
Dan Ţeca

From: Serban M... [xxxx@gmail.com]
Sent: 18 ianuarie 2015 15:45
To: O Daniel; Dan Ţeca; madalina b; Alina Daniela B
Cc: Mihai P
Subject: Propunere mecanism verificare / departament HR

Salut everybody, 
 
Am vorbit cu Mihai si ne-am gandit sa va propunem o varianta mai soft de verificare: 
 
Toti cei care completeaza formularul de adeziune si nu incalca cerintele de integritate de acolo devin membrii 
activi. Conformitatea cu cerintele este verificata de grupul de HR al fiecarei regiuni (pana apar comisii de 
integritate locale) iar cazurile discutabile sunt trimise comisiei nationale de integritate (care se va face). Adunarea 
Generala va delega Consiliul Director sa se ocupe de avizarea si primirea noilor membrii. Membru 
simplu/simpatizant ajungi in cazul in care nu iti platesti cotizatia. Membrii activi sunt masa membrilor, membru 
simpatizant este un fel de suspendare temporara a drepurilor.  
 
Mihai va da azi un mail catre toti cei inscrisi din partea Monicai. Dupa acest mail toti vor fi contactati de regiuni 
pentru detalii organizatorice. 
 
Astazi Cristian D... ne va pune la dispozitie baza de date cu cei inscrisi la Bucuresti. Dupa ce vedem in ce forma 
este, o sa impartim numarul de inscrieri la toti cei din departamentul HR si ii verificam.  
 
O sa copiez aici si variantele initiale ale lui Dan Teca, observatiile lui Daniel O... si observatiile mele. 
 
Propunere Dan Teca: 
 
"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 J 
 
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. 
 
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 J" 
 
Observatii Daniel O: 
 
"Am citit propunerile lui Dan Teca si sunt de acord cu ele cu 2 amendamente expuse mai jos, in masura in care si voi/ membrii grupului 
de HR sunteti de acord cu ele. 
 
Dan a scris o metoda foarte elaborata pentru admiterea noilor membri dar in acelasi timp si foarte clara. 

Pasii sunt foarte clari/ cerintele sunt foarte clare/ exista o perioada de timp intre calitatea de membru simpatizant si membru activ in care 
ne putem da seama de originea si intentia lor. 
 
Pasul 2. 

 

Ce ar trebui să mai conţină mail-ul către cei admişi: 

- actualul loc de munca  
- ultimele 3 locuri de munca - pentru a avea o idee mai clara asupra „Ce poţi face” 

Pasul 5. 
 
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. 



Cred ca ar trebui sa renuntam la copia de pe certificatul de nastere - puteam parea invazivi." 
 
Observatii Serban M: 
 
Nu este deloc clara diferenta dintre membrii simpatizanti si membrii activi. Singurele diferente tin de drepturi dar 
nu si de obligatii (inafara unei propuse verificari mai atente). La aceeasi cotizatie, unii au drept de vot si altii nu. 
Ori facem cotizatie mai mare pentru activi, ori o scoatem la simpatizanti. Nu vad de ce nu s-ar inscrie toti la 
membrii activi ca sa poate sa voteze. Singura cerinta pentru membrii activi era sa aiba activitate in organizatie dar 
asta este foarte greu de urmarit. iti trebuie un fel de politie a harniciei ceea ce nu mi se pare realist. Eu cred ca in 
propunerea lui Dan Teca, membrii activi devin un fel de elita de partid fara multe responsabilitati. Ar trebui ca 
masa membrilor sa fie formata din membrii activi cu drept de vot si drept de a fi alesi si ca membru simpatizant sa 
se aplice doar celor care nu isi platesc cotizatia si sa fie un fel de suspendare temporara a drepturilor.  
 
Cred ca verificarile propuse de Dan Teca sunt exagerate. Nu trebuie mers pe principiul ca oamenii sunt niste hoti 
care trebuie prinsi la intrarea in magazin. Mie imi place fraza lui Adrian Stanciu cum ca "increderea se pierde, nu 
se castiga". Trebuie sa cream mecanisme interne si o cultura organzationala care sa elimine in timp oamenii 
nepotriviti nu sa ne fortam sa ii prindem la adeziune. O verificare extinsa este fezabila doar pentru candidatii la 
functii de conducere. 
 
Eu personal nu m-as inscrie intr-o organizatie care imi cere userul de facebook, copie dupa certificatul de nastere si 
sa imi platesc cotizatia numai din contul personal. 
 
shere 
 
 
 




