
Dan Ţeca

From: Mihai Politeanu [xxxx@yahoo.com]
Sent: 13 ianuarie 2015 20:34

To: I....; Dan Ţeca; ........
Subject: Hotarare filiale + informare București
Attachments: hotarare final infiintare filiale AG din  11 ian 2015.pdf

1. Atasata hotararea AG privind infiintarea de filiale ale Asociației M10. Este finală, fiind corectată și aprobată de 
Nicoleta, avocata noastră. Aveți deja semnăturile membrilor AG care au votat și care se vor atașa acestei pagini. 
 
2. Nicoleta va transmite in aceasta seara toate detaliile privind pasii de urmat pentru infiintarea filialelor. 
 
3. Noi la Bucuresti am avut deja o sedinta dupa conferinta de presa, iar discutiile au continuat si telefonic sau prin 
e-mail. S-a schitat astfel, o modalitate de organizare care respecta statutul M10 și un calendar de actiune pe termen 
scurt. Va dau detalii cu privire la toate acestea pentru informare, dar in special in caz ca va ajuta. Astfel: 
 
I. Viitorul Consiliu Director al Asociației M10 București va fi format din responsabili departamentali 
(departamente create pe baza necesitatilor), a.i. toate departamentele sa fie reprezentate in acest organism executiv. 
Astfel: 
 
a) Departamentul IT - Cristian D... (nota: Cristi deja e in curs de formare a echipei, alaturandui-se deja 1 IT-ist 
din Buc, unul din Cluj, unul din Brasov si unul care lucreaza in Emiratele Arabe); 
b) Departamentul de comunicare - Marilena ...; 
c) Departament creație - creativii care au lucrat in campania vor avea o sedinta maine si vor decide ei cine va fi 
responsabil permanent; 
d) Departament organizare teritoriala - Mihai P... (ptr organizare teritoriala pe sectoare, care sa preceada 
aparitia partidului) 
e) Departament resurse umane și headhunting - corespunzator parțial Comisiei de integritate la nivel de București - 
Serban M...; 
f) Departament administrativ/secretariat/contabilitate - Elena A...; 
g) Departament juridic - Nicoleta P... (dar depinde de decizia ei, daca are timp) 
h) Departament de proiecte și community building - Mircea Ș.../Alina B... - care au coordonat voluntarii in 
campanie si care sunt interesati in primul rand de proiectele civice ale asociatiei. 
i) Departament fundraising - ramane un subiect in suspensie. 
 
Departamentele IT, de creație și de comunicare se vor confunda partial cu cele nationale avand in vedere ca parte 
din activitati se vor suprapune (București, acelasi sediu etc). 
 
II. Fiecare responsabil din Consiliul Director este obligat sa-si construiasca la randul lui o echipa cu care se 
implenteze deciziile AG București, iar Consiliul Director sa supervizeze permanent implementarea acestor decizii. 
Echipele se vor construi pe baza inscrierilor in Asociatie si a dorintei/skill-urilor noilor membri 
 
III.  Calendar estimativ (cu deadline-uri) pe termen scurt: 
 
16 ianuarie: estimare finala necesar financiar lunar pentru organizatia Bucuresti (chirie sediu - 500 euro -, 
intretinere, lumina, internet, telefon/TV - 200 euro -, activare mail chimp - 50$/luna-, conturi e-mail nationale in 
google apps - 15 conturi x 5$/luna-, imprimanta, consumabile, alte cheltuieli). Nota: se va incerca acoperirea 
acestor consturi si din contributii ale membrilor, insa e necesara ptr orice judet o estimare reala a cheltuielilor 
necesare.  
 
18 ianuarie: prima comunicare electronica catre noii membri ai asociatiei (inscrisi in aceste zile). Pana atunci mai 
trebuie prelucrata baza de date in formare si reactivat contul mailchimp din campanie ptr a putea introduce noii 
membri 



 
18 ianuarie: infiintare pagina FB a Asociatiei M10. Va rog, la acest moment, sa nu dati drumul la pagini judetene 
ptr ca e necesara o identitate vizuala unitara + cateva reguli minimale de comunicare publica care sa fie stabilite 
national. 
 
20 ianuarie: lista propuneri nume partid 
 
31 ianuarie: identificare/inchiriere sediu national/Bucuresti 
 
31 ianuarie: inregistrare asociatie la dataprotection.ro (ptr prelucrare date personale - este obligatie legala) 
 
Februarie: prima Adunare Generala a membrilor din București ai asociației (sala mare cu invitarea presei) 
 
Sfarsitul lui aprilie: definitivarea intregii arhitecturi IT (site, forumuri, baza de date, evidenta cotizatii, dezvoltare 
electronica a proiectelor, vot electronic - toate integrate). Pana atunci, vor fi etape intermediare in care vor intra in 
functiune si se vor optimiza unele din acestea. Cristian D... va raspunde la acest e-mail cu specificatii mai tehnice 
privind arhitectura IT care sa va ajute si pe voi. Un rol important il vor avea si creativii in dezvoltarea vizuala a 
site-ului. 
 
Mai: organizarea de alegeri in interiorul Asociației M10 București 
 
Permanent: infiintarea filialelor judetene pe care Bucurestiul le are in coordonare (Arges, Ilfov, Teleorman, 
Giurgiu) 
 
Nota: informarea privind Bucurestiul o voi trimite si pe grupul M10 Bucuresti. Deci scuze anticipate ptr dublarea 
mesajului. Nu dati reply la acest mail daca nu-i priveste pe toti, altfel ne vom inunda cu spam-uri. Vor raspunde la 
acest mail Nicoleta si Cristian care au de transmit informatii tuturor. Multumesc mult si seara buna! 
 
 




