Statutul Asociatiei

Cap. I. Denumirea asociatiei:
Art. 1. Denumirea asociatiei: Asociatia pentru Promovarea Cooperarii in Educatie
(A.P.C.E)

Cap. II. Sediul asociatiei
Art. 2. Sediul asociatiei: Str. Universitatii nr. 1, Oradea, Bihor, Romania

Cap. III. Scopul si obiectivele de activitate ale asociatiei:
Art. 3. Misiunea asociatiei:
Dezvoltarea unei societati deschise, bazata pe respect si cooperare intre toti actorii
sociali.
Art. 4. Scopul asociatiei
Promovarea unor valori precum cooperarea, egalitatea sanselor si respectul intre diferitii
actori sociali.
Art. 5. Obiectivele asociatiei:
• Dezvoltarea cooperarii la nivelul factorilor sociali cu impact in educatie.
• Promovarea participarii active in viata sociala.
• Promovare egalitatii de sanse intre indivizi, indiferent de categoriile sociale din care
provin.
• Dezvoltarea tolerantei si a respectului fata de semeni.
• Dezvoltarea personala si intarirea imaginii de sine a actorilor sociali.
• Formarea continua si dezvoltarea profesionala a membrilor societatii.

Cap. IV. Membrii asociatiei
Art. 6. Poate deveni membru al asociatiei, orice persoana fizica ce adera la valorile
asociatiei, respecta Statutul si Regulamentul Intern de Functionare al asociatiei si se
implica in activitatile asociatiei. Dobandirea statutului de membru se realizeaza in urma
completarii formularului de inscriere si a achitarii cotizatiei anuale stabilita.
Drepturile, obligatiile, cuantumul cotizatiei precum si alte prevederi de functionare vor fi
stipulate in cadrul Regulamentului Intern de Functionare, care va fi aprobat de Adunarea
Generala a Asociatiei.
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Art. 7. Membrul de onoare al asociatiei poate deveni orice persoana care a adus o
contributie importanta la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei. Membrii de onoare
port fi nominalizati de catre membrii asociatiei iar acceptarea lor se valideaza de catre
Adunarea Generala a Asociatiei.

Cap. V. Patrimoniul asociatiei
Art. 8. Asociatia are un caracter non-profit, iar mijloacele financiare si materiale se vor
constitui din urmatoarele surse:
A. Cotizatii ale membrilor.
B. Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale.
C. Dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatii sau de federatii.
D. Venituri realizate din activitati economice directe.
E. Donatii, sponsorizari sau legate de la persoane fizice sau juridice romane sau straine.
F. Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.
G. Alte venituri prevazute de lege.
Cap. VI. Organele de conducere ale asociatiei
Art. 9. Organele de conducere ale asociatiei sunt:
- Adunarea Generala a membrilor Asociatiei
- Consiliul Director
- Cenzorul sau Comisia de Cenzori
Art. 10. Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor
asociatiei.
Competenta adunarii generale cuprinde:
- Stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale asociatiei.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil.
- Aprobarea planului de activitati pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei.
- Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director.
- Aproba obtinerea si pierderea calitatii de membru in cadrul asociatiei.
- Alegerea si revocarea cenzorului, sau, dupa caz, a membrilor Comisiei de Cenzori.
- Infiintarea de filiale, modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei.
- Dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabiliarea destinatiei bunurilor ramasa
dupa lichidare.
- Stabileste nivelul cotizatiei.
- Orice alte atributii prevazute in lege sau statut.
Art. 11. Adunarea Generala se convoaca de catre Consiliul Director si se intruneste o
data pe an in sesiune ordinara si ori de cate ori este nevoie in sesiune extraordinara. Data,
locul si ordinea de zi se anunta cu o luna inainte de termenul stabilit. Adunarea Generala
extraordinara poate fi convocata de Consiliul Director si de catre Comisia de Cenzori.
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Art. 12. La cererea a peste 1/3 din totalul membrilor asociatiei, Consiliul Director este
obligat sa convoace Adunarea Generala Extraordinara in termen de 30 zile de la primirea
cererii.
Art. 13. Adunarea Generala este condusa de presedintele sau vicepresedintele Consiliului
Director impreuna cu secretarul asociatiei si 3 membri alesi prin vot deschis.
Art. 14. Adunarea Generala este legal constituita cu participarea a jumatate + 1 din
membrii asociatiei si/sau a voturilor delegate. votului se poate delega unui membru al
asociatiei, printr-o scrisoare de delegare care se depune comisiei de organizare a Adunarii
Generale. Un membru poate fi imputernicit cu reprezentarea a maximum 5 alti membri ai
asociatiei.
Art. 15. Consiliul Director
Consiliul Director asigura puterea de executare a hotararilor Adunarii Generale. El poate
fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei in limita a cel mult ¼ din componenta sa.
Art. 16. In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele atributii:
- Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea
bugetului de venituri si cheltuieli si planul de activitati pe perioada urmatoare.
- Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei.
- Aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se
prevede altfel.
- Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
- Alege din membrii asociatiei presedintele, secretarul si trezorierul.
Art. 17. Regulile generale privind organizarea si functionarea Consiliului Director se
stabilesc prin statut si prin Regulamentul Intern de Functionare.
Art. 18. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca era pierde aceasta calitate,
orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca
asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Art. 19. Consiliul Director se intruneste cel putin de 2 ori pe an sau de cate ori este
nevoie, fiind convocat de presendinte.
Art. 20. Consiliul Director adopta hotarari cu jumatate + 1 dintre membrii prezenti.
Art. 21. Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese verbale
incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
Art. 22. Controlul financiar al asociatiei
Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor.

3

Art. 23. In cazul in care asociatia are un numar de membri mai mare de 100, pana la data
intrunirii ultimei Adunari Generale, controlul financiar intern se exercita de catre o
Comisie de Cenzori.
Art.24. In realizarea competentei sale, cenzorul sau, dupa caz, Comisia de cenzori:
- Verifica modul in care este adminstrat patrimoniul asociatiei.
- Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale.
- Poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot.
- Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea
Generala/Regulamentul Intern de Functionare.
Art. 25. Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care
majoritatea este formata din asociati. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 26. Regulile generale de organizare si functionare ale Comisiei de Cenzori se aproba
de Adunarea Generala.
Art. 27. Comisia de cenzori isi poate elabora un Regulament Intern de Functionare.
Cap. VII. Durata asociatiei
Art. 28. Asociatia se infiintata pe durata nedeterminata.
Cap. VIII. Incetarea calitatii de membru
Art. 29. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele cazuri:
- la cerere
- in cazul nerespectarii prevederilor Statutului si/sau a Regulamentului Intern de
Functionare, in baza deciziei Consiliului Director, decizie ce poate fi atacata in
termen de 15 zile de la comunicarea ei in fata Adunarii Generale.
Cap. IX. Dizolvarea si lichidarea asociatiei
Art. 30. Dizolvarea asociatiei se poate produce:
- in situatiile prevazute de lege.
- prin hotararea Adunarii Generale cu o majoritate de 2/3.
- cand in asociatie au ramas mai putin decat numarul membrilor fondatori.
Art. 31. Lichidarea se face prin procedurile impuse de lege pentru aceasta operatiune.
Lichidatorii vor fi numitit de Adunarea Generala atunci cand lege nu prevede altfel.
Patrimoniul asociatiei va fi lichidat dupa cum urmeaza:
- se achita toate obligatiile de plata ale asociatiei
- restul patrimoniului si arhiva asociatiei se doneaza catre alte asociatii cu scop
asemanator.
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Cap. X. Dispozitii finale
Art. 32. Persoanele care indeplinesc atributii in cadrul asociatiei raspund potrivit legii
prejudiciilor aduse asociatiei.
Art. 33. Orice litigii ale asociatiei cu persoane fizice sau juridice se solutioneaza de
instantele judecatoresti in conditiile legii, potrivit naturii litigiului, dupa ce in prealabil sa incercat o conciliere in cadrul Consiliului Director.
Prezentul statut a fost realizat de catre membrii fondatori:
Blandul Valentin
Laurian Simona
Nistor Camelia
Popa Carmen
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