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BAZA LEGALA 
  Ordonanţa de Guvern nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,  

Codul Civil in vigoare (Legea nr.287/2009 republicata) şi a Regulamentul privind 

organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrul federaţiilor şi Registrul 

naţional al persoanelor juridice fara scop patrimonial aprobat prin Ordinul  ministrului 

justiţiei nr.945/B/C/26.04.2000, 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 Art.1 (1) Forma juridica a Asociaţiei este de persoana juridica româna de drept 

privat fara scop patrimonial, nonprofit, apolitica şi neguvernamentala, înfiinţata în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 asa cum aceasta a fost 

modificata si completata ulterior. Asociaţia dobândeşte personalitate juridica de la data 

înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa Judecatoriei Sector 5 

Bucuresti. 

  (2) Durata de funcţionare a Asociaţiei este pe termen nedeterminat. 

 

MEMBRII ASOCIATIEI 
 Art.2 Asociaţia se compune din membrii fondatori, membrii activi şi membrii de 

onoare. 

 

Art.3 Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice care au adoptat 

prezentul statut şi care sunt menţionaţi şi în Actul Constitutiv al Asociaţiei. 

 

Art.4 Membrii activi ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice române sau 

straine care desfaşoara activitaţi de specialitate şi care adera necondiţionat la prezentul 

statut.  

Dobândirea calitaţii de membru activ se va putea face numai în urma unei cereri 

scrise de adeziune prin care solicitantul se va obliga sa respecte prezentul statut şi îşi va 

lua angajamentul ca-şi va aduce aportul la promovarea şi respectarea scopurilor asociaţiei. 

Consiliul director va lua în dezbatere cererea de adeziune şi va propune Adunarii generale 

a asociaţilor acceptarea sau neacceptarea solicitantului, care va decide cu votul majoritaţii 

simple. Dupa acceptarea cererii va achita cotizatia de membru, cotizatie a carei valoare va 

fi stabilita de catre Consiliul director.  

 

Art.5 Membrii de onoare ai Asociaţiei sunt persoanele fizice sau juridice care şi-au 

adus un aport semnificativ la promovarea dezvoltarii social-culturale si stiintifice a 

comunitatilor umane, prin promovarea valorilor crestine, care prin poziţia lor şi activitatea 

pe care au desfaşurat-o în domeniile respective aduc un mare prestigiu asociaţiei. 

 

Art.6 Retragerea din Asociaţie a vreunui membru se va putea face în baza unei 

cereri scrise adresata  Consiliului director. 
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Art.7 Excluderea din Asociaţie a unui membru se face de catre Adunarea generala a 

asociaţilor, daca cel vizat se afla într-una din urmatoarele situaţii: 

- savârşeşte cu rea credinţa abateri care contravin statutului; 

- nu participa la acţiunile organizate de catre asociaţie la care a fost nominalizat, 

aducând atingere imaginii asociaţiei; 

- nu îşi achita timp de un an de zile cotizaţia; 

- nu respecta deciziile Consiliului director şi hotarârile Adunarii generale a 

asociaţilor; 

  

 Art.8 Calitatea de membru asociat înceteaza şi se pierde în urmatoarele cazuri: 

la cerere sau prin demisie; 

prin excludere 

prin deces 

 

Art.9 (1)Fiecare membru asociat, indiferent de calitatea pe care o are în structurile 

de conducere, are dreptul la un singur vot în cadrul Adunarii generale, iar atunci când sunt 

supuse la vot fapte care ţin de calitatea sa, asociatul în cauza este obligat sa se abţina de la 

vot; are dreptul sa ocupe funcţii de conducere, are dreptul al indemnizaţii pentru munca 

prestata, şi are drept liber de exprimare în cadrul asociaţiei. 

(2)Fiecare membru asociat este obligat sa respecte hotarârile organelor de 

conducere, sau cele adoptate prin votul majoritaţii asociaţilor, sa plateasca la timp 

cotizaţiile şi taxele stabilite, sa sprijine şi sa promoveze programele asociaţiei. 

 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 

Art.10. Asociaţia îşi propune ca scop principal sprijinirea procesului de invatamant, 

promovarea si stimularea elevilor pentru obtinerea de performante precum si sprijinirea 

socio-psiho-culturala a elevilor din Colegiul Economic “Virgil Madgearu”Bucuresti. 

 

  Art.11. Obiectivele principale ale Asociatiei sunt: 

 Stimularea procesului de invatare al elevilor din Colegiul Economic “Virgil 

Madgearu”Bucuresti; 

 Obtinerea de sponsorizari pentru asigurarea unor conditii optime de dezvoltare 

intelectuala a elevilor;  

 Obtinerea de credite bancare pentru achizitionarea aparaturii pentru dotarea salilor 

de curs, salilor de sport, a atelierelor scolare; 

 Organizarea de meditatii pentru aprofundarea de catre elevi a obiectelor de studiu; 

 Organizarea timpului liber al elevilor intr-un mod cat mai constructiv; 

 Organizarea de cercuri stiintifice pentru elevi; 

 Organizarea de tabere de recreere si educative pentru elevi; 

 Organizarea de reuniuni intre parinti pentru discutarea problemelor de educatie ale 

copiilor lor, elevi la Colegiul Economic “Virgil Madgearu”Bucuresti; 
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 Organizarea modului de transport al elevilor; 

 Organizare de cercuri de dans si cercuri sportive pentru elevi; 

 Organizarea de excursii in tara si in strainatate pentru largirea orizontului cultural al 

elevilor; 

 Favorizarea organizarii de reuniuni, seminarii si conferinte cu scopul de a face 

cunoscuta activitatea Asociatiei; 

 Acordarea unor sponsorizari si donatii unor institutii si persoane fizice sau juridice 

care contribuie la indeplinirea scopului si obiectivelor Asociatiei; 

 Instituirea unor premii si burse pentru elevii cu merite deosebite si situatii speciale; 

 Acordarea de sprijin material si financiar pentru elevii care dispun de mijloace 

financiare reduse; 

 Dotarea si intretinerea salilor de curs si  a spatiilor destinate elevilor; a cabinetelor 

medicale, cabinet psihopedagogic, biblioteca, CDI, Club European, Sali si teren de 

sport; 

 Organizarea si administrarea activitatilor necesare bunei desfasurari a procesului 

instructiv –educativ din scoala; 

 Atragerea si utilizarea, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse sub forma 

de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu 

surse de finantare interne si externe, etc. ; 

 Cresterea gradului de autonomie a unitatii; 

  Sprijin material şi logistic în vederea editarii unor broşuri, pliante sau alte materiale 

publicitare care sa reflecte obiectiv şi sa promoveze activitatea şi imaginea scolii; 

  Dezvoltarea relatiilor de colaborare scoala-comunitate;  

 Editarea si tiparirea de materiale si publicatii in legatura cu scopurile si activitatea 

desfasurata de catre Asociatie; 

 Sustinerea tratarii egale, nediscriminatorii a copiilor indiferent de etnie, sex, religie 

etc. 

 Sprijinirea participarii elevilor si a cadrelor didactice la targurile interne si 

internationale ale firmei de exercitiu; 

 Sprijinirea participarii elevilor la olimpiade si concursuri scolare; 

 Sprijinirea oricaror  alte activitaţi sau alocari de mijloace şi resurse umane ori 

materiale, permise de lege şi morala publica, aflate în concordanţa cu scopul 

principal precizat  de prezentul  statut. 

 

PATRIMONIUL ASOCIATIEI, VENITURI ŞI CHELTUIELI 
 

Art.12 Patrimoniul iniţial, la data constituirii Asociaţiei, este de 1000 lei (una mie 

lei), alcatuit din aportul în numerar al asociaţilor fondatori şi pus la dispoziţia Asociaţiei 

de catre aceştia, în totalitate.  

 

Art.13 Surse de completare a patrimoniului vor fi în exclusivitate cele prevazute de 
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lege şi vor reprezenta venituri realizate astfel: 

- cotizaţiile membrilor; 

- donaţiile, sponsorizarile sau legatele persoanelor fizice sau juridice române 

sau straine; 

- veniturile obţinute din organizarea de stagii de pregatire;  

- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile; 

- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, sau de la 

diversele organisme internationale; 

- veniturile realizate din activitatile economice directe premise de lege si 

complementare obiectivelor Asociatiei; 

- orice alte venituri permise de lege care satisfac cerinţele scopului asociaţiei 

 

Art.14  (1)In nici un caz patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri 

decât cele prevazute de prezentul statut. Orice act juridic sau operaţiune care contravine 

scopurilor asociaţiei nu produce efecte juridice, fiind sancţionate cu nulitatea absoluta. 

Asociaţia nu poate accepta donaţii sau legate cu sarcini din partea terţelor persoane numai 

daca sarcinile astfel impuse nu contravin scopului asociaţiei.   

   (2)In îndeplinirea scopurilor sale, Asociaţia îşi va putea înfiinţa societaţi 

comerciale din care sa rezulte venituri, cu condiţia ca activitaţile economice directe 

desfaşurate sa aiba caracter accesoriu şi sa fie în strânsa legatura cu scopul principal al 

asociaţiei. 

 (3)Orice dobândire de bunuri şi resurse financiare indiferent de forma intrarii lor în 

patrimoniul asociaţiei vor fi imediat consemnate în evidenţele acesteia; 

- Cheltuielile Asociaţiei vor fi facute în vederea realizarii scopurilor acesteia 

prevazute în prezentul statut şi aprobate de Preşedinte, Consiliul director sau Adunarea 

generala dupa caz. 

 

Art. 15 Prezentul regulament întra în vigoare dupa acceptarea acestuia de catre Asociatia 

de parinti si profesori. 
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