
Dan Ţeca

From: Dan Ţeca [teca.dan@gmail.com]
Sent: 16 ianuarie 2015 10:00
To: 'Serban M'
Subject: organizare activitate HR

Importance: High

Salut Shere, 

 

Fiindcă avem în faţă un task destul de consistent, cred că ar trebui să dăm drumul la treabă cât mai repede posibil. De aceea 

vin cu o propunere (ceva mai elaborată) de mecanism pt. admiterea de noi membri. 

Eventual forward-ează tu şi celorlalţi din departamentul de HR. Eu n-am reţinut exact cine sunt – te rog să mi-i spui şi mie. 

Rog feedback rapid (din partea ta şi a celorlalţi de la HR) pe propunerea asta ca apoi să i-o putem transmite lui Mihai. Ai 

văzut că în câteva zile deja vrea să trimitem mail-ul pe care l-am prevăzut la Pasul 2.  

 

Aşadar propun mai mulţi Paşi care vor trebui parcurşi de fiecare dată când se mai cumulează un număr suficient de noi 

cereri de adeziune (50 de exemplu). Ulterior, pe măsură ce mai evoluează filialele, am putea să mai mutăm către ele 

atribuţii care acum vor fi făcute de la centru. 

 

Mecanismul propus pt. admiterea de noi membri  
 
Pasul 1. 

Cei care au depus adeziunea devin membri simpatizanţi dacă îndeplinesc criteriile - aprobarea o dă CD - dacă au 
situaţii speciale şi mai avem nevoie de informaţii suplimentare, le cerem 
Pentru a deveni membri activi: 
- mai avem nevoie de informaţii despre ei 
- vor trebui să fie avizaţi de CIA 
- vor trebui să fie votaţi de AG într-un termen rezonabil după ce a primit informaţiile despre aceştia  
 
Pasul 2. 

Le trimitem tuturor mail, în care îi informăm referitor la admiterea sau respingerea lor ca membri simpatizanţi. 
 
În mail-ul către cei respinşi vom preciza ce criterii NU au îndeplinit. 
 
Ce ar trebui să conţină mail-ul către cei admişi: 
- Un mesaj de bun venit în rândurile membrilor simpatizanţi 
- O informare referitoare la cotizaţie şi la paşii care trebuie parcurşi pt. a deveni membru activ, precum şi o 
avertizare în legătură cu durata procesului. 
- Formularul de adeziune legal (care ulterior va fi printat pe hârtie)  
- Solicitarea următoarelor: poză, profil FB sau altul relevant - dacă NU AU, îi avertizăm că procesul de înscriere în 
rândul membrilor activi ar putea dura mai mult şi poate include şi un interviu 
- Celor care nu au completat şi formularul „Ce poţi face” li se va cere s-o facă - dacă vor să fie membri activi, 
înseamnă să şi facă ceva ☺ 
 
Pasul 3. 

Dăm acces filialelor respective la lista cu solicitările de membri activi de pe raza lor, cu nume, profil FB (sau altul 
relevant) + poză. La această listă vor trebui să aibă acces toţi membrii activi din filiala respectivă. 
Fiecare filială ar trebui să aibă câte o pagină FB cu care să-i poată cere ca Friend pe toţi solicitanţii care şi-au trimis 
profilul FB - ca să poată vedea toate informaţiile (postări, Like-uri, grupuri etc.) despre solicitantul respectiv 
Pentru cei la care sunt dubii, se pot cere informaţii suplimentare sau chiar organiza interviu 
Filialele ar trebui să termine evaluarea până când vor fi înregistrate legal. 
 
Pasul 4. (după ce filiale vor fi înfiinţate) 
Cei avizaţi favorabil vor fi votaţi electronic (vom stabili metoda) de către AG a filialei într-un termen rezonabil. 
 
Pasul 5. 
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Pentru ca să avem o corespondenţă perfectă între formularul legal şi baza de date, li se trimite celor admişi 
formularul completat de ei în format imagine (ca să nu-l mai poată modifica), iar ei trebuie să-l semneze şi apoi au 
două variante: 

1. cei care pot ajunge la sediu îl depun împreună personal confirmându-şi identitatea cu CI şi co ocazia asta plătesc şi 

cotizaţia 

2. cei care nu pot ajunge la sediu (inclusiv cei din diaspora) vor trebui să trimită copie după un act de identitate, copie 

după certificat de naştere şi vor trebui, în mod obligatoriu, să plătească cotizaţia dintr-un cont personal pt. ca în 

felul ăsta să avem o certificare din partea băncii că e vorba de o persoană reală. 

 
Pasul 6. 

Ne întâlnim să bem o bere în cinstea noilor membri ☺  
 
Aştept feedback, 

Dan 

 

PS: Poate ar trebui să-l rugăm pe Cristi să ne facă un grupuleţ de comunicare pt. HR. Sau dacă nu, măcar să ne facem un 

grup secret pe FB. 

 
 




