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STATUTUL 

ASOCIAȚIEI ”DIMITRIE ŢICHINDEAL” 

ARAD 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE  
 

Art.1. Denumirea asociaţiei 

Denumirea asociaţiei este: ASOCIAŢIA ”DIMITRIE ŢICHINDEAL”. 
 

Art.2. Natura juridică 

Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, nonprofit, fără scop 

lucrativ, neguvernamentală, apolitică, înfiinţată conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

modificările ulterioare. 

Asociaţia se constituie prin voinţa membrilor fondatori, având patrimoniu distinct şi autonom. 

Organele de conducere, administrare şi control se stabilesc conform actului constitutiv şi potrivit 

statutului. 

În toate actele emise de asociaţie se va menţiona denumirea acesteia, sediul, numărul şi data înscrierii 

în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, codul fiscal, contul bancar şi banca la care acesta este deschis. 
 

Art.3. Sediul asociaţiei 

Sediul asociaţiei se stabileşte în Arad, B-dul General Dragalina, nr. 5-7, județul Arad, în incinta clădirii 

Colegiului Național ”Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, imobil înscris în CF nr. 310532, top 

7824/1387/1, Arad. Sediul asociaţiei poate fi shimbat în baza hotărârii Consiliului Director. 
 

Art.4. Durata de funcţionare a asociaţiei 

Asociaţia este înfiinţată pe o durată nedeterminată. 

 

CAPITOLUL II SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 
 

Art.5. Obiectivele asociaţiei 

Asociaţia are ca obiective asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea personalităţii și  

menținerea sănătăţii fizice și psihice a elevilor şi tinerilor, prin susținerea activităților educative 

școlare și extrașcolare, promovarea şi susţinerea performanţei şcolare și modernizarea bazei 

materiale, cu precădere în interesul Colegiului Național ”Preparandia – Dimitrie Țichindeal” Arad. 
 

Art.6. Scopurile asociaţiei 

Asociaţia are ca scopuri: 

 stimularea performanței elevilor și a cadrelor didactice; 

 susținerea activităților ce vizează creșterea calității în învățământ (susținere materială, 

organizare de cursuri, stagii de formare, sesiuni de comunicări, simpozioane, etc); 

 sprijinirea școlii în optimizarea procesului didactic, în realizarea de activități educative 

extrașcolare, parteneriate școlare interne și externe, vizite, excursii, tabere școlare, 

competiții, etc;  

 realizarea unor proiecte directe sau în parteneriat cu instituţii guvernamentale, organizaţii 

neguvernamentale, fundaţii şi alte asociaţii din ţară şi străinătate, pentru promovarea şi 

susţinerea unui sistem educaţional modern și eficient, pentru exercitarea dreptului tuturor 

copiilor de a fi educaţi împreună, pentru dezvoltarea solidarităţii atât între copii cât şi între 

familiile copiilor, pentru implicarea familiei şi comunităţii în educaţia copiilor. 

 identificarea și atragerea de resurse materiale și financiare care contribuie la realizarea 

obiectivelor stabilite. 
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CAPITOLUL III DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU 
 

Art.7. Dobândirea calităţii de membru al asociației 

Calitatea de membru al Asociației poate fi dobândită de către orice persoană, indiferent de sex, rasă, 

religie sau opţiuni politice, care îşi exprimă liber dorinţa de a adera la obiectivele și scopurile asociaţiei 

şi îndeplineşte criteriile morale şi profesionale pentru a fi implicat în acţiuni cu caracter educativ şi util 

pentru elevi și tineri. 

Solicitarea de dobândire a calității de membru se face prin cerere scrisă adresată Consiliului Director al 

asociației. Aprobarea înscrierii în asociaţie a noilor membri se face de către Consiliul Director. 
 

Art.8. Pierderea calităţii de membru al asociației 

Calitatea de membru, precum şi drepturile rezultate din aceasta, se pierde prin retragere, excludere, sau 

neplata cotizației anuale stabilite de către Adunarea Generală. 

Retragerea membrului asociației se face printr-o înștiințare scrisă adresată Consiliului Director. 

Poate fi exclus membrul asociației care se implică în activități ilegale, sau care nu sunt conforme cu 

prevederile statutului asociaţiei, atunci când acesta produce pagube materiale, dacă utilizează 

patrimoniul asociației în folosul său sau al altora sau dacă aduce atingere imaginii asociaţiei. 

Excluderea este decisă prin hotărârea Consiliului Director și se aplică de îndată. Excluderea poate fi 

contestată la Adunarea Generală. 

Membrul asociației se consideră radiat dacă nu achită cotizația în cuantumul și la termenul stabilit de 

către Adunarea Generală. 
 

Art 9. Membrii asociației pot fi: 

 Membri fondatori: asociații semnatari ai actului constitutiv și ai statutului, precum și 

persoanele care au un rol determinant în constituirea asociației sunt considerați fondatori. 

 Membri: asociații care au aderat la asociație ulterior constituirii acesteia. 

 Membri de onoare: persoanele cărora li s-a acordat această calitate de către Consiliul Director 

al Asociației. Membrii de onoare nu au obligația de a achita cotizația și nu au drept de vot. 

 

CAPITOLUL IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 
 

Art.10. Drepturile membrilor asociației 

a) Membrii au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale asociaţiei; 

b) Toți membrii, cu excepția membrilor de onoare, au drept de vot în Adunarea Generală a 

asociației. Fiecare membru are dreptul la un vot. 

c) Membrii au dreptul de a face propuneri viabile şi de a le pune în practică după ce obţin 

aprobarea Adunării Generale, sau, după caz, a Consiliului Director; 

d) Membrii au dreptul să-şi exprime punctul de vedere în legatură cu orice temă sau problemă; 

e) Membrii au dreptul de a iniţia activităţi pentru promovarea şi susţinerea sistemului 

educaţional şi de a propune evidenţierea şi recompensarea celor cu merite deosebite; 

f) Membrii au dreptul de a fi informaţi despre toate activităţile de pe agenda de lucru a asociaţiei, 

conducerea asociaţiei fiind obligată să asigure transparenţă totală la nivel organizatoric, 

contabil si juridic; 

g) Membrii au dreptul de a părăsi din propria iniţiativă asociaţia, după ce au informat în scris în 

acest sens Consiliul Director. 
 

Art.11. Obligaţiile membrilor asociației 

a) Membrii au obligația de a cunoaște și de a respecta statutul și regulamentul de ordine 

interioară a asociației; 

b) Membrii au obligația să achite cotizaţia stabilită, în suma şi la termenele prevăzute de către 

Adunarea Generală; 

c) Membrii au obligaţia de a participa activ la acţiunile asociaţiei şi de a fi prezenţi la şedinţele 

organizate; 

d) Membrii nu pot solicita recuperarea parţială sau totală a contribuţiei lor băneşti în cadrul 

asociaţiei, nici în cazul dizolvării asociaţiei, nici în cazul plecării benevole. 
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CAPITOLUL V PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI ŞI RESURSELE SALE  
 

Art.12. Patrimoniul asociaţiei 

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este constituit din aportul în bani al membrilor fondatori. Patrimoniul 

are valoare de 900 lei (RON) pe numele şi la dispoziţia asociaţiei, împărţită în părţi egale între membrii 

fondatori, valoarea nominală a unei părţi sociale fiind de 100 lei (RON). 
 

Art.13. Resursele patrimoniale 

Resursele patrimoniale ale asociaţiei sunt formate din cotizaţii, contribuţii, penalităti, amenzi, dobânzi 

și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii, dividendele societăţilor 

comerciale înfiinţate de asociaţie, alte sume obţinute din activităţi comerciale admise de lege. 

De asemenea patrimoniul poate fi majorat cu diverse sume provenite de la bugetul de stat şi/sau bugetul 

local, contribuţii benevole, sponsorizări, donaţii de la susţinători sau simpatizanţi, închirieri de bunuri, 

vânzări, cumpărări, diverse aporturi în bani sau în natură din alte surse permise de lege. 

Valoarea cotizaţiilor sau alte taxe se propun anual de către Consiliul Director al asociaţiei şi se ratifică 

de către Adunarea Generală. 

 

CAPITOLUL VI CONDUCEREA,  ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI 
 

Art.14. Organele asociaţiei 

Organele asociaţiei sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul Director; 

c) Comisia de cenzori. 
 

Art.15. Adunarea Generală 

Adunarea Generală este organul de conducere al asociației și este alcătuit din totalitatea membrilor. 
 

Art.16. Frecvența: 

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar şi are drept de 

control permanent asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori. Adunarea Generală se ține în 

principiu la sediul Asociației sau la locul (adresa) indicată în convocator. 
 

Art.17. Adunarea Generală a asociației adoptă hotărâri cu privire la: 

a) Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației; 

b) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; 

c) Alegerea și revocarea președintelui și a vicepreședintelui asociației; 

d) Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director; 

e) Alegerea și revocarea cenzorului sau a Comisiei de cenzori; 

f) Înființarea de filiale; 

g) Modificarea actului constitutiv și a statutului cu excepția schimbării sediului în aceeași 

localitate, această atribuție fiind delegată Consiliului Director; 

h) Dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după 

lichidare; 

i) Grevarea cu sarcini sau vânzarea bunurilor asociației care, ca și valoare, depășesc o valoare 

procentuală din patrimoniul asociației stabilită la data încheierii operațiunii; 

j) Orice alte probleme legate de activitatea asociației cu excepția celor date în competența 

Consiliului Director. 

k) Ratificarea sau anularea hotărârilor Consiliului Director. 
 

Art.18. Validitatea hotărârilor Adunării Generale 

Pentru validitatea hotărârilor Adunării Generale este necesară prezența a jumătate plus unu din 

numărul membrilor asociației și votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. 

În cazul în care nu se întruneşte cvorumul se va convoca o nouă şedinţă în decurs de cel mult 

cincisprezece zile de la prima convocare. În acest caz, hotărârile se adoptă valabil cu votul a jumătate 
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plus unu din numărul membrilor prezenţi. 
 

Art.19. Convocarea Adunării Generale 

Adunarea Generală poate fi convocată de către Președintele asociației, de către Consiliului Director, 

sau de către cel puțin o treime din membrii asociației. Convocarea va cuprinde persoana sau persoanele 

care fac convocarea, calitatea acestora, locul și data ținerii Adunării Generale, ordinea de zi, 

semnăturile convocatorilor. 
  

Art.20. Adunarea Generală este condusă de o persoană desemnată de Adunarea Generală numită 

președinte de ședință, care poate fi preşedintele asociaţiei. Procesul-verbal al Adunării Generale se 

întocmeşte de către un secretar ales de Adunarea Generală şi se semnează de către acesta şi preşedintele 

de ședință.  
 

Art.21. Regulile privind organizarea și funcționarea Adunării Generale se stabilesc prin statut și/sau 

prin Regulamentul de Ordine Interioară. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale 

actului constitutiv şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte 

la adunarea generală, sau au votat împotrivă. 
 

Art.22. Hotărârile Adunării Generale considerate contrare legii, actului constitutiv, sau dispoziţiilor 

cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii 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 în de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a 

avut loc şedinţa. 
 

Art.23. Consiliul Director 

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 
 

Art.24. Componența Consiliului Director 

Consiliul Director este alcătuit din cinci membri: un preşedinte, un vicepreşedinte şi trei membri. 

Președintele și vicepreședintele Consiliului Director sunt implicit președintele și vicepreședintele 

Asociației. Membrii fondatori au decis ca în mod inițial Consiliul Director să fie compus din 

următoarele persoane: președinte d-l SORINCA RĂZVAN, vicepreședinte d-l MOȘNEAG OVIDIU, 

membri d-na ABRUDAN TEODORA ILEANA ROXANA, d-na IOVESCU OTILIA DACIANA și 

d-na SĂRĂNDAN LAURA. 
 

Art.25.  Competențele Consiliului Director 

Preşedintele Consiliului Director are drept de semnătură şi reprezintă asociaţia în relaţiile ei interne şi 

internaţionale. Dreptul de a reprezenta asociaţia îl au şi alte persoane dacă au fost numite de 

preşedintele asociaţiei şi au acordul Consiliului Director. 
 

Art.26. Consiliul Director efectuează toate operațiile necesare realizării scopului și obiectivelor 

asociației. 
 

Art.27. Consiliul Director este ales pe o perioadă de trei ani și conduce activitatea asociației în 

intervalul dintre două adunări generale. 
 

Art.28. În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director are următoarele atribuții. 

a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe anul anterior, executarea bugetului de 

venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul 

programelor asociației. 

b) Încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; 

c) Schimbă sediul asociației în perimetrul aceleiași localități; 

d) Înființează societăți comerciale și întreprinde activități comerciale în numele asociației; 

e) Aprobă organigrama și politica de personal ale asociației, dacă prin statut nu se prevede altfel; 

f) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

 

Art.29. Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Director se stabilesc prin 
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statut. Consiliul Director îşi poate elabora un regulament de ordine interioară. 
 

Art.30. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este, pierde această calitate, orice 

persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia are ca scop 

sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. De asemenea nu poate fi membru al Consiliului Director, 

iar dacă este, pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie în cadrul unei instituţii publice 

aflate în directă legătură cu asociaţia şi care ar avea un interes în luarea unor hotărâri de către asociaţie. 
 

Art.31. Deciziile Consiliului Director considerate contrare legii, actului constitutiv sau statutului 

asociaţiei pot fi atacate în justiţie în condiţiile legii. 
 

Art.32. Consiliul Director se întruneşte trimestrial, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea 

preşedintelui sau a majorității simple a componenților săi. 
 

Art.33. Comisia de cenzori 

Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de către o comisie de cenzori formată din trei 

persoane și condusă de un președinte ales dintre acestea. Regulile generale de organizare şi funcţionare 

a comisiei se aprobă de către adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament 

intern de funcţionare.  
 

Art.34. În realizarea competenţei sale comisia de cenzori are următoarele atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

 

CAPITOLUL VII MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI SAU A 

STATUTULUI ASOCIAŢIEI 
 

Art.35. Modificarea actului constitutiv al asociaţiei sau a statutului asociaţiei. 

Modificarea actului constitutiv al asociaţiei sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării 

în Registrul asociaţiilor si fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Arad. 

Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea Adunării Generale, iar în cazul schimbării 

sediului, de hotărârea Consiliului Director. 

Despre schimbarea sediului se va face menţiune, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa 

Judecătoriei Arad. 

 

CAPITOLUL VIII DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI ECONOMICE 
 

Art.36.  Desfăşurarea de activități economice 

Asociaţia poate înființa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor 

societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod 

obligatoriu pentru realizarea scopurilor asociaţiei. 

Asociaţia poate desfășura orice alte activități economice directe, prin asociere sau parteneriat. 

 

CAPITOLUL IX FUZIUNEA ŞI DIVIZAREA ASOCIAŢIEI 
 

Art.37. Fuziunea şi divizarea asociaţiei 

Fuziunea se face prin absorbţia unei asociaţii de către o altă asociaţie, sau prin contopirea a două ori 

mai multe asociaţii,  pentru a alcătui o asociaţie nouă. 

Divizarea se face prin împărţirea întregului patrimoniu al asociaţiei care îşi încetează existenţa, între 

două sau mai multe asociaţii existente, ori care iau astfel fiinţă. 

În cazul asociaţiilor, decizia de fuziune sau divizare se ia prin hotărârea a cel puțin a două treimi din 

numărul total al membrilor organului de conducere și ratificată de Adunarea Generală.  

 

CAPITOLUL X DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI  
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Art.38. Dizolvarea asociaţiei  

Asociaţia se dizolvă: 

1) de drept; 

2) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului dupa caz; 

3) prin hotărârea Adunării Generale. 

Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită; 

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a 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 după caz, Consiliul Director trebuia sa se constituie; 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege dacă aceasta nu s-a complinit timp de 

trei luni; 

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea Judecătoriei Arad la cererea oricărei persoane 

interesate. 

Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate dacă se 

dovedește că: 

a) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

d) asociaţia a devenit insolvabilă. 

Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este Judecătoria sau Tribunalul Arad. 

Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 30 zile de la data şedinţei 

în care s-a adoptat hotărârea de dizolvare. 

În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane 

fizice. Aceste bunuri pot fi transmise prin hotărârea Adunării Generale către persoane juridice de drept 

privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător al asociaţiei, conform prevederilor legale. 
 

Art.39. Lichidarea asociaţiei 

Lichidarea asociaţiei se va face, în condiţiile legii de către lichidatori numiţi de instanţa de judecată 

sau de către adunarea generală, după caz. 

După finalizarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei din Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor. Radierea se va face pe baza actului constatator eliberat de Judecătoria Arad. 
 

Art.40. Dispoziţii finale 

Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile legale în materia persoanelor 

juridice non-profit, orice dispoziție contrară legii fiind nulă de drept. 
 

Art.41. Asociația ”Dimitrie Țichindeal” Arad are ștampilă și emblemă proprie și nu este 

subordonată nici unei alte entități. 
 

Art.42. Prezentul statul al Asociației ”Dimitrie Țichindeal” Arad este obligatoriu a fi respectat de 

către toți membrii asociației. 

 
 


