
STATUTUL ASOCIAȚIEI “EDUCRATES”
 
Capitolul I. Denumirea, scopul, obiectivul, sediul şi durata asociaţiei
Art. 1. - în temeiul Ordonantei Guvernului României nr. 26 / 30.01.2000 cu 
privire la asociatii şi fundatii se constituie Asociaţia “Educrates””
Art. 2. - Scopul Asociaţiei „Educrates” este acela de a educa elevii şi 
preşcolarii, precum şi de a consilia părinţii şi cadrele didactice, în direcţia 
implementării unui învăţământ modern şi interactiv. Beneficiarii direcţi 
ai activităţii asociaţiei „Educrates” vor fi copiii, care vor fi implicaţi în 
manifestările educative, iar indirecţi părinţii şi cadrele didactice, care vor 
fi formate şi consiliate prin stagii specifice, simpozioane, o platformă de e-
learning sau alte activităţi.
 
Obiectivele ce tind să fie atinse prin activitatea asociaţiei sunt:
implementarea unui învăţământ modern, interactiv şi centrat pe elev; 
dezvoltarea unei platforme de e-learning, cu secţiuni pentru elevi, părinţi şi 
cadre didactice; 
integrarea copiilor cu probleme de dezvoltare şi comportamentale în 
societate;
integrarea copiilor cu probleme emoţionale;
sprijinirea copiilor talentaţi;
 
Asociatia îsi propune:
Crearea unui site complex (platforma de e-learning) care să fie un spaţiu 
de comunicare, şi care să ofere gratuit elevilor: jocuri educative, aplicaţii 
interactive şi concursuri interdisciplinare on-line. Pentru părinţi şi cadre 
didactice siteul va oferi gratuit: o platformă de publicare a articolelor, un 
forum de discuţii, softuri educaţionale online, etc.
Organizarea de activităţi cultural artistice şi educative (în special teatru de 
păpuşi interactiv), beneficiari fiind elevii şi preşcolarii;
Organizarea de stagii de formare şi simpozioane cu cadrele didactice;
Organizarea aşanumitei „şcoali a părinţilor”, în cadrul căreia se va desfăşura 
o activitate de educare a părinţilor de către diferiţi specialişti, şi care totodată 
va oferi ocazia unor schimburi de idei şi de experienţe cu privire la educarea 
copiilor;
Organizarea unor tabere educative pentru copii;
Susţinerea procesului de instruire şi educaţie prin organizarea unor cursuri 
de pregătire şi a unor schimburi de experienţe cu organizaţii similare, din 
ţară şi străinătate;



Sprijinirea financiară, logistică sau de altă natură a participării membrilor 
asociaţiei şi /sau altor persoane la conferinţe, festivaluri, spectacole, 
concursuri interne şi internaţionale;
Colaborarea cu grădiniţe şi şcoli în vederea derulării unor proiecte 
educaţionale;
Editarea unor materiale informative (buletine informative, broşuri, reviste, 
etc.)
Art. 3. - Durata de functionare a asociaţiei este nelimitata. 
 
Capitolul II. Patrimoniul asociaţiei
Art. 4. - Patrimoniul initial al asociaţiei se constituie din suma de 1.000 de 
lei depusa initial de membrii acesteia. În contul patrimoniului, asociaţia 
poate primi donaţii sau contribuţii de la persoane juridice sau fizice. 
Asociaţia poate stabili o cotizaţie anuala pentru membri, în funcţie de 
cheltuielile estimate în bugetul de cheltuieli. Bilanţul contabil şi bugetul de 
cheltuieli ale asociaţiei se întocmesc anual, conform dispoziţiilor legale.
Art. 5. – Veniturile asociaţiei provin din:
- cotizaţiile membrilor; 
- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în 
condiţii legale; 
- venituri rezultate din activităţi economice directe; 
- donaţii, sponsorizări sau legate; 
- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 
- alte venituri prevazute de lege.
Art. 6. – Asociatia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute 
de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se 
reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru 
realizarea scopului asociaţiei.
Art. 7. – Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, 
dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul 
principal al persoanei juridice.
  
Capitolul III. Membrii asociaţiei
Art. 8. – Poate fi membru cu drepturi depline al asociaţiei orice persoană 
majoră care aderă la prevederile statutului şi este dedicată obiectivelor şi 
scopurilor declarate ale asociaţiei.
Art.9. – Persoanele care au merite deosebite în progresul şi promovarea 
domeniului pot deveni membri de onoare ai asociaţiei.



Art. 10.  - Calitatea de membru al asociaţiei se dobândeşte prin adresarea 
unei cereri de adeziune către consiliul director şi acceptarea sa de către 
acesta.
Pierderea calităţii de membru al asociaţiei se poate face prin renunţarea 
la această calitate de către membru sau prin excluderea dintre membrii 
asociaţiei prin hotarâre a adunării generale, la propunerea consiliului 
director.
Art. 11. – Drepturile membrilor asociaţiei
Calitatea de membru dă dreptul de vot în Adunarea Generală, să aleagă şi 
să fie ales în organele de conducere, să consulte bilanţul contabil, procesele 
verbale ale şedinţelor organelor de conducere, să participe la schimburi de 
specialişti, organizate de asociaţie cu asociaţii similare din tară şi străinătate.
Art. 12. – Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele: să respecte 
prevederile statutare, să participe la acţiunile asociaţiei, la organizarea şi 
desfaşurarea manifestărilor, apariţia şi difuzarea publicaţiilor iniţiate de 
asociaţie, să achite cu regularitate cotizaţia, etc.
 
Capitolul IV. Administrarea asociaţiei
Art. 13. – Adunarea generală
Adunarea generală, constituită din toţi membrii asociaţiei, este organul 
suprem de conducere al acesteia. În acest scop adunarea generală are 
următoarele atribuţii :
a) aprobă şi modifică statutul asociaţiei;
b) alege şi revocă membrii consiliului director şi ai comisiei de cenzori;
c) aprobă raportul anual al consiliului director al asociaţiei, bilanţul contabil 
şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) hotărăşte înfiinţarea de filiale ;
e) hotărăşte modificarea actului constitutiv şi al statutului ;
f) aprobă excluderea din asociaţie;
g) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, şi stabileşte destinaţia 
bunurilor ramase după lichidare;
h) adoptă orice alte hotărâri, care, conform statutului, sunt de competenţa 
exclusivă a adunării generale.
Fiecare membru al asociaţiei dispune de un vot în adunarea generala. 
Dreptul de vot se exercita direct sau prin mandat scris.
Adunarea generală este convocată cel putin o dată pe an, la cererea 
consiliului de administraţie, în şedinte ordinare si, ori de câte ori este 
necesar, în şedinţe extraordinare.



Adunarea generală extraordinară poate fi convocată la cererea consiliului 
de administraţie, a unei treimi din numărul membrilor săi sau a comisiei de 
cenzori.
Adunarea generală este legal constituită, dacă la sedinţă participă jumatate 
plus unu din numărul total al membrilor asociaţiei, şi adoptă hotarâri 
valabile cu votul a jumatate plus unu din numărul celor prezenţi. La a doua 
convocare se va putea decide cu majoritatea absolută a celor prezenţi, 
oricare ar fi numărul lor.
Hotărârile privind modificarea statutului se iau în adunarea generală 
extraordinară, cu votul a cel puţin doua treimi din totalul membrilor 
asociaţiei.
Convocarea pentru adunarea generala, cu precizarea ordinii de zi, trebuie 
făcută de către Consiliul director cu cel puţin 14 zile înainte de data ţinerii 
acesteia, prin înştiinţarea în scris a tuturor membrilor asociaţiei sau prin 
înştiinţări afişate la sediul asociaţiei.
Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis.
Adunarea generală este condusă de către preşedintele consiliului de 
administraţie, sau, în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului 
director. Acesta numeşte, dintre membri, un secretar al adunării, care 
întocmeşte procesul verbal. La începutul fiecărei adunări, membrii prezenţi 
semnează o foaie de prezentă. Procesul verbal al adunării extraordinare care 
are pe ordinea de zi modificarea statului se întocmeşte în forma autentică.
Art. 14. – Consiliul director
Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei, format 
din 3 membri, ales de adunarea generala, pentru o perioada de 4 ani. 
Consiliul alege dintre membrii săi un preşedinte, un secretar şi un membru.
Preşedintele consiliului director reprezintă asociaţia în faţa autorităţilor 
publice, în justiţie şi în relaţiile cu terţi.
Secretarul se ocupa cu probleme de evidenţă, circulaţie a informaţiei şi 
comunicare.
Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru daunele cauzate din 
vina lor atât faţă de terţi, cât şi faţă de asociaţie sau de membrii asociaţiei.
Consiliul director are urmatoarele atribuţii:
a) asigură conducerea operativă a activităţii asociaţiei între sedinţele adunării 
generale şi realizeaza actele de administrare a asociaţiei; 
b) propune obiectivele şi programul de activităţi pentru perioadele dintre 
întrunirile consiliului director;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
d) aprobă sau respinge aderarea ulterioară în asociaţie a altor persoane fizice 
sau juridice, precum şi retragerea din asociaţie;



e) hotărăşte excluderea din asociaţie, în condiţiile prevăzute de statut;
f) asigură întocmirea şi prezentarea către adunarea generală a raportului 
de activitate pe perioada anterioara, a executării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al asociaţiei, a bilanţului contabil, a proiectului bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a proiectului programelor asociaţiei pe care le supune 
spre aprobare adunării generale;
g) exercita orice alte atribuţii şi îndeplineşte însărcinări stabilite de adunarea 
generală;
Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată la trei luni sau ori de câte ori 
este necesar, la sediul asociaţiei, la data stabilită de preşedinte sau, în lipsa 
acestuia, de vicepreşedinte. Convocarea se face în scris, de către secretar, cu 
cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii, cu excepţia cazurilor urgente, când 
consiliul se poate întruni fără convocare.
La şedinţele consiliului director este necesară participarea a cel putin trei 
dintre membrii săi, dintre care unul trebuie să fie preşedintele consiliului 
său, în lipsa acestuia, vicepreşedintele, iar hotărârile sunt valabile cu votul 
majorităţii celor prezenţi.
Lucrările consiliului director sunt consemnate în registrul de procese verbale 
de către secretar şi sunt semnate de către toţi cei prezenţi.
Art. 15. – Cenzorul
Controlul gestiunii patrimoniului asociaţiei este asigurat de un cenzor.
Calitatea de cenzor se poate pierde prin demisie, deces sau revocarea dispusă 
de Adunarea Generală pentru nerespectarea atribuţiilor prevăzute de statut 
sau lege.
Art. 16. – Asociaţia se poate dizolva :
-de drept ; 
-prin hotarârea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz ; 
-prin hotarârea adunării generale.
Art. 17. – 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; 
- imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului 
director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează 
mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală 
sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit; 
- reducerea numărului de asociaţi sub limita fixata de lege, dacă acesta nu a 
fost constituit timp de trei luni.



Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei 
circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane 
interesate.
Art. 18. – Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea 
oricărei persoane interesate :
-când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicita sau contrară ordinii 
publice ; 
-când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare 
ordinii publice ; 
-când asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit ; 
-când asociaţia a devenit insolvabilă ;
Instanţa competentă este judecatoria în a cărei circumscripţie se află sediul 
asociaţiei.
Art. 19. - Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale, în 
termen de 15 zile de la data sedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în forma 
autentică, se depune la judecatoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are 
sediul pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Art. 17. – În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile asociaţiei ramase în 
urma lichidării nu pot fi transmise către persoane fizice. Aceste bunuri 
pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop 
identic sau asemănător, metodologia de transmitere urmând a fi stabilită 
de Consiliul director al asociaţiei prin actul prin care se hotărăşte încetarea 
activităţii.
 
Capitolul V.  Dispoziţii finale 
Art. 32. - Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.
Art. 33. - Redactat şi editat în 6 exemplare de CABINET 
DE AVOCAT _______________________ cu sediul 
în_________________________________________.
S-au eliberat părţilor 5 exemplare originale, astăzi data autentificării.
 
ASOCIAŢII:
 
Năprădean Ciprian Tudor
 
Ioana Filip
 
Bogdan Dragoş Călin
 
 


