Asociaţia «ÎMPREUNĂ PENTRU COPII»
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 2
300255 Timişoara

Jud. Timiş

Tel.: 0723 639 744

STATUTUL
ASOCIAŢIEI CU SCOP NEPATRIMONIAL
ÎMPREUNA PENTRU COPII

Prin adoptarea prezentului STATUT se constituie asociţia ÎMPREUNA PENTRU COPII în
conformitate cu reglementarile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 mod. si completate de
prevederile Codului Civil, precum si ale cerlorlalte dispoziţii ale legislaţiei în vigoare,avându-i ca
membri fondatori pe:
1. Dumitru Gica,
2. Bolog Ana,
3. Blaşiu Zorana,
4. Popa Adriana,
5. Vuşcan Emilia,
6. Bucurei Cornelia,
7. Veştemean Florentina,
8. Culciar Maria,
9. Vancea Cosmin,
10. Popescu Corina Octavia,
11. Panduru Ionela,
12. Bradea Rodica Livia,
13. Candoi Ana,
14. Tălmaciu Daniela,
15. Pescaru Maria,
16. Barta Maria,
17. Zbanţ Mirela,
18. Bledea Ileana,
19. Jifcovici Marinela,
20. Lengher Domnica
care îşi exprimă voinţa de asociere şi hotărăsc constituirea asociaţiei astfel:

CAPITOLUL I
CONSTITUIRE – DENUMIREA-FORMA JURIDICĂ-DURATA-SEDIU-SCOPOBIECT DE ACTIVITATE.

ART.1. Se constituie în Timişoara azi 28 septembrie 2005 din iniţiativa membrilor
fondatori asociaţia cu scop nepatrimonial ÎMPREUNĂ PENTRU COPII.
ART.2. Denumirea asociaţiei este ÎMPREUNĂ PENTRU COPII.
ART.3. Forma juridică este ,,Asociaţie”,persoanǎ juridică fără scop patrimonial,
independentǎ,constituită conform Ordonanţei Guvernului 26/2000 mod.
ART.4. Durata de funcţionare este nelimitată cu începere de la data dobândirii
personalităţii juridice.
ART.5. Sediul asociaţiei este în Timişoara, str.Ion Ionescu de la Brad,nr.2.
ART.6. Asociaţia are scopul de a desfăşura activiţăţi cu valoare instructiv-educativă,
socială şi de a sprijini copiii cu diverse nevoi.
ART.7. Obiectivele asociaţei:
-

să apere interesele elevilor în raport cu terţii, persoane fizice sau juridice (instituţii şi
organisme guvernamentale şi de stat, în ţară şi străinătate);

-

să organizeze anchete, studii, dezbateri şi consfătuiri, pe teme de învăţământ legate de
sfera de interes a asociaţiei şi să promoveze răspândirea informaţiei ;

să organizeze simpozioane, cursuri de specialitate, editare de pliante, reviste, jurnale şi
albume de specialitate ;
- să se preocupe de asigurarea pazei şi securităţii elevilor ;
-

- să-i educe pe elevi în spiritul ocrotirii naturii şi animalelor;
- să reprezinte pe lângă autorităţile competente interesele legate de învăţământ, încă
din faza de elaborare a normelor legale ce au importanţă pentru activitatea acestora;
- să organizeze mese rotunde şi orice alt tip de activitate, iar prin mijloace mass-media
să se ocupe de instruirea şi ridicarea nivelului de cunoaştere şi perfecţionare a elevilor;
- să favorizeze relaţiile culturale dintre membrii asociaţiei şi alte asociaţii cu acelaşi
profil din ţară şi din străinătate ;

-

să colaboreze cu alte organe şi organizaţii specializate din domeniul învăţământului, al
protecţiei drepturilor copilului etc.;
să încheie şi să realizeze contracte în interesul asociaţiei ;

-

să asigure realizarea unor programe de sprijin pentru copiii cu diverse nevoi ;

-

să contribuie la asigurarea unor condiţii optime pentru desfăşurarea unui învăţământ

-

eficient;
-

-

să contribuie la soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor diferende care pot interveni între
membrii asociaţiei constituind, în caz de nevoie, colegii de conciliere şi arbitraj în interiorul
asociaţiei;
să asiste în limitele legale pe membrii asociaţiei în faţa autorităţilor de stat şi să fie
alături de aceştia în eventualele diferende pe care le-ar avea cu terţii, persoane fizice sau
juridice;
ART.8. Pentru atingerea acestor obiective, asociaţia va putea:

(A) să organizeze:
-

întâlniri, dezbateri, manifestări socio-culturale, consfătuiri, simpozioane, studii,
conferinţe,etc.

-

târguri, expoziţii, prezentări;
spectacole, reprezentaţii, reuniuni festive, activităţi recreative, turistice şi sportive;
cursuri de calificare profesională şi recalificare, de specializare şi alte forme de
învăţământ în domeniile legate de obiectul de activitate al asociaţiei;

- activităţi în scopul de a facilita cunoaşterea de către elevi a celor mai noi descoperiri
din toate domeniile de învăţământ precum şi pentru lărgirea orizontului de cunoaştere;
- orice altă activitate utilă pentru realizarea obiectului de activitate.
(B) sǎ angajeze personal de pazǎ, de întreţinere, cadre competente care sǎ ţinǎ diferite
cursuri pentru elevi.

CAPITOLUL II
ASOCIAŢII

ART.9. Asociaţia va fi constituită din:
a. –membrii fondatori
Sunt consideraţi membrii fondatori persoanelor fizice care compun asociaţia la data costituirii
sale ;
b. –membrii asociaţi

Se consideră membru asociat, orice persoana fizică care acceptă prevederile prezentului
statut aderant la asociaţie, plăteşte cotizaţia anuală stabilită şi susţine prin activitatea ei
obiectivele şi scopul asociaţiei;
c. –membrii de onoare
Pot fi personalităţi din ţară şi străinătate care susţin obiectivele propuse de asociaţie. Ei
sunt propuşi de consiliul director şi vor dobândi calitatea de membri de onoare prin aprobarea
adunării generale.
ART.10. Încetarea calităţii de membru are loc:
-

prin dizolvarea asociaţiei;
prin retragerea voluntară a asociatului;
prin excluderea asociatului.

CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR

ART.11. Membrii asociaţiei au dreptul:
- să participe la toate acţiunile asociaţiei;
- să aleagă şi să fie aleşi în diverse organe de conducere ale asociaţiei;
- să contribuie la realizarea scopurilor propuse de asociaţie.
ART.12. Membrii asociaţiei au obligaţia :
-

să plătească cotizaţia stabilită anual;
să nu aparţină vreunei organizaţii al cărei scop contravine acestei asociaţii.

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

ART.13.Patrimoniul social va fi constituit din:
-

cotizaţiile anuale ale membrilor fondatori şi membrilor asociaţi;
dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie ;
venituri realizate din activităţi economice directe ;
donaţii şi contribuţii benevole din partea membrilor fondatori asociaţi, precum şi din
partea altor persoane fizice sau juridice şi altor organisme guvernamentale şi
neguvernamentale (autohtone, străine sau internaţionale), care doresc să sprijine asociaţia;

-

sponsorizări.

ART.14. Cuantumul cotizaţiei anuale la care vor fi supuşi membrii fondatori şi membrii
asociaţi este
de 50 lei. Acesta poate fi modificat la propunerea Consiliului Director şi supus aprobǎrii Adunǎrii
generale a Asociaţiei.

ART.15. Patrimoniul asociaţiei este distinct şi autonom faţă de patrimoniul individual al
fiecărui asociat şi va fi folosit în vederea realizării obiectivelor şi scopului pe care şi le
propune asociaţia.
ART.16. Se admite tranferul cu orice titlu de bunuri materiale în patrimonuil asociaţiei, evaluat
în lei la data primirii în asociaţie.
ART.17. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este format din aporturi în bani ale asociaţilor şi este în
sumă de 1000 RON, vărsat într-un cont bancar deschis în acest scop.

CAPITOLUL V
ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI

ART.18. Organele asociaţiei sunt:
a. Adunarea Generală
b. Consiliul Director
c. Cenzorul
ART.19. Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei, fiind constituită din numărul
total al membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi.
La nivelul claselor din şcoalǎ, membri asociaţi vor delega din rândul lor, pentru fiecare 10
membrii câte un reprezentant care sǎ participe la Adunarea generalǎ şi care vor avea obligaţia sǎ
informeze la şedinţele pe clasǎ cele prezentate în Adunarea generalǎ a Asociaţiei.
Adunarea generală este legal constituită la prima convocare, când sunt prezenţi sau
reprezentaţi jumătate +1 din numărul total al membrilor delegaţi ai asociaţiei, iar la cea de-a doua
convocare adunarea generală este validă indiferent de numărul de membri prezenţi sau
reprezentaţi.
Hotărârile Adunării Generale sunt valabile atunci când se iau prin vot a jumătate+1 din
numărul celor prezenţi sau reprezentaţi la şedinţă. Fiecare membru al asociaţiei are dreptul de a
vota pentru sine şi pentru maximum 10 membri care l-au mandat în scris. Asociatul care are un
interes personal în problema supusă deliberării Adunării Generale nu-şi poate exercita dreptul de
vot pentru adoptarea hotărârilor Adunării Generale.
Şedinţele Adunării Generale sunt ordinare sau extraordinare. Şedinţele ordinare sunt
convocate cel puţin o dată pe an de către Consiliul Director, iar cele extraordinare de câte ori este

nevoie, fiind convocate la iniţiativa Consiliului Director sau a unui număr de membri
reprezentând o treime din numărul total al membrilor asociaţiei. Convocarea se face prin
semnarea unui convocator pus la dispoxiţia membrilor asociaţi delegaţi, pǎrinţi ai elevilor, de
cǎtre dirigintele sau învǎţǎtorul clasei cu cel puţin 7 zile înainte de ziua la care va avea loc
Adunarea Generală.
Şedinţele se vor desfăşura în Şcoala cu Clasele I-VIII,Nr.7,,Sfânta Maria”.
Competenţa Adunării Generale cuprinde:
-

stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei ;
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director;
alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
înfiinţarea de filiale;
modificarea actului constitutiv şi a statutului;
dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;

- schimbarea sediului;
- orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut.înfiinţarea de filiale;
ART.20. Consiliul Director asigură conducerea şi administrarea asociaţiei.
Numărul membrilor Consiliului Director este de 5, aleşi de Adunarea Generală dintre
asociaţi.
Consiliul Director este ales de Adunarea Generală pe termen de 4 an, putând fi revocat în
condiţiile prezentului statut, prin hotărârea Adunării Generale luată cu majoritate absolută de
voturi, de către membrii fondatori şi asociaţi .
Membrii Consiliului Director al căror mandat a expirat pot fi realeşi.
Consiliul Director reprezintă asociaţia în justiţie şi faţă de terţi, putând da mandat de
reprezentare oricărui asociat sau altor persoane. Persoanele împuternicite răspund faţă de
asociaţie pentru actele săvârşite sau depăşirea mandatului.
Consiliul Director va alege dintre membrii săi un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
Pentru valabilitatea deliberărilor Consiliului Director este necesară prezenţa a cel puţin 3
membri ai Consiliului Director. Deciziile se iau cu majoritatea absolută a celor prezenţi.Nici
unul din membrii Consiliului Director, care are un interes personal în problema supusă
deliberării Adunării Generale, nu-şi poate exercita dreptul de vot pentru adoptarea hotărârilor
Adunării Generale.
Membrii Consiliului Director au dreptul la remuneraţie sau la alte avantaje de orice fel,
aprobat în condiţiile prezentului statut şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
ART.21. Atribuţiile Consiliului Director :
-

asigură punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale;

prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia 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 ;
- aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
- avizează primirea de noi membri ;
- ia măsuri pentru încasarea cotizaţiei stabilite ;
- propune modificările statutului asociaţiei care se vor supune aprobării Adunării Generale;
- avizează primirea de noi membri pe baza unor criterii de selecţie;
- îndeplineşte toate atribuţiile şi actele necesare realizării obiectivelor şi scopurilor asociaţiei;
ART.22. Cenzorul
-

Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor .
În realizarea competenţei sale cenzorul :
- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală .
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori şi nici rudele până la gradul IV cu aceştia
Cenzorii sunt obligaţi să efectueze inspecţii ale casieriei asociaţiei, să convoace Adunarea
Generală anulată în cazul în care aceasta nu a fost convocată de Consiliul Director, să verifice
plata cotizaţiilor, contribuţiile şi donaţiile făcute asociaţiei .

CAPITOLUL VI
FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

ART.23. Orice persoană fizică sau juridică poate cere să devină membru al asociaţiei dacă se
angajează să respecte statutul şi dacă îndeplineşte criteriile stabilite de Consiliul Director .
Asociatul poate ieşi oricând din asociaţie cu condiţia să comunice în scris hotărârea sa
Consiliului Director cu cel puţin 6 luni înainte de a se retrage, fiind obligat ca pentru aceasta să
achite la zi cotizaţia de membru.
ART.24. Excluderea asociaţiilor se face prin hotărârea Adunării Generale .
Pot fi excluşi asociaţii care încalcă flagrant dispoziţiile statutului, care înfăptuiesc acte sau
fapte care aduc prejudicii sau denigreazǎ asociaţia sau şcoala, refuză să achite cotizaţia.
Asociatul exclus rămâne obligat să achite contribuţia care îi revine până la data excluderii
sale.

CAPITOLUL VII
DIZOLVARE ŞI LICHIDARE

ART.25.Asociaţia se dizolvă:
-

de drept;
prin hotărâre judecătorească;
prin hotărârea Adunării Generale ;
În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către
persoane fizice.
In cazul dizolvării asociaţiei, Adunarea Generală va hotărî transmiterea bunurilor rămase în
urma lichidării către o persoană juridică de drept privat sau de drept public cu scop identic sau
asemănător cu cel avut de asociaţie. Aceasta va fi Şcoala cu Clasele I-VIII, Nr.7 ,,Sfânta Maria”.

Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor .

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE

ART.26. Prezentul statut poate fi modificat numai prin hotărârea Adunării Generale, prin
vot a jumătate +1 din numărul total al asociaţilor delegaţi.
Hotărârile care privesc transformarea scopului asociaţiei trebuie să întrunească votul a cel
puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţiei.

Prezentul statut a fost redactat în 8 exemplare ,la Timişoara azi data de 28 septembrie 2005.

MEMBRI FONDATORI:
1. Dumitru Gica
2. Bolog Ana
3. Blaşiu Zorana

4. Popa Adriana
5. Vuşcan Emilia
6. Bucurei Cornelia
7. Veştemean Florentina
8. Culciar Maria
9. Vancea Cosmin
10. Popescu Corina Octavia
11. Panduru Ionela
12. Bradea Rodica Livia
13. Candoi Ana
14. Tǎlmaciu Daniela
15. Pescaru Maria
16. Barta Maria
17. Zbanţ Mirela
18. Bledea Ileana
19. Jifcovici Marinela
20. Lengher Domnica
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