
 

 

 

STATUTUL 

ASOCIAŢIA COLEGIULUI SFÂNTUL SAVA BUCUREŞTI 
 

 

1 MEMBRII FONDATORI 

Prezenta asociaţie se constituie de către următorii membri fondatori: 

(1) COLEGIUL NATIONAL „SFÂNTUL SAVA”, cu sediul în Bucureşti Str. G-ral Henri 

Mathias Berthelot nr.23, CUI 4433880 prin Director Prof. Dr. Elena Crocnan, 

(2) GĂMAN GEORGIAN-CESAR, domiciliat în Bucureşti, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

(3) MIHĂILESCU ALEXANDRA-TEODORA, domiciliată în Bucureşti, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

(4) MIHĂILESCU MIHAI-VLAD, domiciliat în Bucureşti, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

(5) NICA REMUS-IULIAN, domiciliat în Bucureşti, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

(6) TABACU ALEXANDRU, Bucureşti, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

2 DENUMIREA ASOCIAȚIEI 

Asociaţia poartă denumirea de Asociaţia Colegiului Sfântul Sava Bucureşti, în conformitate cu 

dovada disponibilităţii denumirii nr. 147681 eliberată de Ministerul Justiţiei în data de 11 

septembrie 2015 şi prelungită în data de 17.03.2016 (denumită în continuare ”Asociația”). 

Denumirea Asociației va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de către aceasta, la 

care se adaugă adresa sediului, precum şi, după caz, codul fiscal şi contul bancar. 

3 FORMA JURIDICĂ A ASOCIAȚIEI 

Asociația se înființează ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, 

apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit și independentă; Asociaţia este 

organizată şi îşi va desfăşura activitatea în temeiul Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, publicata in M.Of. nr. 39/31.01.2000, cu modificările și 

completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 51 din Regulamentul de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul 

ministrului educației și cercetării, ale normelor imperative cuprinse în legislaţia română în 

vigoare şi a celor specifice din prezentul statut. 

Asociaţia se poate afilia la orice instituţii şi organisme având un scop similar, din ţară sau din 

străinătate, conform prezentului Statut. 



2 

Asociaţia poate înființata societăți comerciale şi poate defăşura orice alte activităţi economice 

directe dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al 

persoanei juridice, conform art. 48 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, modificată şi 

completată. 

4 SEDIUL ASOCIAȚIEI. FILIALE 

Asociaţia are sediul social în localitatea București, Bd. Iuliu Maniu nr.7, Corp U, Etaj 6 , 

sector 6. 

Asociaţia poate înfiinţa filiale, ca structuri teritoriale, pe baza deciziei Consiliului Director, 

prin care le este alocat câte un patrimoniu. Filiala va fi condusă de un consiliu director 

propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri. 

5 DURATA ASOCIAȚIEI 

Asociația se înființează pe termen nedeterminat, începând cu data înregistrării în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor, dizolvarea și lichidarea ei făcându-se în condițiile legii și ale 

prezentului Statut. 

6 ACTIVUL PATRIMONIAL 

Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de 2400 RON, constituit din aport în numerar, 

fiecare dintre membrii fondatori având un aport egal in cuantum de 400 RON. 

7 SCOPUL ASOCIAȚIEI 

Scopul principal al Asociației este susţinerea unităţii de învăţământ Colegiul Național „Sfântul 

Sava” din Bucureşti, str. General Berthelot nr. 23, sectorul 1, în activitatea de educare, 

instruire, formare, îndrumare, supraveghere, consiliere şi orientare socio-profesională a 

elevilor acestui colegiu; în acest scop Asociaţia se va implica în activităţile de îmbunătăţire, 

modernizare şi întreţinere a bazei materiale a şcolii pentru desfăşurarea în condiţii optime, 

moderne, a programului de învăţământ, implicarea în sprijinirea corpului profesoral în vederea 

îmbunătăţirii constante a actului educaţional, recompensarea activităţii şi a rezultatelor 

obţinute prin oferirea de burse şi premii, promovarea și stimularea activității elevilor și 

implicarea părinților elevilor din Colegiul Național „Sfântul Sava” în acțiunile educative, 

cultural-artistice, științifice, moral-civice, turistice, sportive, economice, inclusiv implicarea în 

activităţi extrascolare. Vor fi promovate imaginea Colegiului Național „Sfântul Sava”, 

drepturile si interesele legitime ale elevilor în relaţie cu societatea, cu şcoala şi cu familia de 

provenienţă. 

Asociația va fi un partener permanent al echipei de cadre didactice prin implicare morală și 

financiară în scopul realizării proiectelor și programelor educative școlare și extrașcolare 

adresate elevilor Colegiului Național „Sfântul Sava”. 

8 OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI 

În vederea îndeplinirii scopului său, Asociaţia va avea o abordare bazată pe proiecte şi 

programe cu obiective şi activităţi stabilite prin decizia Comitetului Director, prioritizate după 

consultarea cu Consiliul de Administrație al unităţii de învăţământ (denumit în continuare 

”CA CNSS”) şi în corelaţie cu resursele atrase. 
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Pentru realizarea obiectivelor Asociaţia conlucrează cu CA CNSS, conducerea colegiului, cu 

cadrele didactice, cu consiliul elevilor, cu consiliul reprezentativ al părinţilor, etc. 

8.1 Asociaţia îşi propune următoarele obiective iniţiale: 

(a) realizarea unui Master Plan de dezvoltare pe termen mediu și lung a Colegiului 

Național „Sfântul Sava” și care să fie înaintat CA CNSS pentru a fi avut în vedere la 

întocmirea Planului de Dezvoltare Instituțională; 

(b) derularea unui Program de identificare şi atragere de fonduri şi sponsorizări; 

(c) derularea unui Program de parteneriate interne şi externe; 

(d) derularea unui Program de modernizare a bazei materiale; 

(e) derularea unui Program de conservare şi modernizare a infrastructurii; 

(f) derularea unui Program cultural-educaţional clasic şi complementar, extra-school; 

(g) derularea unui Program social şi de burse; 

(h) derularea unui Program de activităţi diverse incluzând gestionare membrii, 

comunicare, organizare de evenimente, comisie de etică, etc. 

8.2 Principalele activităţi desfăşurate de Asociaţie vor fi structurate în proiecte (de obicei anuale) 

subordonate corespunzător diverselor programe definite în obiectivele Asociaţiei: 

(a) activităţi pentru realizarea unui Master Plan de dezvoltare: 

 Analiza situaţiei actuale (“actual”/“as-is”) din instituţia de învăţământ; 

 Conturarea unei situaţii viitoare dorite (“viitor”/“to-be”); 

 Identificarea paşilor, prioritizarea şi estimarea fondurilor necesare pentru 

transformarea “actual”/“as-is” -> “viitor”/“to-be” şi a obiectivelor fiecărui 

subprogram şi subproiect în parte. 

(b) activităţi incluse în Programul de identificare şi atragere de fonduri şi sponsorizări, 

activităţi ce se vor corela cu demersurile Asociaţiei pentru Promovarea Tradiţiilor 

Colegiului Naţional “Sfântul Sava”: 

 identificarea de surse de finanţare extrabugetară şi propunerea Consiliului de 

Administraţie al unităţii, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire al 

acestora; 

 atragerea de fonduri, din ţară şi din străinătate, în vederea finanţării 

proiectelor şi programelor realizate în vederea atingerii scopului Asociaţiei; 

 accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea și/sau participarea la 

derularea programelor transfrontaliere și europene, în domeniile de interes ale 

Asociației; 

 îndeplinirea procedurilor legale pentru obţinerea de fonduri din sponsorizări, 

donaţii şi/sau alte surse legale necesare finanţării suplimentare a activităţilor 

şcolare specifice; 
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 premierea celor care au ajutat la atragerea de fonduri şi sponsorizări; 

(c) activităţi incluse în Programul de parteneriate interne şi externe: 

 identificarea unor parteneri viabili pentru realizarea proiectelor derulate în 

ţară şi în străinătate; 

 încheierea de parteneriate cu asociații, instituţii şi organisme având un scop 

similar, din ţară sau din străinătate; 

 sprijinirea parteneriatelor educaţionale dintre unităţile de învăţământ şi 

instituţiile cu rol educativ în plan local şi internaţional; 

 sprijinirea proiectelor ce urmăresc colaborări cu alte asociații de tineri din țară 

sau din străinătate. 

(d) activităţi incluse în Programul de modernizare a bazei materiale: 

 punerea la dispoziţia şcolii de material didactic modern, aparatură, cărţi şi 

reviste de specialitate; 

 dotarea cu mijloace tehnice moderne, de informatizare, copiere, multiplicare; 

 sprijinirea conducerii unităţii de învăţământ şi a iniţiativelor de modernizare, 

eficientizare, creştere a calităţii, îmbunătăţirii, întreţinerii bazei materiale. 

(e) activităţi incluse în Programul de conservare şi modernizare a infrastructurii: 

 conservarea şi întreţinerea localului şcolii - monument istoric al Capitalei, în 

vederea asigurării unor bune condiţii pentru desfăşurarea activităţii şcolare; 

 propunerea de măsuri în vederea îmbunătăţirii şi modernizării infrastructurii 

existente. 

(f) activităţi incluse în Programul cultural-educaţional clasic şi complementar: 

 înfiinţarea unui program cultural-educaţional clasic şi a unuia complementar 

extraşcolar “extra-school” în cadrul cărora va funcţiona o echipă performantă 

de profesori; se vor organiza eficient programe destinate elevilor înainte sau 

după terminarea orelor de şcoală, îmbinând armonios activităţile educative cu 

cele aplicative şi recreative, în spaţii special amenajate pentru desfăşurarea 

acestora; 

 sponsorizarea unor activităţi culturale şcolare şi extraşcolare; 

 implicarea în proiecte de conservare a naturii, a reciclării gunoaielor şi în 

orice altă activitate ce dezvoltă simţul civic şi respectul pentru natură, 

societate, universul în care trăim; 

 organizarea/producţia de spectacole, baluri, excursii, tabere, proiecte artistice 

de muzică, poezie, proză, teatru, dans, film, artă plastică, în scopul promovării 

valorilor culturale şi educaţionale; 

 propunerea de măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul 

obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor; 
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 propunerea de discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii; 

 conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice 

minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului 

cultural; 

 susţinerea conducerii Colegiului Național ”Sfântul Sava” în organizarea şi în 

desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale; 

 organizarea unui club pentru reuniuni şi dezbateri cultural-artistice şi sociale; 

 stimularea participării elevilor la concursurile și întrecerile educative și 

creative; 

 organizarea și susținerea de activităţi cultural-artistice, proiecte culturale, 

schimburi culturale internaţionale, manifestări artistice, expoziţii, 

simpozioane, concursuri pentru promovarea talentelor în domeniul artei, 

inclusiv a artei populare, educarea sensibilităţii estetice a copiilor și tinerilor 

și pentru valorificarea potențialului cultural, istoric al țării noastre, pentru 

conservarea, promovarea și dezvoltarea valorilor cultural-istorice; promovarea 

şi cunoaşterea tradiţiilor culturare specifice poporului roman, dezvoltarea 

multiculturalismului şi a dialogului social; 

 achiziţionare de instrumente şi aparatură muzicală, recuzită destinată 

spectacolelor, mijloace de deplasare şi comunicaţii; 

 editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de 

publicaţii editate sub egida Asociaţiei, elaborarea de materiale de promovare a 

Colegiului, Asociaţiei sau membrilor, redactate în limba română sau în limbi 

de circulaţie internaţională; 

 achiziţionarea de fond de carte; 

 construirea impreuna cu Colegiul Național ”Sfântul Sava” a unui climat în 

care munca, cunoaşterea şi corectitudinea să fie rasplătite şi apreciate; 

 sprijinirea oricărei alte activități care vine în ajutorul sau în completarea 

procesului de învățământ; 

(g) activităţi incluse în Programul social şi de burse, activităţi ce se vor corela cu 

demersurile Asociaţiei pentru Promovarea Tradiţiilor Colegiului Naţional “Sfântul 

Sava”: 

 susţinerea Colegiului Național ”Sfântul Sava” în derularea programelor de 

prevenire şi de combatere a abandonului şcolar; 

 conlucrarea cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate 

tutelară sau cu organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în 

vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire; 

 acordarea de sprijin financiar elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură sau 

în activităţi sportive, cercetare ştiinţifică sau alte domenii de interes şcolar, în 
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vederea participării acestora la cursuri de perfecţionare sau concursuri interne 

sau internaţionale; 

 premierea şi stimularea elevilor merituoși care s-au distins în concursurile 

școlare naţionale şi internaţionale, precum și a celor cu rezultate de excepție la 

învățătură și la purtare; 

 susţinerea unităţii de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare  

socio-profesională, de integrare socială a elevilor; 

 facilitarea accesului la informare a membrilor Asociaţiei şi a persoanelor 

interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de 

pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes pentru Asociaţie; 

 acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu 

situaţie materială precară, precum şi elevilor cu probleme de sănătate 

deosebite; 

 sprijinirea activităţii cadrelor didactice în soluţionarea unor aspecte legate de 

îmbunătăţirea disciplinei şcolare la nivelul unităţii de învăţământ precum şi a 

frecvenţei la cursuri; 

 sprijinirea comitetelor de părinţi sau ale consiliilor claselor în vederea 

soluţionării problemelor apărute în procesul de învăţământ; 

 instituirea şi acordarea unor premii pentru merite deosebite acordate dascălilor 

care se remarcă în activitatea şcolara şi extraşcolară, membrilor de onoare ai 

Asociaţiei. 

(h) activităţi incluse în Programul de activităţi diverse: 

 prezentarea ofertei educaţionale a Colegiului şi a Asociaţiei în mediile 

interesate; 

 promovarea imaginii Colegiului în mass-media şi comunitatea locală; 

 susţinerea Colegiului Național ”Sfântul Sava” în organizarea şi desfăşurarea 

festivităţilor; 

 stimularea și sprijinirea activității publicistice a elevilor prin editarea de 

pliante, postere, cărți poștale, calendare, ghiduri și reviste școlare pentru 

valorificarea activităților elevilor din școală; 

 colaborarea cu mass-media locală, națională și internațională pentru emisiuni 

și articole; 

 dezvoltare şi înreţinere catalog electronic; 

 dezvoltare şi înreţinere Platforma comunicaţională şi site web; 

 derulare activităţi administrative generale ale Asociaţiei (financiar, resurse 

umane, etc.); 

 derulare de activităţi economice cu caracter accesoriu; 
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 înfiinţarea unui centru pentru întrunirile membrilor Asociaţiei, precum şi 

pentru invitaţii acestora; 

 înfiinţarea și menținerea registrului membrilor Asociației în viață (inclusiv pe 

profesii si ocupatii); 

 înfiinţarea si mentinerea Registrului Cadrelor Didactice și a Registrului 

Elevilor (absolvenți, cu precizarea anului înscrierii în Colegiu și a anului 

absolvirii sau trecerea la alt liceu); 

 înfiinţarea și menținerea Registrului carierelor absolvenților; 

 înfiinţarea și menținerea Registrului publicațiilor cadrelor didactice și 

absolvenților; 

 înfiinţarea și menținerea Registrului evenimentelor cadrelor didactice și cel al 

absolvenților care să includă: consacrări artistice, literare, științifice, 

demnități, activități politice, eroi (în razboaie, în inchisori); 

 contribuire la redactarea și publicarea Istoriei Colegiului Național „Sfântul 

Sava” până în anul 2010 și în continuare editare volume dupa fiecare 10 ani. 

8.3 Lista de activităţi poate fi modificată şi completată prin decizia Comitetului Director. 

8.4 Scopul şi lista de obiective pot fi modificate şi completate la propunerea Comitetului Director, 

votată în majoritate în Adunarea Generală. În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se 

poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai 

poate fi îndeplinit. 

9 RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI 

Veniturile Asociației provin din: 

 contribuţie de înscriere în Asociație; 

 cotizaţiile membrilor activi ai Asociației; 

 dobânzile şi alte venituri rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile 

legale; 

 dividendele societăților comerciale înființate de Asociație; 

 donaţii de la membrii fondatori și membrii Asociației; 

 donații de la alte persoane fizice sau juridice, sponsorizări sau legate; 

 venituri din activități proprii, sau orice alte mijloace prevăzute de lege; 

 resurse obţinute prin finanţare de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau 

comunitare (UE); 

 redirecționarea permisă de lege a cotei din impozitul pe venit a membrilor fondatori, 

ai membrilor Asociației, a oricăror persoane fizice doritoare, incluzând foști elevi 

absolvenți ai Colegiului, părinți ai foștilor absolvenți, orice altă persoană fizică; 
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 redirecționarea permisă de lege a cotei din impozitul pe profit a oricăror persoane 

juridice doritoare; 

 alte venituri prevăzute de lege. 

Donaţiile, legatele şi sponsorizările pot fi sume de bani, bunuri mobile şi imobile, drepturi de 

autor, titluri de valoare sau alte drepturi, dacă acestea sunt libere de orice sarcină sau a căror 

sarcină este acceptată de Asociaţie. Sursele lor pot fi persoane fizice sau juridice din ţară şi 

străinătate, donatori, alte organizaţii neguvernamentale româneşti, autorităţile guvernamentale 

locale sau centrale, instituţii, organizaţii umanitare şi caritabile, societăţi comerciale şi orice 

alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale internaţionale în condiţiile legii 

româneşti. 

Donaţiile, legatele şi sponsorizările se vor accepta în măsura în care finalitatea acestora este 

concordantă cu obiectivele și scopul Asociaţiei. Asociaţia poate refuza, prin decizia 

Consiliului Director, orice donaţie sau legat, în situaţia în care aceasta contravine scopului 

Asociaţiei. 

Asociația poate dobândi, în condițiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri 

mobile sau imobile necesare în vederea realizării scopului pentru care este înființată. 

Toate veniturile Asociației se vor folosi numai pentru realizarea scopului pentru care a fost 

înființată și nu pot fi repartizate membrilor săi. 

Cotizaţia de membru al Asociației și taxa de înscriere în Asociație vor fi stabilite de către 

Adunarea Generala, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice care își 

exprimă dorința de a deveni membru al Asociației. Cuantumul acestora va putea fi modificat 

ulterior, prin hotărârea Adunarii Generale. 

Plata cotizaţiei se face pe ani calendaristici: prima fracţiune de an după înscrierea în asociaţie 

se plăteşte proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic respectiv. 

Asociaţia poate semna contracte cu instituţii finanţatoare româneşti sau străine, trusturi 

caritabile, autorităţi guvernamentale locale şi centrale, contracte în care se stipulează că 

Asociaţia acordă servicii specifice activităţii şi obiectivelor sale conform statutului, stabilite pe 

o perioadă de timp determinată. 

Asociaţia poate semna contracte comerciale cu companii comerciale, organizaţii non-profit 

şi/sau persoane fizice care oferă servicii Asociaţiei. 

Patrimoniul Asociaţiei se completează cu veniturile realizate din exploatarea proprietăţilor 

Asociaţiei, taxe non-profit percepute în condiţiile legii pentru servicii angajate pe baze 

contractuale sau de colaborare şi pentru servicii de reprezentare a terţelor persoane, precum şi 

alte taxe non-profit pentru participarea la manifestările Asociaţiei (concerte, seminarii, turnee, 

lansări CD, DVD, cursuri de specialitate, conferinţe etc.). 

Asociaţia poate produce şi vinde produse şi servicii în mod accesoriu pentru realizarea şi 

susţinerea activităţii Asociaţiei şi realizarea obiectivelor acesteia; surplusul din venit, dacă 

există după vânzarea produselor şi serviciilor şi plătirea tuturor taxelor şi costurilor va fi 

întotdeauna returnat în contul Asociaţiei pentru plata cheltuielilor administrative şi pentru 

finanţarea realizării scopului Asociaţiei. 
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Nicio parte din surplusul de venit nu poate fi distribuită membrilor organelor de conducere sau 

de administraţie şi nici unei alte persoane fizice sau juridice membră a Asociaţiei, cu excepţia 

plăţii salariilor şi onorariilor/ remuneraţiilor stabilite. 

Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt: 

 cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei; 

 salarii, onorarii,  prime şi premii; 

 procurări de rechizite, birotică şi alte bunuri şi servicii necesare realizării scopului 

Asociaţiei; 

 chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare; 

 burse, cazare, masă, transport; 

 utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.; 

 alte cheltuieli legate de indeplinirea scopului Asociaţiei. 

Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă 

de persoane însărcinate de Consiliul Director. 

Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele 

statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli. 

Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din 

disponibilităţile existente. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei se stabilește anual în cadrul Adunării Generale la 

propunerea Consiliul Director; în cadrul Adunării Generale anuale se realizează descărcarea 

de gestiune a Consiliul director aferentă anului anterior. 

10 CONT BANCAR ŞI OPERAŢIUNI FINANCIARE 

Asociaţia poate deschide cont la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor putea efectua numai cu semnătura Preşedintelui 

Consiliului Director sau a persoanei/persoanelor desemnate de către acesta în mod expres, prin 

împuternicire scrisă. 

10.1 Controlul Asociaţiei 

Controlul financiar intern al Asociaţiei şi verificarea integrităţii patrimoniului Asociaţiei este 

efectuată de un cenzor/comisie de cenzori ales/aleasa de Adunarea Generală prin vot deschis, 

pentru un mandat de 2 ani. 

În realizarea competenţei sale, cenzorul/comisia de cenzori: 

 verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

 întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului director şi Adunării generale; 

 poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot; 
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 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director. 

Cenzorul/cel puţin un membru al comisiei de cenzori, va trebui să aibă calitatea de contabil 

autorizat sau de expert contabil, în condiţiile legii. Membrii Consiliului director nu pot fi 

cenzori. 

10.2 Gestiunea Asociaţiei 

Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe 

la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an calendaristic. 

Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, 

pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei. 

11 MEMBRII ASOCIAȚIEI 

11.1 Membrii Asociației 

 Membri fondatori 

Persoanele care au participat la înfiinţarea Asociaţiei şi figurează ca atare în actele 

destinate înregistrării, contribuind moral şi material la fondarea şi la constituirea 

patrimoniului social sunt membri fondatori. 

 Membri ALUMNI 

Persoanele care aderă la Asociație ulterior constituirii sale legale, în condiţiile 

prezentului statut, care sunt sau au fost elevi ai Colegiului Naţional Sfântul Sava; în 

situaţia în care aceştia aderă până la data de 31 decembrie 2016, au calitatea de 

Membri Fondatori ALUMNI; persoanele minore elevi ai Colegiului Naţional 

“Sfântul Sava” vor putea adera la Asociaţie cu acordul reprezentanţilor legali. 

 Membri asociaţi 

Persoanele care aderă la Asociație ulterior constituirii sale legale, în condiţiile 

prezentului statut, care au calitatea de părinţi ai elevilor curenţi ai Colegiului Naţional 

Sfântul Sava; în situaţia în care aceştia aderă până la data de 31 decembrie 2016, au 

calitatea de Membri Fondatori asociaţi. 

 Membri susţinători 

Persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile menţionate anterior sau 

persoanele juridice care aderă la Asociație ulterior constituirii sale legale, în condiţiile 

prezentului statut și care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea 

obiectivelor sale. 

 Membri de onoare 

Persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod 

substanţial Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de 

vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului Asociaţiei. Pot fi membri 

de onoare personalităţi din diverse domenii de activitate din ţară şi din străinătate, 

cadre didactice care activează sau au activat în Colegiul Național „Sfântul Sava” 

precum şi alte persoane care sprijină activitatea Asociației, sau care aduc o contribuţie 
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deosebită la desfăşurarea activităţii Asociației. Dintre membrii de onoare poate fi ales 

un Președinte de onoare al Asociației care va putea conduce un Comitet consultativ al 

membrilor fără drept de vot. 

Membrii ALUMNI, membrii asociaţi, și membrii susţinători plătesc în cuantumul decis de 

Adunarea Generala contribuţia de înscriere în Asociație o singură dată, iar anual plătesc 

cotizația. Membrii de onoare nu plătesc contribuţia de înscriere în Asociație şi cotizaţia şi nu 

pot transmite altei persoane sau rude această calitate. 

Membrii de onoare, membrii susţinători şi minorii se bucură de toate drepturile de membru al 

Asociaţiei, mai puţin acelea de a vota şi de a fi ales. 

11.2 Dobândirea calităţii de membru al Asociației 

Pot deveni membri ai Asociației: 

 elevi ai colegiului care au implinit varsta de 18 ani, 

 elevi ai colegiului care au varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani, cu acordul scris al 

reprezentantilor lor legali, 

 părinţii elevilor, 

 absolvenţi ai colegiului, 

 profesori ai colegiului, 

 orice persoană fizică sau juridică, care îşi manifestă în mod expres această dorinţă, în 

scris, aderând la Asociație, luându-și angajamentul că va respecta prevederile 

Statutului acesteia. 

Calitatea de membru se dobândeşte la cerere, în urma aprobării de către Consiliul Director a 

cererii scrise de persoana care dorește să adere la Asociație, prin votul majoritatii membrilor 

săi. 

Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei se acordă, la propunerea Consiliului Director, de 

către Adunarea Generală, cu menţionarea contribuţiilor aduse Asociaţiei, ştiinţei, culturii, 

sportului. 

11.3 Pierderea calităţii de membru al Asociației 

(a) calitatea de membru al Asociației încetează, de drept, prin decesul persoanei în cauză. 

(b) orice membru al Asociației se poate retrage, la cerere, pe baza unei cereri ce nu 

trebuie motivată, pierzând calitatea de membru al acesteia. Părinţii elevilor îşi pierd 

automat calitatea de membru asociat în momentul în care copiii acestora nu mai sunt 

elevi ai Colegiului; parinţii pot obţine ulterior calitatea de membru susţinător pe baza 

unei solicitări scrise. 

(c) un membru al Asociației îşi pierde calitatea de membru prin excludere, dacă: 

 a încălcat Statutul şi normele recunoscute de Asociație; 

 a realizat acţiuni ce contravin scopului Asociației; 
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 a produs prejudicii morale, materiale sau de imagine Asociației sau Colegiului 

Naţional “Sfântul Sava”; 

 prin săvârşirea de fapte penale care fac incompatibilă calitatea de membru; 

 prin pierderea drepturilor civile; 

 nu a plătit cotizația timp de un an; această regulă nu se aplică membrilor 

fondatori care au participat la înfiinţarea Asociaţiei. 

Excluderea unui membru, mai putin a unui membru de onoare, se decide cu votul a 

4/5 membri ai Consiliului Director; de la data comunicării deciziei de excludere 

membrul exclus îşi pierde toate drepturile în raport cu Asociaţia, calitatea sa de 

membru al Asociaţiei fiind suspendată. 

Impotriva deciziei de excludere se poate depune contestaţie în termen de 15 zile 

calendaristice de la comunicare; in cazul in care aceasta contestaţie nu este depusa in 

termenul precizat, calitatea de membru inceteaza prin excludere. Contestaţia depusă 

împotriva deciziei de excludere ca urmare a neplăţii cotizaţiei trebuie însoţită în mod 

obligatoriu de dovada plăţii la zi a acestor contribuţii pentru toata perioada scursă de 

la dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei. Un membru exclus ca urmare a 

neplăţii cotizaţiei se poate reînscrie plătind din nou contribuţia de înscriere în 

Asociație. Contestaţia se soluţionează de către Adunarea Generală. 

Excluderea membrilor de onoare este de competența Adunării Generale și se adoptă 

cu majoritatea voturilor membrilor prezenți. 

Membrii fondatori ALUMNI sau Membrii fondatori asociati exclusi din Asociatie ca 

urmare a neplatii cotizatiei timp de un an vor deveni Membrii fondatori inactivi: ei se 

pot reactiva în calitate de membri fondatori doar prin dovedirea continuităţii în plata 

cotizaţiei efectuând  plata la zi a tuturor sumelor reprezentând cotizaţii neplătite. 

11.4 Orice prejudiciu moral sau material adus Colegiului Naţional “Sfântul Sava”, Asociațieisau 

membrilor săi de către un membru, o persoană exclusă sau de către orice altă persoană fizică 

sau juridică, indiferent de calitatea sa, atrage răspunderea materială a acesteia, civilă sau 

penală, după caz. Consiliului Director poate propune cu votul majorităţii membrilor săi 

Adunării Generale interdicţia temporară sau definitivă a unei astfel de personae de a deveni 

sau a redeveni membru al Asociaţiei. 

11.5 Drepturile membrilor Asociației ce sunt cu plata la zi a cotizaţiei sunt: 

(a) de a participa cu drept de vot la Adunarea Generală şi la alegerea organelor de 

conducere a Asociaţiei dacă au plătit cotizaţia curentă cu cel puţin două luni înainte de 

data stabilită pentru Adunarea Generală în care urmează să se desfăşoare alegerile; 

(b) de a fi aleşi în Consiliul Director al Asociaţiei sau ale filialelor acesteia dacă au 

aptitudini şi capacitate pentru funcţiile pentru care candidează; pentru evitarea 

oricăror posibile incompatibilităţi, Colegiul Naţional „Sfântul Sava” prin 

reprezentantul desemnat are calitatea de Invitat permanent fără drept de vot în 

Consiliul Director pe o perioadă nedeterminată; 

(c) de a-şi exprima liber opiniile proprii la toate nivelurile Asociaţiei; 
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(d) de a participa la toate programele şi activităţile desfăşurate de Asociaţie; 

(e) de a beneficia de serviciile Asociaţiei şi de rezultatele programelor iniţiate de 

Asociaţie; 

(f) de a formula propuneri pentru ordinea de zi a ședintelor organelor de conducere la 

care au dreptul să participe; 

(g) de a face propuneri în cadrul dezbaterilor organelor de conducere la care au dreptul să 

participe; 

(h) de a propune măsuri de îmbunătăţire a organizării şi activităţii Asociaţiei şi a 

organelor sale de conducere; 

(i) de a avea acces la informaţiile deţinute de Asociație; 

(j) de a propune activităţi şi manifestări pe care le crede de cuviinţă pentru realizarea 

scopului Asociației; 

(k) de a avea acces la spaţiile și dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi 

activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive în domeniile de interes ale Asciaţiei, cu 

aprobarea Comitetului Director al acesteia; 

(l) de a beneficia de garanţiile morale şi materiale stabilite de Adunarea Generală pentru 

iniţiativele personale finalizate în folosul Asociaţiei; 

(m) de a recomanda primirea de noi membri şi membri de onoare; 

(n) de a renunța la calitatea de membru al Asociației. 

Membrii ALUMNI minori, membrii susținători ai Asociației și membrii de onoare beneficiază 

de drepturile prevăzute la art. 11.5 lit. c) – n) din prezentul Statut. 

11.6 Obligaţiile membrilor Asociației: 

Membrii Asociației au următoarele obligaţii: 

 să respecte Statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului 

Director al Asociației; 

 să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, 

material, moral și prin activități voluntare în cadrul programelor, proiectelor inițiate 

sau derulate de Asociație; 

 să achite cotizaţia stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Asociației; 

 să nu folosească bunurile, numele şi prestigiul Asociației în scopuri personale sau 

contrare hotărârilor sau deciziilor organelor Asociației; 

 să se abțină de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia 

în vreun fel imaginea Asociației; 

 să nu denigreze activitatea Asociaţiei în interiorul şi exteriorul acesteia; 

 să nu aducă prejudicii de imagine sau patrimoniale Asociaţiei; 
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 să nu inițieze acţiuni, fără împuternicire din partea unuia din organismele Asociației, 

care ar putea implica în vreun fel Asociația; 

 să reprezinte cu onoare Asociația la toate manifestările la care participă în ţară sau în 

străinătate. 

11.7 Sancțiuni aplicabile membrilor Asociației 

În cazul săvârșirii, de către un membru al Asociației, a următoarelor abateri: 

 denigrarea activității Asociației, 

 întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației, 

 angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizat de organele de 

conducere, 

 implicarea Asociației în activități politice, 

 abaterile de la etica profesională și morală incluse în Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Asociației, 

 comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă, 

 în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociației, neparticiparea 

sistematică la activitatea Consiliului director în care au fost aleși sau împiedicarea prin 

diferite mijloace ca acestea să își desfășoare activitatea în mod eficient. 

Se pot aplica următoarele sancțiuni: 

(a) avertisment; 

(b) avertisment sever si ultimativ; 

(c) suspendarea pe termen determinat din Asociaţie sau din funcţia de conducere potrivit 

Statutului Asociaţiei; 

(d) excluderea din Asociație. 

12 ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI 

12.1 În conformitate cu art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și 

completările ulterioare, organele de conducere, de administrare și control ale Asociației sunt: 

12.1.1 Adunarea generală a membrilor Asociației; 

12.1.2 Consiliul Director; 

12.1.3 Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. 

12.2 Adunarea Generală este organul suprem de conducere și se compune din toți membrii 

asociației. 
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12.2.1 Atribuțiile Adunării Generale: 

(a) în activitatea ei, ia decizii și aprobă hotărâri; 

(b) stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației; 

(c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anuale (bilanțul contabil) 

şi descarcă gestiunea pentru perioada analizată; 

(d) alege și revocă membrii Consiliului Director și președintele Asociației, care este și 

președintele Consiliului Director; 

(e) aprobă modificarea și completarea actului constitutiv și a statutului, la propunerea 

Consiliului Director; majoritatea simplă a membrilor fondatori care au participat la 

înfiinţarea Asociaţiei au drept de veto cu privire la modificarea actului constitutive; 

(f) decide și stabilește asupra contribuiţiei de înscriere/cotizației care va fi plătită de 

membrii Asociației; 

(g) decide asupra contestațiilor privind excluderea din Asociație; 

(h) validează deciziile Consiliului Director privind înființarea de noi filiale; 

(i) alege și revocă cenzorul sau membrii comisiei de cenzori; 

(j) ia hotărâri pentru buna desfășurare a activității Asociației; 

(k) stabilește modificarea obiectivelor Asociației și căile de realizare ale acestora; 

(l) aprobă, analizează și controlează activitatea Consiliului Director și a cenzorului sau 

comisiei de cenzori; 

(m) aprobă programul de activitate al Asociației; 

(n) hotărăște dizolvarea și lichidarea Asociației; 

(o) orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statutul Asociației. 

Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent 

asupra Consiliului Director și asupra comisiei de cenzori. 

Adunarea Generală (ordinară sau extraordinară) se consideră legal constituită la prima 

convocare atunci când este întrunită jumătatea simplă a membrilor cu drept de vot (50%+1). 

În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală se reconvoacă într-un termen de minim 

două săptămâni. La reconvocare deciziile pot fi luate cu majoritatea simplă a membrilor 

prezenţi. Votul poate fi exprimat şi electronic. 

Ședințe extraordinare pot fi convocate ori de câte ori este nevoie, de către Consiliul Director 

ori la inițiativa a cel puțin 1/3 dintre membri cu drept de vot. 

 

Modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc și hotărârile adoptate de Adunarea generală, 

la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit. 
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Membrii absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociației 

sau postat pe site. 

Votul este secret atunci când se discută alegerea sau revocarea membrilor Consiliului Director 

şi a cenzorului/comisiei de cenzori sau când este solicitat vot secret de minim 25% din 

persoanele cu drept de vot prezente la Adunarea generală. 

În celelalte cazuri, votul este deschis. 

Toţi membrii Asociaţiei cu drept de vot au drept de vot egal. 

Hotărârile sunt statutare dacă sunt adoptate cu votul a mimim 50% + 1 persoană din numărul 

celor prezenţi sau reprezentaţi la adunare.  

Votul poate fi exprimat în Adunarea Generală şi prin redactarea unei procuri autentice sau a 

unui mandat sub semnătură privată înregistrat la Consiliul Director şi confirmat pentru 

autenticitatea semnăturii de către oricare dintre membrii Consiliului Director.  

Asociatul care încalcă aceste dispoziţii este direct răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei 

dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

Adunarea Generală este condusă de Președintele Asociației sau, în lipsa, de înlocuitorul 

acestuia. 

Hotărârile Adunării Generale luate 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. 

Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv şi statutului, pot fi atacate în 

justiţie de către oricare dintre membrii Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală 

sau au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în 

termen de 15 zile calendaristice de la data când au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la 

data când a avut loc şedinţa, după caz.  

Hotărârile Adunării Generale care privesc lichidarea şi dizolvarea Asociaţiei, modificări ale 

actului constitutiv şi excluderea membrilor săi, se adoptă in conformitate cu prevederile 

prezentului Statut. 

12.2.2 Convocarea Adunării Generale 

Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către Consiliul Director. 

Convocarea Adunării Generale Extraordinare se face de către Comitetul Director, de oricare 

dintre membrii acestuia sau de cel puţin o treime din membrii cu drept de vot ai Asociației. 

Convocarea se face prin: 

 convocator scris, cu semnătură pentru luarea la cunoștință a membrilor, și/sau 

 prin poșta electronică, cu confirmare de primire. 

Convocarea se va aduce la cunoștință tuturor celor interesați cu minim 15 zile calendaristice 

înainte de data respectivă și va cuprinde locul, data, ora precum și ordinea de zi. 
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Membrii Asociaţiei pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, 

și depuse cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care are loc Adunarea Generală. 

Prima adunare Generală se va constitui în maximum o lună de la data dobândirii personalității 

juridice. 

La Adunarea Generală participă: 

(a) membrii fondatori; 

(b) membrii ALUMNI 

(c) membrii-asociaţi; 

(d) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot; 

(e) membrii-susţinători, în calitate de invitaţi, fără drept de vot; 

(f) membrii ALUMNI minori, în calitate de invitaţi, fără drept de vot; 

(g) alți invitaţi, fără drept de vot. 

Membrii care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, sunt interesaţi 

personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor 

până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz 

contrar vor raspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fără votul lor 

nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

12.3 Consiliul Director 

Consiliul Director al Asociației este organul de conducere şi de administrare al acesteia, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliul Director este condus de un Preşedinte, ales dintre membrii săi. Președintele 

Consiliului Director este și Președintele Asociației. 

Consiliul Director asigură realizarea scopului şi obiectivelor Asociației prin punerea în 

executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director poate fi alcătuit și din persoane 

din afara Asociației, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

În exercitarea competenței sale, Consiliul Director: 

 asigură conducerea Asociației între şedinţele Adunării Generale; 

 aduce la îndeplinire şi pune în executare hotărârile Adunării Generale; 

 prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 

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

cheltuieli și proiectul programelor Asociației; 

 încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației; 

 aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației; 

 verifică adoptarea Statutului şi a celorlalte acte adoptate ulterior de către Asociație; 
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 aprobă intrarea membrilor în Asociație; 

 propune Adunării Generale acordarea titlului de membru de onoare al Asociației; 

 administrează resursele financiare, bunurile mobile şi imobile aflate în patrimoniul 

Asociației; 

 întocmeşte bugetul anual al Asociației, pe care îl prezintă spre aprobare Adunării 

Generale; 

 hotărăşte în ceea ce priveşte angajarea de personal, în cazul în care se iveşte o astfel 

de necesitate; 

 poate decide suspendarea temporară/excluderea membrilor Asociației, cu exceptia 

membrilor de onoare; 

 stabileşte strategia generală şi programele Asociației; 

 propune Adunarii Generale înfiinţarea de filiale; 

 execută bugetul de venituri şi cheltuieli; 

 îndeplineşte oricare alte atribuţii prevăzute în lege sau derivând din statut. 

Consiliul director își poate elabora un regulament intern de organizare și funcționare. 

Consiliul Director funcţionează în regim democratic, orice hotărâre fiind adoptată prin vot cu 

majoritate. 

Consiliul Director se compune din 5 membri desemnaţi la înfiițarea Asociației de către 

membrii fondatori, dintre care un preşedinte, care este și președintele asociației. Secretarul 

Consiliului nu este membru al Consiliului Director. Membrilor Consiliului Director le pot fi 

trasate responsabilităţi cu privire la programele Asociaţiei ce sunt derulate în vederea atingerii 

scopului şi obiectivelor acesteia. Colegiul Naţional „Sfântul Sava” şi Preşedintele de Onoare 

al Asociaţiei au calitatea de Invitaţi fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director. 

Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive pentru a 

exercita atribuţii potrivit legii. 

În caz de demisie, retragere sau deces a unuia dintre membrii Consiliului Director, propune 

Adunării Generale completarea acestuia cu alți membrii. În cazul în care un membru desemnat 

în Consiliul Director se retrage, el are obligația să notifice în scris intenția sa, cu un preaviz de 

90 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului. 

Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 45 de zile calendaristice de la 

descompletare. 

Alegerile pentru Consiliul Director si cenzor/comisia de cenzori au loc anual, cu exceptia 

cazurilor de retragere sau revocare, când se pot organiza alegerile la prima Adunare Generală 

care le urmează. 

Consiliul Director se întruneşte, de regulă, în ședințe ordinare cel puțin o dată pe trimestru, sau 

ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui, printr-un convocator scris. Convocarea 

se va face cu minim 3 zile calendaristice înainte de data întrunirii, în scris, cu semnătura de 
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primire, sau prin posta electronică, cu confirmare de primire. Convocatorul va cuprinde locul 

și data întrunirii, precum și ordinea de zi. La întâlnirile Consiliului Director pot participa, fără 

drept de vot şi alţi membri ai Asociaţiei. 

Şedinţele Consiliului Director sunt consemnate în Registre de Procese Verbale, păstrate de 

Președintele Consiliului Director. Fiecare proces verbal este semnat de către toţi participanţii 

la şedinţa respectivă. 

Membrii Consiliului Director sunt personal răspunzători pentru conduita lor şi solidar 

răspunzător pentru acţiunile Consiliului Director faţă de terţi, cât şi faţă de Asociaţie pentru 

daunele provenite din culpa lor (înşelăciune, mărturie mincinoasă, neglijenţă, gestiune 

frauduloasă etc). 

Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt 

interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau 

afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. 

În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate Asociației, dacă fară 

votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de membrii 

sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă şi 

au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinţă, potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv 

persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de Asociaţie pentru a încheia 

acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în 

statut. 

Membrii Consiliului Director, cu excepţia Directorului Executiv, nu vor fi plătiţi, fiind 

voluntari care primesc doar diurne şi rambursarea cheltuielilor de cazare, masă şi transport în 

limite rezonabile. 

Nu poate fi membru al Consiliul 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. 

Preşedintele Consiliului Director este reprezentantul legal al Asociației. Semnătura sa obligă 

Asociația, ca persoană juridică, în raporturile cu terţii. Dreptul de reprezentare al Preşedintelui 

poate fi transmis temporar, pe perioada în care acesta nu îşi poate îndeplini atribuţiile, unui alt 

membru al Comitetului sau Directorului executiv, prin delegaţie. 

Președintele Consiliului Director este ordonator de credite și reprezintă Asociația în fața 

oricăror persoane juridice sau fizice și a oricăror subiecte de drept, inclusiv în justiție. 

Când documentele în cauză implică și patrimoniul, inclusiv fondurile Asociației, acestea vor fi 

semnate și de către cenzor/președintele comisiei de cenzori. 

 

Președintele are următoarele atribuţii: 

(a) asigură conducere operativă și curentă a Asociației; 
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(b) coordonează activitatea departamentelor Asociației 

(c) convoacă Consiliul Director și prezidează ședințele acestuia; 

(d) conduce şedinţele Consiliului Director; 

(e) reprezintă Asociația în relaţiile cu terţii; 

(f) semnează toate documentele oficiale emise de către Asociație; 

(g) în cazul în care, din cauza unor situații obiective, președintele nu își poate exercita 

atribuțiile, membrii consiliului desemnează vicepreședintele care să convoace sau să 

conducă ședintele de lucru; 

(h) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, încheie acte juridice de 

conservare, administrare și dispoziție, inclusiv operațiuni bancare, în numele și pe 

seama Asociației, în limitele mandatului acordat de către Consiliul Director; 

(i) aprobă organigrama și politica de personal a Asociației, stabilește numărul 

personalului salariat și cuantumul salariilor și indemnizațiilor; 

(j) asigură angajarea și controlează activitatea personalului Asociației în condițiile legii, 

precum și în baza Statutului și a Actului Constitutiv, conform organigramei și 

politicilor de personal stabilite de către Consiliul director; 

(k) stabilește măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării 

Generale; 

(l) aprobă regulamentul de organizare și funcționare și organigrama Asociației; 

(m) elaborează materialele pentru Adunarea Generală; 

(n) aprobă modificarea nivelului cotizațiilor anuale; 

(o) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale, 

pe care le prezintă spre aprobare Consiliul Director; 

(p) întocmește rapoarte privind activitatea desfășurată și situația financiară, pe care le 

prezintă Consiliului Director și Adunării generale a Asociației; 

(q) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și Consiliul Director; 

(r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de prezentul Statut. 

12.4 Cenzorul/Comisia de cenzori  

Cenzorul/Comisia de cenzori este numit/ă de către Adunarea Generală, în condiţiile legii. 

Pentru Asociațiile cu mai mult de 100 de membrii înscriși până la data întrunirii ultimei 

Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori. Comisia 

de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membrii. Membrii Consiliului Director nu 

pot fi cenzori. 

Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile 

legii. 
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Regulile generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea 

Generală. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. 

Cenzorul/comisia de cenzori se ocupă de aspectele economice ale activităţii generale a 

Asociației și are următoarele atribuții: 

(a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 

(b) verifică  bugetul de venituri şi cheltuieli; 

(c) verifică  bilanţul financiar al anului expirat; 

(d) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director; 

(e) poate participa la şedinţele Consiliul Director, fără drept de vot; 

(f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

Comisia de Cenzori se va întruni obligatoriu o dată pe an, pentru a discuta, a analiza şi a 

verifica activitatea Asociației, ocazie cu care va întocmi un raport cu concluziile la care a 

ajuns, pe care îl va prezenta Adunării Generale, întrunită în şedinţă ordinară anuală. 

12.5 Directorul Executiv 

Adunarea Generală poate decide cu privire la necesitatea înfiinţării sau desfiinţării postului de 

Director Executiv. Directorul Executiv va lua parte la sedinţele Consiliului Director. 

Consiliul Director poate numi şi revoca un Director Executiv, acestuia aplicându-i-se normele 

juridice specifice mandatului de reprezentare. 

Directorul Executiv are următoarele atribuţii: 

(a) prezintă Consiliului Director un raport scris înaintea fiecărei întâlniri, informând 

membrii asupra problemelor curente, activităţilor în desfăşurare în prezent, 

problemele de rezolvat şi planurile de viitor;  

(b) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, încheind contracte, acte de gestiune şi alte 

documente financiare în concordanţă cu deciziile adoptate de Consiliul Director; 

(c) participă la activităţile şi şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

(d) asigură conducerea operativă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director; 

(e) pune în practică programele adoptate de Consiliul Director; 

(f) prezintă rapoartele Consiliului Director privind activitatea sa şi a Asociaţiei în 

ansamblu; 

(g) angajează fondurile Asociaţiei în limitele valorilor aprobate în programele adoptate de 

Consiliul Director;  

(h) încheie contracte cu terţii în vederea realizării scopului Asociaţiei şi aprobă 

cheltuielile curente, administrative şi de protocol; 

(i) anunţă posturile vacante, angajează şi concediează personalul plătit, cu acordul 

Consiliului Director; 
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(j) elaborează şi supune aprobării Consiliului Director, Regulamentul de Ordine 

Interioară al serviciilor de specialitate şi atribuţiile personalului subordonat; 

(k) este responsabil pentru strângerea de fonduri şi pentru redactarea cererilor de 

finanţare. 

Directorul Executiv poate renunţa la funcţie cu un preaviz de 30 zile calendaristice şi 

răspunde, conform legii, pentru eventualele prejudicii aduse Asociaţiei prin actele şi faptele 

sale. 

13 RELAȚIILE ASOCIAȚIEI CU AUTORITĂȚILE PUBLICE ȘI CU ALTE 

INSTITUȚII/ORGANISME 

Autoritățile administrației publice locale pot sprijini Asociația, constituită ca persoană 

juridică, în temeiul Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare, prin: 

 punerea la dispoziția Asociației, în funcție de posibilități, a unor spații pentru sediu, în 

condițiile legii; 

 atribuirea, în funcție de posibilități, a unor terenuri, în scopul ridicării de construcții 

necesare desfășurării activității lor. 

Autoritățile publice sunt obligate să pună la dispoziția Asociației informații de interes public, 

în condițiile legii. 

În realizarea scopurilor propuse, Asociația intră în relații cu organizații, organisme, instituții, 

societăți comerciale, guvernamentale, neguvernamentale din țară sau din străinătate, stabilind 

relații de colaborare și partneriate cu acestea. 

Finanţările prevăzute de prezentul articol se realizează în baza convenţiilor de finanţare sau 

prin contracte, acorduri de parteneriat sau alte documente legale, toate aprobate de către 

Consiliul Director şi semnate de către Preşedinte, conform dispoziţiilor prezentului Statut. 

14 MODIFICAREA STATUTULUI 

Orice modificare a Statutului şi a Actului Constitituv ale Asociaţiei este propusă de către 

Consiliul Director. Modificarea acestora poate fi făcută numai în scris, în formă autentică sau 

atestată de avocat, după caz, prin acordul majorității absolute a membrilor Asociației și se 

va face în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanța de Guvern nr. 26 cu privire la 

asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 

Hotărârile Adunării Generale care privesc modificări ale Statutului şi a Actului Constitituv ale 

Asociaţiei se adoptă cu majoritatea membrilor prezenti. 

15 DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI 

Asociația se poate dizolva: 

(a) de drept; 

(b) prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, sau a tribunalului; 
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(c) prin hotărârea adunării generale. 

15.1 Asociaţia se dizolvă de drept în următoarele cazuri: 

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

constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce 

schimbarea acestui scop; 

 imposibilitatea constituirii Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asociaţiei, 

dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, 

Consiliul Director trebuia constituit. 

 reducerea numărului de membri sub numărul prevăzut de lege, dacă acesta nu a fost 

împlinit timp de trei luni. 

 constatarea dizolvării se face prin hotărârea judecătoriei competente teritorial la 

cererea oricărei persoane interesate. 

15.2 Asociaţia poate fi dizolvată prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane 

interesate, în condiţiile stabilite de O.G. nr. 26/2000. 

15.3 Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale 

În termen de 15 zile calendaristice de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării 

generale (procesul-verbal), în formă autentică sau atestată de avocat, după caz, se va depune la 

judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, pentru a putea fi înscrisă 

în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 

Hotărârile Adunării Generale care privesc lichidarea şi dizolvarea Asociaţiei, se adoptă cu 

majoritatea de 2/3 a membrilor Asociaţiei. 

16 LICHIDAREA ASOCIAȚIEI 

În urma dizolvării Asociației se va trece la lichidarea acesteia, procedură în conformitate cu 

art. 61-71, Capitolul IX, Secţiunea a 2-a din Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare. 

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii. 

În toate cazurile, mandatul membrilor Consiliului Director încetează odată cu numirea 

lichidatorilor. 

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. Lichidatorii răspund solidar 

pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 

După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul 

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

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

17 TRANSFERUL BUNURILOR 

În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se vor atribui, prin decizia 

Fondatorilor, unei/unor persoane juridice cu scop similar sau Colegiului Naţional “Sfântul 

Sava”. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili procedura de urmat pentru transmiterea bunurilor. 
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Lichidatorii vor transmite bunurile către persoana juridică desemnată, în termen de cel mult 6 

luni de la terminarea lichidării. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii 

procesuluiverbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

18 DISPOZIȚII FINALE 

Asociația poate avea siglă și însemne proprii. 

Asociația are ștampilă. Aceasta va fi utilizată necesară pentru certificarea actelor semnate în 

numele acesteia. 

Litigiile de orice natură care apar între Asociație și persoane fizice sau juridice sunt de 

competența instanțelor judecătorești, dacă nu sunt rezolvate pe cale amiabilă, a medierii sau pe 

calea arbitrajului. 

Prezentul Statut este guvernat de legea română. 

Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile cu normele imperative cuprinse 

în legislaţia aplicabilă. 

Prezentul act reprezintă Statutul Asociaţiei Colegiului „Sfântul Sava”. 

 

Redactat astăzi, 01.04.2016, în 5 (cinci) exemplare originale atestate de avocat, în limba română. 
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