor (ex: Gală, Teambuilding, petreceri etc.), Consiliul 
director are obligația reglementării unui mecanism de asigurare a gratuității pentru 
membrii ASD aflați în situații sociale defavorizate. 
 

(16) Cheltuielile de până în 200 RON se efectuează cu avizul prealabil al directorului 
departamentului Fundraising sau al Președintelui ASD. Cheltuielile de peste 200 RON 
se efectuează cu avizul prealabil al directorului departamentului Fundraising și al 
Consiliului de Coordonare. Cheltuielile aprobate în prognoza bugetară sunt 
considerate ca fiind autorizate, de principiu, de Consiliul director, însă este 
obligatorie informarea directorului departamentului Fundraising înaintea efectuării 
acestora. Efectuarea unei cheltuieli în interesul ASD fără avizare prealabilă 
determină lipsa obligației asociației de a le deconta. În măsura în care asupra 
efectuării unei cheltuieli nu există consens între membrii Consiliului de Coordonare 
și directorul departamentului Fundraising, chestiunea este supusă discuției și votului 
Consiliului director. 
 

(17) Cheltuielile efectuate se decontează pe baza fișei de decont, alături de bon 
fiscal/factură. Nerespectarea procedurii de decont determină lipsa obligației 
asociației de a le deconta.  
  
Art. 9 Platformele electronice ASD  

(1) Platformele electronice asociate imaginii ASD (ex: Site, Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Youtube, Domeniu de Gmail) sunt administrate de Consiliul de Coordonare 
și de directorul departamentului Marketing&PR. Prin hotărâre, Consiliul de 
Coordonare poate acorda acces și altor membri ASD.  
  

(2) Membrii cu acces la aceste platforme au responsabilitatea imaginii ASD, au obligația 
bunei-credințe și se consultă într-o măsură rezonabilă cu responsabilii ierarhici 
înaintea postării conținutului pe paginile ASD.  
  

(3) Conținutul care urmează să fie publicat pe aceste platforme este postat, în 
prealabil, într-un termen rezonabil, pe grupul Consiliului director.  
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(4) În situații urgente, în situații în care nu există elemente de originalitate (ex: share 
al unei postări făcute de un terț) sau în alte situații justificate, membrul ASD cu 
acces la platformă poate posta pe pagina asociației, cu informarea Consiliului de 
Coordonare și/sau directorului departamentului Marketing&PR.  
 

(5) Pentru comunicarea internă a membrilor ASD, precum și pentru convocarea și 
desfășurarea Adunării generale prin mijloace de comunicare la distanță, se pot folosi 
grupul de e-mail membri@asd-ub.ro sau grupul de Facebook AG ASD. 
 

(6) Pentru comunicarea internă a membrilor Consiliului director, precum și pentru 
convocarea, desfășurarea sau votarea hotărârilor Consiliului director, se pot folosi 
grupul de Facebook al Consiliului director, grupul de Whatsapp al Consiliului 
director, precum și grupul de e-mail consiliul.director@asd-ub.ro.  
  
Art. 10 Transferul membrilor între departamente  

(1) Un membru ASD se poate transfera într-un alt departament al asociației.  
  

(2) Cererea de transfer se transmite Secretarului general ASD. Acesta o transmite, în 
ordine, directorului departamentului de origine, directorului departamentului în 
care membrul vrea să se transfere, pentru avizele consultative, Directorului general, 
pentru avizul conform, și Președintelui ASD, pentru aprobare.  
  
Art. 11 Identitatea vizuală a ASD  

(1) Fontul folosit în orice document ASD este Trebuchet MS, dimensiunea 12, aliniere 
Justify, cu antetul oficial ASD.  
  

(2) Orice e-mail/altă formă de comunicare similară între un membru ASD și un 
colaborator extern va fi trimis, concomitent, în secțiunea bcc, cel puțin și 
directorului de departament și unui membru al Consiliului de Coordonare, după caz. 
Directorul de departament are responsabilitatea instruirii corespunzătoare a 
membrilor în acest sens.  
  
Art. 12 Rapoarte de activitate ale membrilor Consiliului de 
Coordonare/directorilor  

(1) Membrii Consiliului de Coordonare și directorii departamentelor prezintă, la finalul 
semestrului, în cadrul Adunării generale sau în cadrul departamentelor, după caz, 
raportul de activitate.  
  

(2) Aceștia pot fi trași la răspundere de către membrii ASD privind activitățile 
desfășurate, fiind datori să răspundă întrebărilor din partea Adunării generale.  
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Art. 13 Dispoziții finale  

Prezentul Regulament a fost modificat în ședința Adunării generale din data de 
01.04.2022, numără 9 pagini și intră în vigoare la data adoptării modificărilor. 

  

Aprobat, 

Președintele Asociației Studenților în Drept, 

Teodor-Radu Iancu 

 
 


