STATUTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ASOCIAŢIEI
COLEGIULUI NAŢIONAL „IOSIF VULCAN” ORADEA (A.C.N.I.V.O.)
Asociaţii, membrii fondatori care constituie prezenta asociaţie sunt:
1) MARTIN Simona-Nicoleta, născută la data de 18.01.1968 în loc.
Caransebeş, jud. Caraş-Severin, domiciliată în loc. Oradea, str. Crişan, nr. 3, jud. Bihor,
CNP 2680118054707, posesoare a C.I. seria XH nr. 687127, eliberată la data de
07.07.2010 de către SPCLEP Oradea;
2) CHIOREAN Mircea Andelin, născut la data de 20.01.1968, în loc. Sibiu, jud. Sibiu,
domiciliat în loc. Oradea, Bld. Ştefan cel Mare, nr. 71/A, bl. D13, ap.19, jud. Bihor,
CNP 1680120323936, posesor al C.I. seria XH nr. 199083, eliberată la data de
19.03.2002 de către SPCLEP Oradea;
3) TRIPA DRAGOŞ Valentina Alina, născută la data de 08.10.1976 în loc. Oradea, jud.
Bihor, domiciliată în loc. Oradea, str. Henrik Ibsen, nr. 88, jud. Bihor, CNP
2761008054688, posesoare a C.I. seria XH nr. 685451, eliberată la data de 28.06.2010
de către SPCLEP Oradea;
4) VEBER-BOGDAN Elena-Mirela, născută la data de 08.11.1974 în loc. Timişoara, jud.
Timiş, domiciliată în loc. Oradea, Bld. Dacia, nr. 112, bl. B 2, et. 3, ap. 40, jud. Bihor,
CNP 2741108354750, posesoare al C.I. seria XH nr. 524748, eliberată la data de
01.11.2007 de către SPCLEP Oradea;
5) CERNEA Lenuţa, născută la data de 28.03.1970 în loc. Pomezeu, jud. Bihor,
domiciliată în loc. Oradea, str. Bernard Shaw, nr.44, bl.Z12, sc. B, et.2, ap. 30, jud.
Bihor, CNP 2700328051107, posesoare al C.I. seria XH nr. 414248, eliberată la data de
05.01.2006 de către SPCLEP Oradea;
6) OLAR Liana, născută la data de 11.02.1972 în loc. Diosig, jud. Bihor, domiciliată în
loc. Oradea, str. Liszt Ferenc, nr.2A, bl.Pb151, et.4, ap.19, jud. Bihor, CNP
2720211054653, posesoare al C.I. seria XH nr. 424437, eliberată la data de 16.03.2006
de către SPCLEP Oradea;
7) BOTIŞ Daniela Valeria, născută la data de 05.02.1974 în loc. Beiuş, jud. Bihor,
domiciliată în loc. Oradea, str. Patrioţilor, nr. 4, jud. Bihor, CNP 2740205051094,
posesoare al C.I. seria XH nr. 440884, eliberată la data de 19.07.2006 de către SPCLEP
Oradea;
8) MIHINCĂU Dana Carmen, născută la data de 30.12.1974 în loc. Oradea, jud. Bihor,
domiciliată în loc. Oradea, str. Roşiorilor, nr. 17, bl. PC 17, et. 2, ap. 5, jud. Bihor, CNP
2741230051119, posesoare al C.I. seria XH nr. 697260, eliberată la data de 26.08.2010
de către SPCLEP Oradea;
9) CRĂCIUN Rodica, născută la data de 24.03.1962 în loc. Avram Iancu, jud. Bihor,
domiciliată în loc. Oradea, str. Prislopului, nr. 21, jud. Bihor, CNP 2620324057051,
posesoare al C.I. seria XH nr. 198515, eliberată la data de 14.03.2002 de către SPCLEP
Oradea;

10) KOSA Andrea Iren, născută la data de 26.01.1975 în loc. Salonta, jud. Bihor,
domiciliată în loc. Oradea, str. Louis Pasteur, nr. 4, ap. 3, jud. Bihor, CNP
2750126057050, posesoare al C.I. seria XH nr. 645328, eliberată la data de 27.10.2009
de către SPCLEP Oradea.
În conformitate cu art. 37 din Constituţia României, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu
completările şi modificările ulterioare (Ordonanţa nr. 23/2003) cu privire la asociaţii şi fundaţii, a
Regulamentului privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor
şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin ordinul
ministrului justiţiei nr.945/B/C/26.04.2000, aşa cum acestea au fost modificate până în prezent,
HOTĂRÂM adoptarea prezentului statut, anexă la actul constitutiv al ASOCIAŢIEI, în
următoarele condiţii:

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Interpretarea prezentului Statut, a regulamentelor şi dispoziţiilor interne se face cu
bună-credinţă, în interesul membrilor săi şi cu respectarea legii române.
1.1. Denumirea asociaţiei este Asociaţia Colegiului Naţional „Iosif Vulcan” Oradea
(A.C.N.I.V.O.), denumită, în continuare, Asociaţie. Această denumire se va regăsi de acum înainte
în toate actele care emană de la asociaţie cu prilejul realizării obiectivelor propuse, împreună cu
toate elementele de identificare cerute de lege.
1.2. Înscrisurile cu aceste menţiuni capătă valoare de document şi angajează asociaţia,
numai dacă poartă număr de înregistrare, data, semnăturile autorizate şi ştampila oficială a acesteia.
1.3. Atât în actele interne, cât şi în actele încheiate cu terţi, denumirea asociaţiei va putea
fi folosită şi/sau în forma prescurtată ce se realizează din folosirea împreună a primei litere din
fiecare cuvânt ce formează denumirea asociaţiei, respectiv ,,A.C.N.I.V.O ”.
Art. 2. Forma juridică a Asociaţiei este de persoană juridică română de drept privat, fără
scop patrimonial, non-profit, apolitică şi neguvernamentală, înfiinţată în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000, aşa cum aceasta a fost modificată şi completată
ulterior. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică de la data înscrierii ei în Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Oradea.
Art. 3. Sediul Asociaţiei este în localitatea Oradea, str. Jean Calvin nr. 3, cod poştal
410210, jud. Bihor, care va putea fi schimbat doar în baza deciziei Consiliului director.
Art. 4. Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat, până când
realizarea scopului ei este actuală şi legală.

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 5. Asociaţia îşi propune ca scop principal sprijinirea procesului de învăţământ;
promovarea şi stimularea elevilor pentru obţinerea de performanţe şi sprijinirea
socio-psiho-culturală a elevilor din Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”.
Art. 6. Obiectivele principale ale Asociatiei sunt:
- promovarea schimburilor de informaţii, comunicării şi cooperării între asociaţii de acelaşi
tip sau conexe actului/procesului educaţional;
- editarea şi tipărirea de materiale sau publicaţii în legăturile cu scopurile şi activitatea
desfăşurată de Asociaţie;
- organizarea de work-shop-uri, colocvii, dezbateri, simpozioane, conferinţe, mese rotunde,
team-building-uri, cursuri, acţiuni cu diverse teme şi participarea la acţiuni organizate de către
asociaţii similare, atât pe plan intern, cât şi internaţional;
- promovarea şi dezvoltarea actului educaţional şi de pregătire profesională prin
work-shop-uri, colocvii, dezbateri, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, team-building-uri,
cursuri, inclusiv prin programe externe în scopul îmbunătăţirii învăţământului;
- atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare şi resurse sub formă de
subvenţii, contribuţii, sponsorizări, cotizaţii, finanţări pe bază de proiecte cu surse de finanţare
internă sau externă;
- asigurarea unui mediu educaţional necesar unui învăţământ performant prin legătura
permanentă cu managerii şi actul managerial al instituţiei, administraţia locală, comunitatea de
afaceri, etc., privind măsurile administrative şi de securitate a elevilor care frecventează unitatea de
învăţământ;
- modernizarea actului educaţional şi a managementului acestuia;
- realizarea unei conectivităţi sporite a unităţii de învăţământ cu mediul de afaceri,
comunitatea locală, societatea civilă, organizaţiile non-guvernamentale şi guvernamentale,
mass-media, în scopul creşterii calităţii educaţiei civice a elevilor;
- sprijinirea iniţiativelor, proiectelor, performanţelor şcolare şi extra-şcolare a elevilor,
inclusiv cele care se referă la imprimarea caracterului practic-aplicativ şi valorificarea pregătirii şi
inteligenţei lor;
- stimularea elevilor şi a cadrelor didactice cu rezultate deosebite la olimpiadele şi
concursurile şcolare naţionale şi internaţionale;
- strânsa conlucrare cu organismele non-guvernamentale, inclusiv cu comisiile de ocrotire
şi autoritate tutelară în vederea respectării drepturilor fundamentale ale copiilor şi integrării lor
unităţile de învăţământ preuniversitar şi/sau societate;
- susţinerea unor activităţi ale elevilor cu caracter social, cultural, profesional, economic şi
sportiv;
- gestionarea fondurilor provenite din cotizaţii sau alte surse legale;
- iniţierea şi/sau susţinerea proiectelor de dezvoltare şi ameliorare şcolară;
- prezentarea ofertei educaţionale a Colegiului în mediile interesate;
- acordare de consultanţă pe probleme juridice, tehnice şi economice Colegiului în
relaţiile cu alte instituţii;
- creşterea valorii inventarului şcolii prin achiziţionarea de material didactic modern,
aparatură, cărţi şi reviste de specialitate;
- conservarea şi întreţinerea locaţiilor şcolii, în vederea asigurării unor bune condiţii pentru
desfăşurarea activităţii şcolare;

mobilizarea părinţilor în susţinerea materială şi logistică a şcolii;
- susţinerea activităţilor Consiliului Elevilor din cadrul Colegiului Naţional „Iosif Vulcan”
Oradea;
- obţinerea de credite bancare pentru achiziţionarea de aparatură performantă pentru
dotarea sălilor de curs, sălilor de sport, a atelierelor şcolare;
- organizarea de meditaţii pentru aprofundarea de către elevi a obiectelor de studiu;
- medierea relaţiilor Colegiului cu alte organizaţii şi instituţii;
- organizarea de cercuri ştiinţifice pentru elevi;
- organizarea de tabere de recreere şi educative pentru elevi;
- organizarea de reuniuni între părinţi pentru discutarea problemelor de educaţie ale copiilor
lor, elevi;
- organizarea modului de transport al elevilor;
- organizarea internatelor pentru elevii;
- organizarea de excursii în ţară şi în străinătate pentru lărgirea orizontului cultural al
elevilor;
- acordarea unor diplome de excelenţă unor persoane fizice sau juridice care contribuie la
îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
- instituirea unor premii şi burse pentru elevii cu merite deosebite sau/şi situaţii speciale;
acordarea de sprijin material şi financiar pentru elevii care dispun de mijloace financiare reduse;
- prevenirea abandonului şcolar prin derularea unor programe cu acest scop împreună cu
profesorii colegiului. Derularea unor programe educative pe teme de genul: drogurile şi consumul
lor în rândul copiilor, violenţa în familie, ocrotirea minorilor prin intermediul şcolii, pornografía
infantilă, traficul de fiinţe umane;
- promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturare specifice poporului român, minorit[‘ilor
naţionale, dezvoltarea multi-culturalismului şi a dialogului social;
- promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturare specifice poporului român, minorităţilor
naţionale, dezvoltarea multi-culturalismului şi a dialogului social;
- susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională
sau de integrare socială a absolvenţilor;
- propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul
la decizia şcolii;
- susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale, Zilelor
Şcolii, Balurilor Bobocilor sau de absolvire;
- susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu
părinţii, pe teme educaţionale;
- ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor
copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
- promovarea imaginii colegiului în mass-media şi comunitatea locală.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL, VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art. 7. Patrimoniul iniţial, la data constituirii Asociaţiei, este de 700 lei (şapte sute lei),
alcătuit din aportul în numerar al asociaţilor fondatori, şi pus la dispoziţia Asociaţiei de către
aceştia, în totalitate.
Art. 8. Surse de completare a patrimoniului vor fi, în exclusivitate, cele prevăzute de lege şi
vor reprezenta venituri realizate astfel:
- cotizaţiile membrilor – 2 (doi) lei/lună;
- donaţiile, sponsorizările sau legatele persoanelor fizice sau juridice române sau
străine;
- veniturile obţinute din organizarea de stagii de pregătire;
- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, ori de la diversele
organisme internaţionale;
- veniturile realizate din activităţile economice directe permise de lege şi
complementare obiectivelor asociaţiei;
- orice alte venituri permise de lege, care satisfac cerinţele scopului asociaţiei.
Art. 9. 9.1. În nici un caz, patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât
cele prevăzut de prezentul statut. Orice act juridic sau operaţiune care contravin scopurilor
asociaţiei nu produc efecte juridice, fiind sancţionate cu nulitatea absolută. Asociaţia nu poate
accepta donaţii sau legate cu sarcini din partea terţelor persoane, numai dacă sarcinile astfel impuse
nu contravin scopului asociaţiei.
9.2. În îndeplinirea scopurilor sale, Asociaţia îşi va putea înfiinţa societăţi comerciale din
care să rezulte venituri, cu condiţia ca activităţile economice directe desfăşurate să aibă caracter
accesoriu şi să fie în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei.
9.3. Orice dobândire de bunuri şi resurse financiare, indiferent de forma intrării lor în
patrimoniul asociaţiei, vor fi imediat consemnate în evidenţele acesteia;
9.4. Cheltuielile Asociaţiei vor fi făcute în vederea realizării scopurilor acesteia, prevăzute
în prezentul statut şi aprobate de Preşedinte, Consiliul director sau Adunarea generală, după caz
(salarii, indemnizaţii, prime şi premii, procurări de rechizite şi imprimate de birou, chirii, dobânzi,
taxe, comisioane bancare, cazare, masă, transport, plata utilităţilor, burse şi alte cheltuieli conform
legii).
9.5. Cheltuielile se efectuează în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi se
aproba de persoanele însărcinate de Comitetul Director.
9.6. Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele
organigramei aprobate şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
9.7. Preşedintele şi/sau Colegiul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele
asemenea din disponibilităţile existente.
9.8. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31
decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL IV
MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 10. Asociaţia se compune din membrii fondatori, membrii activi şi membrii de onoare.
Art. 11. Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice care au adoptat prezentul
statut şi care sunt menţionaţi şi în actul constitutiv al Asociaţiei.
Art. 12. Membrii activi ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice române sau străine
care desfăşoară activităţi de specialitate şi care aderă necondiţionat la prezentul statut.
Dobândirea calităţii de membru activ se va putea face numai în urma unei cereri scrise de
adeziune, prin care solicitantul se va obliga să respecte prezentul statut şi îşi va lua angajamentul
că-şi va aduce aportul la promovarea şi respectarea scopurilor asociaţiei. Consiliul director va lua
în dezbatere cererea de adeziune şi va propune Adunării generale a asociaţilor acceptarea sau
neacceptarea solicitantului, care va decide cu votul majorităţii simple. După acceptarea cererii, va
achita cotizaţia de membru, cotizaţie a cărei valoare va fi stabilită de către Consiliul director (1
leu).
Art. 13. Membrii de onoare ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au adus
un aport semnificativ la promovarea dezvoltării social-culturale a comunităţilor umane, prin
promovarea valorilor creştine, care, prin poziţia lor şi activitatea pe care au desfăşurat-o în acest
domeniu, aduc un mare prestigiu asociaţiei.
Art. 14. Retragerea din Asociaţie a vreunui membru se va putea face în baza unei cereri
scrise şi aprobate de către Consiliul director.
Art. 15. Excluderea din Asociaţie a unui membru se face de către Adunarea generală a
asociaţilor, dacă cel vizat se află într-una din următoarele situaţii:
- săvârşeşte cu rea-credinţă abateri care contravin statutului;
- nu participă la acţiunile organizate de către asociaţie la care a fost nominalizat, aducând
atingere imaginii asociaţiei;
- nu îşi achită timp de un an de zile cotizaţia;
- nu respectă deciziile Consiliului director şi hotărârile Adunării generale a asociaţilor;
Art. 16. Calitatea de membru asociat încetează şi se pierde în următoarele cazuri:
• la cerere (prin demisie);
• prin excludere;
• prin deces.
Art. 17. - Încălcarea drepturilor, nerespectarea obligaţiilor şi pierderea calităţii de membru:
17.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate de asociaţi şi/sau încălcarea drepturilor altor
asociaţi pot atrage următoarele categorii de sancţiuni:
a) avertisment;
b) suspendare;
c) excludere.
17.2. Procedurile de sancţionare, faptele ce constituie abateri, stabilirea gravităţii acestora,
se vor stabili de către Comisia de Onoare şi Reglementări a Asociaţiei, sub coordonarea Consiliului
Director, şi vor intra în vigoare prin aprobarea Preşedintelui Asociaţiei.
17.3. Împotriva Dispoziţiei Preşedintelui, membrii excluşi se pot adresa Colegiului
Director, prin Comisia de Onoare şi Reglementări, în termen de cel mult 15 zile de la aducerea la
cunostinţă.

Art. 18.
18.1. Fiecare membru asociat, indiferent de calitatea pe care o are în structurile de
conducere, are dreptul la un singur vot în cadrul Adunării generale, iar atunci când sunt supuse la
vot fapte care ţin de calitatea sa, asociatul în cauză este obligat să se abţină de la vot; are dreptul să
ocupe funcţii de conducere, are dreptul al indemnizaţii pentru munca prestată şi are drept de
exprimare liber în cadrul asociaţiei.
18.2. Fiecare membru asociat este obligat să respecte hotărârile organelor de
conducere, sau cele adoptate prin votul majorităţii asociaţilor, să plătească, la timp, cotizaţiile şi
taxele stabilite, să sprijine şi să promoveze programele asociaţiei.

CAPITOLUL V
ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI.

ORGANE DE CONDUCERE

Art. 19. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea prin membrii săi şi este organizată astfel:
organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt Adunarea generală, Consiliul
director şi cenzorul.

I. Adunarea generală a asociaţilor.
Art. 20. Adunarea generală a asociaţilor este organul de conducere al Asociaţiei, alcătuit
din totalitatea membrilor asociaţi şi atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director;
- alegerea şi revocarea cenzorului/ilor;
- modificarea actului constitutiv şi a statutului;
- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
- orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
Art. 21. Adunarea generală a asociaţilor se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de
control permanent asupra Consiliului director şi a Cenzorului. Adunarea generală se convoacă de
preşedinte sau de secretar la cererea a 1/3 din membrii asociaţiei, iar convocarea se face prin
telefon (fix sau mobil), fax, e-mail confirmat în timp util, sau convocator semnat cu cel puţin 5
(cinci) zile înainte de data ţinerii adunării, în convocator fiind înscrise data, locul, ora şi ordinea de
zi a adunării precum şi data noii adunări atunci când prima nu se poate întruni din lipsă de cvorum,
iar, în această situaţie, noua adunare va fi convocată peste 7 (şapte) zile.
Art. 22. 22.1. Hotărârile adunării generale a asociaţilor se iau cu votul reprezentând
majoritatea simplă a membrilor, dacă legea sau prezentul statut nu prevede altfel. Hotărârile luate
de Adunarea generală sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea
generală sau au votat împotrivă. În situaţia în care, la prima convocare lipseşte cvorumul de vot, la
a doua convocare va fi suficient votul a 1/3 din totalul membrilor asociaţiei.
22.2. Prin excepţie de la regulile de mai sus, hotărârile având ca obiect modificarea actului
constitutiv şi/sau dizolvarea ori lichidarea asociaţiei, se iau în calcul prezenţa a cel puţin ¾ (trei
pătrimi) din membrii asociaţiei şi cu votul a cel putin 2/3 (două treimi) din cei prezenţi.
22.3. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale este

interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi sau rudele în linie colaterală
sau afinii săi până la gradul al IV–lea inclusiv, nu va lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul
care încalcă dispoziţiile alininiatului precedent este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei,
dacă, fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
22.4. Dezbaterile din şedinţa adunării generale a asociaţilor vor fi consemnate de secretar,
într-un proces verbal, care va fi semnat de toţi cei prezenţi şi va fi păstrat, prin grija secretarului, în
arhiva asociaţei.

II.Consiliul director
Art. 23. Consiliul director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
generale. Componenţa primului consiliului director este menţionată în actul constitutiv al
Asociaţiei. Acesta îşi desfăşoară activitatea în şedinţe lunare, în prezenţa tuturor membrilor săi.
La şedinţe pot participa şi invitaţi dacă majoritatea simplă a membrilor întregului consiliu
este de acord. Componenţa viitoarelor Consilii directoare va fi formată din: preşedintele onorific,
preşedintele în exerciţiu, preşedintele executiv, vice-preşedinţi, trezorierul, secretarul şi un
membru.
Art. 24. Consiliul Director asigură reprezentarea şi administrarea patrimoniului în
raporturile cu terţii, hotarând asupra căilor de realizare a scopului propus de Asociaţie.
Consiliul asigură legăturile şi cooperarea cu alte organizaţii, instituţii artistice, ştiinţifice şi
sportive, ca şi cu organisme de stat, guvernamentale sau neguvernamentale, naţionale şi
internaţionale, în vederea obţinerii de fonduri sau alte mijloace (bunuri) pentru realizarea scopului
propus. Consiliul Director poate accepta în numele Asociatiei, pentru a fi folosite in scopul
Asociatiei, orice contribuţie, donaţie, legat, dar nu este obligat să accepte.
Art. 25. Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:
• prezintă Adunării generale a asociaţilor raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
• încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; aceste acte pot fi încheiate şi de
preşedinte sau vice-preşedinţi, dacă sunt mandataţi în acest sens de Consiliul director;
• aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
• îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea
generală;
• urmăreşte afilierea la alte organizaţii naţionale şi internaţionale similare.
Art. 26. Consiliul director ia decizii obligatorii în ceea ce priveşte atribuţiile sale cu votul
unanimităţii membrilor săi. Dezbaterile din şedintele Consiliului director vor fi consemnate într-un
proces-verbal ţinut de secretar şi semnat de toţi cei prezenţi, iar procesul-verbal va fi păstrat, prin
grija secretarului asociatiei, în arhivă.
Art. 27. Consiliul director al Asociaţiei este stabilit, prin prezentul statut, cu un prim
mandat de 2 (doi) ani, iar ulterior, el va fi ales de către Adunarea generală a asociaţilor pentru un
mandat de 4 (patru) ani. Mandatul poate fi reînnoit, cu drept de realegere pentru un al doilea
mandat consecutiv.
Art. 28. Consiliul Director îşi poate reduce numărul de membri printr-o hotărâre a adunării
generale a fondatorilor.
Art. 29. Consiliul se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori este nevoie, în întruniri
periodice şi speciale. Întrunirile Consiliului vor fi convocate de către Preşedintele Consiliului, sau
de către jumătate din membrii Consiliului, prin trimiterea unei înştiinţări în care se vor menţiona

data, ora, locul şi scopul întrunirii, către toţi membrii Consiliului, cu cel puţin 2 zile înaintea unei
asemenea întruniri. Această procedură de convocare nu mai este necesară către membrii
Consiliului care au fost prezenţi la ultima şedinţă lunară şi au luat cunoştinţă de data şi ordinea de zi
a şedinţei următoare.
Art. 30. Consiliul director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul
membrilor săi şi poate lua hotărâri cu cel puţin jumătate plus unu din voturi. Membrii Consiliului
pot participa la întrunirile acestuia, după ce au fost înştiinţaţi, prin intermediul telefonului sau a
altui mijloc de comunicaţie, considerându-se valabilă prezenţa lor în aceste condiţii.
Art. 31. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului
asociaţiei, pot fi atacate în justiţie în următoarele condiţii:
(1) hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi
atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţi care nu au luat parte la adunarea
generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal
de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţă sau de la data când
a avut loc şedinţa, după caz.
(2) cererea de anulare se adresează Judecătoriei din circumscripţia unde asociaţia îşi are
sediul.
Art. 32. Întrunirile Consiliului sunt prezidate de către Preşedinte. Preşedintele sau alt
membru al Consiliului sau orice alt angajat al Asociaţiei poate semna acte juridice în numele
Asociaţiei numai dacă a fost autorizat de către Consiliul director, cu majoritate simplă de voturi.
În cazul în care Preşedintele este indisponibil, Preşedintele executiv îşi asumă îndatoririle
acestuia pe toată durata cât Preşedintele lipseşte, printr-o împuternicire din partea Consiliului
director, acordata cu majoritatea simplă de voturi.
Art. 33. Componenţa Consiliului director al Asociaţiei este:
- 1 (un) preşedinte onorific – prof. MARTIN Simona Nicoleta;
-

1 (un) Preşedinte – dr. CHIOREAN Mircea Andelin;

-

1 (un) preşedinte-executiv – OLAR Liana;

-

2 (doi) vice-preşedinţi – av. TRIPA DRAGOŞ Valentina Alina;
- prof. BOTIŞ Daniela Valeria;
- 3 (trei) membri:
- prof. RODICA Crăciun
- prof. KOSA Andrea Iren
- prof. MIHINCĂU Dana Carmen
- 1 (un) secretar: - VEBER-BOGDAN Elena-Mirela;
- 1 (un) trezorier: - PANTIȘ Lăcrimioara-Angela.

III. Preşedintele
Art. 34. Preşedintele reprezintă Asociaţia în faţa oricărei autorităţi sau persoane fizice sau
juridice, exercită controlul imediat şi direct asupra acţiunilor întreprinse în cadrul asociaţiei,
stabileşte atribuţiile celorlalţi membri ai Consiliului director şi urmăreşte, permanent, realizarea
scopurilor propuse, având şi următoarele atribuţii speciale:
• să formeze o echipă compatibilă pentru realizarea scopurilor propuse de asociaţie;

•
•
•
•
•
•

să fixeze scopuri pentru anul în curs, prin consultarea echipei;
să pregătească un buget corespunzător;
să stabilească planuri pentru realizarea scopurilor;
să stabilească un calendar cu evenimentele anului;
să prezideze întâlnirile asociaţiei;
să stabilească, dacă este necesar, întâlniri speciale cu membrii asociaţiei şi/sau invitaţii
acestuia;
• să respecte timpul acordat întâlnirilor;
• să constituie comitete de lucru şi de iniţiativă şi să stabilească întâlniri regulate de la
prima întrevedere;
• să se asigure că fiecare membru participă la cel puţin un comitet;
• să sprijine munca comitetelor de părinţi pe clase şi să primească de la ele rapoarte;
• să menţină relaţii publice bune cu autorităţile, mass-media, cu alte asociaţii similare şi
cu cetăţenii;
• îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului director şi al Adunării Generale;
• are drept de control şi de sancţiune la orice nivel de activitate din Asociaţie, cu excepţia
membrilor Consiliului Director, care un pot fi demişi şi sancţionaţi decât de către
Adunarea Generală;
• conduce adunările Consiliului Director şi ale Adunării Generale;
• numeşte pe preşedintele executiv care va asegura îndeplinirea atribuţiilor specifice
preşedintelui în cazul în care intervine vacanţa acestei funcţii sau în cazul în care
preşedintele se află în imposibilitatea exercitării funcţiei.
Art. 35. Preşedintele sau persoana împuternicită de acesta va întocmi un raport anual
privind activitatea asociaţiei, raport ce va fi prezentat Adunării generale şi, totodată, preşedintele
va propune un Regulament de ordine interioară, care, după adoptare de către Adunarea generală, va
fi aplicat necondiţionat.

IV. Preşedintele executiv
Art. 36. Activitatea curentă a Asociaţiei este asigurată de către un Preşedinte executiv,
desemnat de Preşedinte, care va executa sarcinile încredinţate de către Consiliul director.
Preşedintele executiv va reprezenta şi angaja Asociatia, va fi responsabil pentru fondurile
acesteia şi va efectua orice operaţii financiare şi bancare pentru asociaţie, pe baza împuternicirii
Consiliului director, precum şi orice alte sarcini care i se vor încredinţa de către Asociaţie.
Are drept de vot în Consiliului director.
Împuternicirea va fi dată cu majoritate simplă de voturi şi va fi punctuală pentru fiecare
acţiune în parte.

V. Vice-preşedintele:
Art. 37.: Asociaţia are 2 (doi) vicepreşedinţi, numiţi de Preşedinte. Principalele atribuţii ale
acestora sunt:
- urmăreşte ca activitatea Asociaţiei să fie conformă legislaţiei în vigoare şi prezentului
statut;
- ţine evidenţa hotărârilor organelor de direcţie şi administraţie, pe care le consemneză
într-un registru special;

- transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generală către Consiliu Director şi urmăreşte
realizare lor;
- răspunde de întreaga baza de date a Asociaţiei;
- răspunde de iniţierea şi actualizarea site-ului Asociaţiei;
- colaborează cu preşedintele şi preşedintele executiv în privinţa organizării Asociaţiei, a
implementării şi a organizării de proiecte, a promovării Asociaţiei;
- organizează, coordonează şi sprijină activitatea Asociaţiei; ilor pregăteşte şi supune
aprobării Consiliului Director propuneri referitoare la:
a) programe şi planuri de activitate ale asociaţiei;
b) calendarul activităţilor Asociaţiei;
c) proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetului
şi a asigurării materiale a activităţii;
d) premieri, prime, indemnizaţii şi alte recompense pentru colaboratori, specialişti;
e) sarcinile concrete ale membrilor Colegiului Director;
- primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată Asociaţiei şi informează Consiliul
Director asupra principalelor probleme apărute în derularea activităţii;
- realizează legătura funcţională în scopul rezolvării operative a problemelor
tehnico-organizatorice, administrative, financiare, precum şi a altor aspecte din activitatea
Asociaţiei;
- ia orice altă măsură utilă pentru conducerea Asociaţiei ce nu sunt stabilite prin atribuţiile
Adunării generale sau a Consiliului director pentru a asigura realizarea scopului asociaţiei;
- are drept de vot în Consiliului director.
Art. 38. Atribuţiile vice-preşedintelui sunt cele stabilite de statut. Consiliul Director poate
delega vice- preşedintelui şi exercitarea altor atribuţii, cu respectarea statutului.
Art. 39. Calitatea de vice-preşedinte se pierde la cerere, prin revocare de către Adunarea
generală a asociaţiei şi în cazul primirii sancţiunii de excludere definitivă, potrivit prezentului
regulament.

VI. Cenzorul
Art. 40. Cenzorul, identificat în actul constitutiv, asigură controlul financiar intern al
Asociaţiei. Atribuţiile cenzorului sunt următoarele:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
- poate participa la şedinţele consiliului director, dar fără a avea drept de vot;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de adunarea generală.
Consiliul director va lua în dezbatere cererea de adeziune şi va propune Adunării generale a
asociaţilor acceptarea sau neacceptarea solicitantului, care va decide cu votul majorităţii simple.

VII. Secretarul
Art. 41. Secretarul are următoarele atribuţii:
• să scrie procesele-verbale la şedinţele adunării generale şi a consiliului director;
• să formeze şi să păstreze arhiva asociaţiei;
• să ajute preşedintele la alegerea comitetelor;
• să cunoască constituţiile (regulamentele) celorlalte asociaţii;
• să ţină inventarul asociaţiei;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

să cunoască istoria asociaţiei;
să ţină evidenţa membrilor (nume, adresa, telefon, datele de naştere, ş.a.);
să păstreze adresele conducatorilor altor asociaţii;
să pregătească, împreună cu preşedintele, agenda întâlnirilor;
să pregătească corespondenţa la zi şi să o aducă la cunoştinţa membrilor;
să asiste pe preşedinte în corespondenţă;
să trimită rapoartele către asociaţiile similare, conform înţelegerilor ce se vor face;
să inventarieze proiectele;
să ţină o carte de corespondenţă;
are drept de vot în Consiliului director.

VIII. Trezorierul
Art. 42. Atribuţiile trezorierului sunt:
• să controleze fondurile asociaţiei şi să le administreze;
• să ţină evidenţa corectă a cheltuielilor şi veniturilor şi să le prezinte la fiecare întâlnire;
• să opereze cu conturile în bancă;
• să se îngrijească de trimiterea la timp a taxelor aferente colaborării cu asociaţia
internaţională din domeniu, după obţinerea aprobării adunării generale sau a consiliului
director;
• se va ocupa de colectarea taxei de înscriere în Asociaţie, a cotizaţiei lunare, a oricăror
alte taxe (de participare, acces, etc.);
• va prezenta, periodic, sau ori de câte ori este nevoie, Consiliului Director, situaţia
încasărilor, care vor fi vărsate în contul Asociaţiei;
• va păstra toate documentele contabile primare.

IX. Consultant Juridic
Art. 43. Asociaţia va beneficia, în permanenţă, de consultanţă juridică, acordată de o
persoană de specialitate. Pentru situaţii speciale, Asociaţia poate apela şi la alte persoane sau firme
specializate în domeniul juridic.
Consultantul Juridic va fi ales de Consiliul Director.

CAPITOLUL VI.
CONTROLUL ASOCIAŢIEI
Art. 44. Asociaţia va ţine, la sediul său principal, registre şi rapoarte corecte şi complete ale
conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului director, precum şi un registru cuprinzând
numele şi adresele membrilor Consiliului director şi al persoanelor care aduc contribuţii în
Asociaţie.
Toate dosarele şi registrele Asociatiei pot fi inspectate de către oricare dintre membrii
Consiliului director şi, la cerere, de către orice persoană interesată, prin scrisoare adresată
Consiliului Director.
Art. 45. Anual, evidenţele şi registrele Asociaţiei pot fi verificate şi controlate de un cenzor expert contabil, desemnat.

CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art. 46. Asociaţia se dizolvă:
- de drept;
- prin hotărâre judecătorească;
- prin hotărârea adunării generale.
46.1. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
• imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
• reducerea numărului de asociaţi sub limita legală, dacă acesta nu a fost completat în
termen de trei luni;
46.2. Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane
interesate, în următoarele cazuri:
- când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
- când realizarea scopului propus se realizează prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
- când asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
- când asociaţia a devenit insolvabilă.
46.3. Asociaţia se poate dizolva şi pe baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor; în acest
caz, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal încheiat în formă
autentică se depune la instanţa competentă pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 47. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor putea fi transmise doar către persoane juridice de
drept privat cu scop identic sau asemănător.
Art. 48. Lichidarea Asociaţiei se va face în baza şi conform procedurii arătate în cap.9,
secţiunea a 2-a, art.61-72 din Ordonanţa de Guvern nr.26/2000, aşa cum aceasta a fost modificată
până în prezent, asociaţia încetând a avea fiinţă de la data radierii din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor sau în conformitate cu textul de lege în vigoare la momentul lichidării.
Art. 49. În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de Adunarea generală sau, în
imposibilitatea întrunirii acesteia, de către instanţele judecătoreşti.
49.1. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Colegiului director încetează.
49.2. Lichidatorii, la intrarea în funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să
constate situaţia exactă a activului şi pasivului. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze
registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în
ordinea datei acestora.
49.3. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Comisiei de cenzori.
49.4. Lichidatorii au obligaţia de a continua acţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele,
de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani,
procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
49.5. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor
aflate în curs de derulare.
49.6. Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după
expirarea unui termen de 6 (şase) luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

49.7. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca, în termen de 2 (două) luni, să
depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul
asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest Registru.
49.8. Dacă în termen de 30 (treizeci) de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează
nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea
judecătoriei, vor emite celor in drept, bunurile şi sumele ramase de la lichidare, împreună cu toate
registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

CAPITOLUL VIII
MODIFICAREA ACTELOR CONSTITUTIVE
Art. 50. Actul constitutiv şi statutul Asociaţiei vor putea fi modificate numai în baza
hotărârii Adunării generale care va decide cu votul reprezentând majoritatea absolută a membrilor
asociaţiei.
Art. 51. Modificarea se face prin înscrierea acesteia în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
aflat la grefa judecătoriei. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al
Adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului de procesul-verbal al
şedinţei Consiliului director. Toate demersurile pentru autentificarea procesului verbal şi înscrierea
modificării se vor întreprinde de către membrii Consiliului director sau de către persoana anume
desemnată de către aceştia în baza unei procuri autentice.

CAPITOLUL IX
REGULAMENTUL

INTERN

Art. 52. Regulamentul intern are ca obiect stabilirea modului de interpretare şi aplicare a
prevederilor Statutului Asociaţiei precum şi reglementarea aspectelor nereglementate sau
insuficient detaliate în prezentul Statut.
Art. 53. Regulamentul Intern se adoptă şi se modifică de către Adunarea Generală.
Art. 54. Regulamentul Intern se adoptă pe baza şi cu respectarea Statutului şi legislaţiei în
vigoare şi se interpretează şi aplică în concordanţă cu acestea.

CAPITOLUL X
DIVERSE
Art. 55. Asociaţia se va putea afilia în viitor şi la alte organizaţii fără scop patrimonial,
atâta timp cât aceasta nu contravine scopului şi obiectivelor asociaţiei.
Art. 56. Asociaţia va putea dispune de ştampilă, însemne proprii (o siglă proprie) şi un
logo, prezentate în anexă.
Art. 57. Membrii Asociaţiei, investiţi în funcţii de conducere poartă întreaga răspundere
materiala, juridică şi penală pentru actele săvârşite împotriva Asociaţiei.
Art. 58. Reprezentarea Asociatiei în raporturile cu terţii, persoane fizice sau juridice, se

face de către Preşedinte şi/sau Preşedintele executiv.
Art. 59. În realizarea scopurilor propuse Asociatia intră în relaţii cu organizaţii, organisme,
instituţii, societăţi comerciale sau civile, din ţară şi străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi
parteneriat cu acestea.
Art. 60. Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare, iar orice modificare a
prezentului statut urmează a fi comunicată organelor în drept.
Art. 61. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.
Art. 62. Statutul, în prezenta formă, intră în deplină vigoare de la data înscrierii Asociaţiei
în Registrul Asociaţiilor.
.
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