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DISPOZIȚII GENERALE 

MEMBRII

01

02

1. Numele grupului de utilizatori este „Wikimedians of Romania and Moldova” 
(în continuare „Grupul de utilizatori” sau „Grupul”). 

2. Grupul de utilizatori este recunoscut ca un grup de utilizatori afiliat Fundației 
Wikimedia.

3. Obiectivul strategic Grupului de utilizatori este de a sprijini creșterea con-
tribuțiilor editorilor români la proiecte Wikimedia, cu precădere, dar fără a se 
limita la, acoperirea subiectelor legate de România și Moldova.

1. Pentru a deveni membru cu drepturi depline, trebuie îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții:

a. este un editor activ pe Wikipedia în limba română, având cel puțin 
300 de contribuții în ultimele 12 luni în proiectele Wikimedia și o ve-
chime a contului de cel puțin 6 luni;

b. are un comportament potrivit în comunitate, nefiind blocat în ultimele 
6 luni;

c. a participat - fizic sau online - la cel puțin una din întâlnirile Grupului;

d. a fost implicat în cel puțin o activitate desfășurată de Grup în afara 
site-urilor Wikimedia (incluzând, fără a fi limitat: organizarea de eveni-
mente, prezentări și workshopuri, producerea de manuale sau materi-
ale educaționale, susținerea nevoilor Grupului) în ultimele 12 luni;

a. Membrii cu drepturi depline 
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e. pozițiile și acțiunile sale respectă codul de conduită al afiliaților WMF:

i. nu încalcă valorile de bază ale WMF;

ii. nu crează obstacole proiectelor WMF;

iii. nu acționează cu rea credință în cadrul Grupului.

2. Orice persoană ce îndeplinește condițiile pentru a fi membru poate aplica 
conform instrucțiunilor de pe site-ul Grupului.

3. Calitatea de membru se acordă cu votul a minim 2/3 dintre membrii Con-
siliului de coordonare, în urma primirii unei cereri de aderare și pe baza 
verificării îndeplinirii criteriilor generale de admitere.

4. Fiecare membru are drept de vot în adunările generale ale Grupului.

5. Calitatea de membru al Grupului se poate pierde:

a. prin demisie, în urma unei solicitări formale a membrului Grupului;

b. prin excludere, în urma unui vot a minim 2/3 dintre membrii Consili-
ului de coordonare.

1. Pe lângă membrii permanenți, pot exista membri observatori  care îndepli-
nesc parțial criteriile de admitere în grup și doresc să participe la proiectele 
grupului pentru a deveni membri cu drepturi depline. 

2. Membrii observatori pot participa la toate proiectele grupului , conform inter-
eselor și domeniului lor de expertiză, dar nu au drept de vot.

3. Pentru a fi acceptați ca membri observatori, candidații trebuie să primească 
susținerea unui membru cu drepturi depline care va acționa ca mentor pentru 
membrul observator.

1. Coordonatorul General este conducătorul executiv și are în general respons-
abilitatea de a conduce grupul, de a-l reprezenta în relațiile cu partenerii și de 
a urmări ca activitatea grupului să se desfășoare în conformitate cu prezentul 
regulament. 

2. Secretarul va gestiona documentele grupului, inclusiv procesele-verbale ale 
reuniunilor, și va transmite toate notificările interne și externe. 

3. Trezorierul va gestiona toate finanțele grupului și se va asigura că fonduri-
le sunt alocate conform grantului fiecărui proiect. Va ține evidența fondurilor 
rămase și va avea în vedere redistribuirea lor în cadrul altor proiecte.

4. O persoană poate ocupa în orice moment o singură poziție din cele de mai 
sus.

b. Membrii observatori 

c. Coordonatori administrativi
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5. Coordonatorul General și Trezorierul vor fi persoanele de contact desem-
nate în relația cu Wikimedia Foundation.

6. Coordonatorii administrativi sunt aleși cu vot majoritar de Adunarea Generală 
pentru un mandat de un an.

1. Coordonatorul tematic este persoana care coordonează activitatea Grupului 
într-un anumit domeniu. 

2. Coordonatorul trebuie să fie familiarizat cu toate proiectele desfășurate în do-
meniul său, să poată oferi sfaturi care să contribuie la succesul proiectelor noi 
și să înregistreze concluziile fiecărui proiect.

3. Domeniile pentru care pot fi aleși responsabili sunt:

a. Comunitate și diversitate - dezvoltarea capacităților comunității și asig-
urarea sănătății ei prin încurajarea diversității, atragerea de membri 
noi, organizarea de evenimente pentru membrii activi ai comunității 
etc.;

b. Educație - derularea unor programe în colaborare cu instituții edu-
caționale din zona de interes a Grupului;

c. GLAM - derularea unor programe în colaborare cu galerii, biblioteci, 
arhive și muzee din zona de interes a Grupului;

d. Multimedia - programe care au ca scop atragerea de materiale multi-
media (fotografii, filme etc.);

e. Parteneriate și advocacy - proiecte de popularizare a conținutului liber 
și politici publice;

f. Finanțare și sponsorizări - responsabil de atragerea de fonduri din alte 
surse decât granturile Wikimedia Foundation.

4. Pozițiile de coordonatori tematici vor fi ocupate în limita interesului și a 
cunoștințelor membrilor. Nu este obligatoriu ca toate pozițiile să fie ocupate 
permanent.

5. Orice membru cu drepturi depline poate ocupa una sau mai multe poziții de 
coordonator tematic.

6. Pozițiile de coordonator tematic și cea de coordonator administrativ pot fi 
ocupate simultan de aceeași persoană.

7. Toate proiectele care se înscriu într-o anumită temă din cele de mai sus tre-
buie notificate coordonatorului (sau coordonatorilor) tematic de persoana 
care le coordonează înainte de începerea lor.

8. Coordonatorii tematici sunt aleși cu vot majoritar de Adunarea Generală pen-
tru un mandat de un an.

d. Coordonatori tematici
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ADUNAREA GENERALĂ 

CONSILIUL DE COORDONARE

03

04

1. Adunările generale ordinare se desfășoară cel puțin o dată la douăsprezece 
(12) luni, la o dată stabilită de Consiliul de coordonare.

2. Adunările generale extraordinare pot fi convocate de Consiliul de coordonare, 
sau printr-o solicitare semnată de minim 25% din membrii cu drepturi depline

3. La adunările generale se poate participa și prin sistemul de teleconferință. Toți 
membrii Grupului trebuie să fie informați cu privire la desfășurarea fiecărei 
reuniuni, cu cel puțin 72 de ore în avans. Cvorumul pentru desfășurarea 
adunărilor generale este de minim 50%+1 din numărul membrilor cu drepturi 
depline. În cazul neîndeplinirii cvorumului, adunarea va fi reprogramată peste 
minim 30 de zile și se va desfășura cu participarea membrilor prezenți.

4. Deciziile adunării generale sunt obligatorii pentru toți membrii.

1. Consiliul de coordonare („Consiliul”) este responsabil de îndrumarea generală 
a Grupului de utilizatori și delegarea responsabilităților pentru gestionarea ac-
tivităților curente.

2. Până la atingerea unui număr de 15 membri cu drepturi depline, rolul Consiliul 
de Coordonare va fi îndeplinit de totalitatea membrilor Grupului cu drepturi 
depline.

3. După depășirea numărului de membri cu drepturi depline menționat la punct-
ul anterior, Consiliul va fi format din „Coordonatorii administrativi” şi „Coordo-
natorii de Domeniu”, funcție de situația concretă de moment.

4. Consiliul este ales de Adunarea Generală, cu vot majoritar pentru fiecare din-
tre membrii săi, pentru o perioadă de trei ani.

5. Reuniunile ordinare ale Consiliului se desfășoară trimestrial, la o dată stabilită 
de Coordonatorul General.

6. Reuniunile extraordinare pot fi convocate de Coordonatorul General sau prin-
tr-o solicitare semnată de majoritatea membrilor Consiliului.

7. La reuniunile Consiliului se poate participa și prin sistemul de teleconferință.
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DIVERSE05

Toți membrii Consiliului trebuie să fie informați cu privire la desfășurarea 
fiecărei reuniuni, cu cel puțin 72 de ore în avans. Cvorumul pentru desfășura-
rea reuniunii este de minim 50%+1 din numărul membrilor. În cazul neînde-
plinirii cvorumului, reuniunea va fi reprogramată peste minim 7 de zile și se va 
desfășura cu participarea membrilor prezenți.

8. Deciziile Consiliului sunt obligatorii pentru toți membrii Grupului.

1. Orice notificare obligatorie, buletinul de vot sau altă comunicare poate fi trans-
misă prin e-mail la ultima adresă cunoscută.

2. Modificările acestui document sunt supuse aprobării Adunării Generale și sunt 
aprobate cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți.

3. Deciziile se iau pe baza regulii referendumului elvețian:

a. se prezintă chestiunea supusă votului;

b. se anunță termenul pentru exprimarea votului;

c. se aprobă/respinge cu majoritatea celor care au votat.



https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_of_Romania_and_Moldova_User_Group
https://www.facebook.com/WMROMD/

