Regulamentul de ordine interioară al
Societății Științifice Brătianu
A. Conducerea SSB
A.1. Societatea Științifică Brătianu este condusă de președinte, împreună cu membrii
fondatori, șefii de departamente și șefii de echipe.
A.2. Președintele SSB
A.2.1 Președintele este principalul reprezentant al SSB. El are datoria de a se
implica cel mai mult și de a coordona toate activitățile SSB.
A.2.2 Președintele are datoria de a motiva membrii SSB și de a se asigura că toți
membrii se implică în activitățile societății.
A.2.3 Președintele trebuie să se asigure că socieatea nu se îndepărtează de la
idealurile acesteia și de la scopul nobil pentru care a fost creată.
A.2.4 La sfărșitul fiecărei luni, președintele va prezenta membrilor SSB
raportul de activitate al societății și numele membrilor care s-au implicat în proiectele
SSB din luna respectivă.
A.2.5 Alegerile prezidențiale au loc o dată la 12 luni, în cadrul Adunării Generale
a Scocietății Științifice Brătianu, adunare ce are loc în luna august la o dată care se va
stabili ulterior, cu cel puțin 4 săptămâni înainte de eveniment.
A.2.6 Pot candida la această funcție toți membrii activi care fac parte din
societate de cel puțin două luni și care au primit votul de încredere din partea Consiliului
Membrilor Fondatori.
A.2.7 Președintele este ales prin vot secret și au drept de vot toți membrii activi.
A.3. Consiliul Membrilor Fondatori
A.3.1 CMF este format din cei patru fondatori ai SSB: Alexandru Moloceniuc
(XII C), Oliver Ioniță (XII C), Samuel Nițu (XII C) și Matei Boțoghină (XII C).
A.3.2 CMF este responsabil de bunăstarea societății și are obligația de a se
asigura că societatea nu se abate de la valorile morale și de la idealurile sale.
A.3.3 CMF este responsabil de adăugarea a noi membri în societate. De
asemenea, acesta are dreptul de a elimina o persoană din SSB, dacă prin faptele sale a
adus un prejudiciu grav membrilor societății sau imaginii acesteia, sau dacă persoana
respectivă nu se (mai) implică în activitățile societății.
A.3.4 CMF poate refuza să acorde votul de încredere unui candidat la
președinție, dacă are un comportament imoral, dacă nu a dovedit prin fapte că merită o
asemenea funcție sau dacă proiectele sale de viitor contravin scopului pentru care
societatea a fost creată.
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A.3.5 CMF are dreptul să destituie din funcție un șef de departament sau un șef
de echipă, dacă prin acțiunile sale dovedește că nu este demn să dețină o asemenea
funcție (lipsă de implicare, comunicarea inadecvată cu membrii departamentului său
etc.).
A.4. Șefii de departamente
A.4.1 Șeful de departament are datoria de a coordona membrii departamentului
pe care îl conduce și de a-i motiva să se implice cât mai mult.
A.4.2 Șeful de departament are datoria de a organiza periodic în cadrul
departamentului său ședinte/discuții/sesiuni de brainstorming pentru idei de articole,
propuneri de proiecte etc.
A.4.3 Șeful de departament trebuie să se asigure că departamentul său
generează cel puțin două articole în fiecare lună.
A.4.4 Șeful de departament este ales prin vot direct (în cadrul unei ședințe sau
online) de către membrii departamentului respectiv. Pot candida la această funcție
toți membrii activi din respectivul departament.
A.4.5 Mandatul unui șef de departament durează 3 luni, iar alegerile au loc în
lunile: septembrie, decembrie, martie și iunie.
A.4.6 În cazul în care un șef de departament demisionează sau este destituit din
funcție de către CMF, președintele va numi un șef de departament interimar până la
următoarele alegeri.
A.5 Șefii de echipe
A.5.1 Șeful de echipă are responsabilitatea de a-și coordona echipa și de a se
asigura că sarcinile echipei sunt duse la îndeplinire în mod eficient.
A.5.2 Șeful de echipă este numit de către președinte pe baza caracterului, a
experienței din domeniu, a rezultatelor deosebite și a calității de leadership.
B. Membrii SSB
B.1. Membrii SSB se clasifică în: membri fondatori, membri activi, membri colaboratori,
membri corespondenți și membri de onoare.
B.2. Membri fondatori (vezi A.3)
B.3. Membri activi
B.3.1 Un membru este considerat activ atâta timp cât se implică în mod constant
în activitățile SSB.
B.3.2 Membrii activi au datoria de a participa la ședințele SSB, de a contribui la
dezvoltarea și la atingerea obiectivelor acesteia.
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B.3.3 Pot aplica pentru calitatea de membru activ doar elevi ai Colegiului
Național ”Ion C. Brătianu”. Pentru acest lucru este necesară completarea formularului
disponibil pe site-ul societății.
B.3.4 Odată cu intrarea in SSB, un membru activ trebuie să își aleagă un
departament din care să facă parte. Un membru activ poate face parte din maxim două
departamente.
B.3.5 Dacă timp de două luni de zile, un membru activ se implică nesemnificativ
(sau chiar deloc) în activitățile societății, acesta este retrogradat la gradul de
colaborator.
B.3.6 Numărul maxim de membri activi pe care îl poate avea SSB este 50. În cazul
în care acest număr este atins și mai sunt persoane care vor să intre în societate,
acestea vor fi puse pe o listă de așteptare și vor fi considerați colaboratori până se vor
mai elibera locuri.
B.4. Membri colaboratori
B.4.1 Colaboratorii sunt persoane care se implică în anumite activități ale SSB,
dar pe o perioadă temporară.
B.4.2 Colaboratorii au dreptul de a participa la majoritatea ședințelor SSB și pot
veni cu idei de proiecte, dar nu au drept de vot în luarea deciziilor importante și nu
aparțin niciunui departament.
B.4.3 Pot aplica pentru calitatea de membru colaborator doar elevi ai Colegiului
Național ”Ion C. Brătianu”. Pentru acest lucru este necesară completarea formularului
disponibil pe site-ul societății.
B.4.4 Dacă un colaborator nu se implică în nicio activitate a societății timp de 4
luni, atunci își pierde calitatea de membru colaborator.
B.4.5 Numărul maxim de colaboratori ai SSB este infinit.
B.5 Membri corespondenți
B.5.1 Pot aplica pentru calitatea de membru corespondent elevi de la alte licee
din țară care vor să se implice în acivitățile SSB.
B.5.2 Membrii corespondenți au aceleași drepturi și responsabilități ca membrii
colaboratori, cu diferența că ei pot face parte și dintr-un departament, dacă au avut
rezultate deosebite în acel domeniu și doresc să se implice constant în activitățile SSB.
B.6 Membri de onoare
B.6.1 Membrii de onoare sunt numiți de către președinte sau CMF din rândul
foștilor elevi ai Colegiului Brătianu care au avut rezultate deosebite sau care au fost
membri SSB, al profesorilor din Brătianu sau al unor personalități importante din diverse
domenii științifice/culturale, care au ajutat/promovat/încurajat activitățile SSB.
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C. Departamentele SSB
C.1 În acest moment, SSB are 5 departamente: Literatură și Arte; Fizică și Astronomie;
Matematică și Informatică; Științe socio-umane și Limbi Străine; Istorie, Geografie și Sport.
C.2 Odată cu intrarea în societate, un membru activ trebuie să își aleagă un
departament. Apartenența la un departament se va face în funcție de rezultatele din domeniul
respectiv sau pasiunea pentru o materie care se încadrează în acel departament.
C.3 Apartenența la cel puțin un departament este obligatorie, iar un membru poate să
facă parte din maxim două departamente.
C.4 În cazul în care vor fi doritori, se va forma un nou departament: Biologie și Chimie.

D. Echipele SSB
D.1 În acest moment, SSB are patru echipe: echipa de redacție, echipa de promovare,
echipa de intelligence și echipa de IT.
D.2 Echipa de redacție
D.2.1 Echipa de redacție se ocupă cu verificarea/corectarea articolelor trimise de
membrii societății și de realizarea revistei lunare a SSB, numită Revista Științifică
Brătianu.
D.2.2 Echipa de redacție este formată dintr-un număr cuprins între 8 și 12
membri: un redactor șef (numit de către președinte), 2 responsabili de design și între 5
și 9 membri care se ocupă de corectarea propriu-zisă a articolelor.
D.2.3 Redactorul șef este responsabil de strângerea articolelor de la membrii
SSB, citirea lor și, în cazul în care sunt potrivite pentru publicare, pasarea lor către
echipa de redacție.
D.2.4 Redactorul șef este responsabil de coordonarea echipei de redacție, de
stabilirea articolelor ce vor fi publicate în revistă și de relația cu editura care ne tipărește
revistele.
D.2.5 Ceilalți membri, cu excepția redactorului-șef și a responsabililor de design,
se ocupă de corectarea articolelor.
D.2.6 Corectarea unui articol presupune citirea lui, corectarea eventualelor
greșeli de punctuație/de exprimare, semnalarea autorului în cazul în care o informație
prezentată în articol este greșită.
D.2.7 Cei doi responsabili de design lucrează alternativ și sunt responsabili de
întregul aspect al revistei (copertă, fonturi, încadrarea textului în pagină, antet și subsol
corespunzător etc.).
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D.3 Echipa de promovare
D.3.1 Echipa de promovare este responsabilă de promovarea activităților și
serviciilor oferite de SSB elevilor din Brătianu și nu numai.
D.3.2 Modul principal de promovare este postarea pe pagina de facebook a
societății informații despre SSB , despre articolele noastre și despre proiectele din cadrul
acestei societăți.
D.3.3 Majoritatea postărilor trebuie să facă trimitere la site-ul nostru, care
reprezintă dovada principală din domeniul online a existenței SSB și a activităților
sale.
D.3.4 Pe lângă postarea pe pagina de facebook, echipa de promovare recurge și
la alte metode pentru atingerea scopului său: punerea de afișe, distribuirea de pliante,
reprezentarea societății în cadrul unor evenimente precum zilele liceului, concursuri în
care ne-am putea promova etc.
D.3.5 Echipa de promovare este formată dintr-un număr cuprins între 5 și 10
membri, șeful echipei fiind numit de către președinte.
D.4 Echipa de intelligence
D.4.1 Echipa de intelligence este responsabilă de completarea și actualizarea
paginilor de pe site-ul SSB dedicate informării elevilor din Brătianu: Olimpiade și
concursuri, Sugestii de lectură, Linkuri utile și Jurnal de Brătianu. Ea este responsabilă de
corectitudinea acestor informații și are obligația de a le actualiza permanent.
D.4.2 Echipa de intelligence este responsabilă și de obținerea de informații
privind părerea elevilor/profesorilor din Brătianu despre SSB și activitățile sale.
D.4.3 Echipa de intelligence este formată dintr-un număr cuprins între 5 și 10
membri, șeful echipei fiind numit de către președinte.
D.5 Echipa de IT
D.5.1 Echipa de IT este responsabilă de publicarea pe site-ul societății a
articolelor scrise de membrii SSB.
D.5.2 Echipa de IT are un număr variabil de membri, în funcție de nevoile
societății, șeful acesteia fiind numit de către președinte.
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