S-a cerut autentificarea prezentului ȋnscris

STATUTUL
Asociaţiei părinților si reprezentanților legali ai elevilor din
Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc” din București
Preambul:
Având în vedere că, în conformitate cu principiile proclamate de Carta Naţiunilor
Unite, recunoaşterea demnităţii şi a drepturilor egale şi inalienabile ale tuturor membrilor
familiei umane constituite fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume,
Amintind faptul că în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, „dată fiind lipsa
de maturitate fizică și intelectuală” a copiilor, Naţiunile Unite au proclamat dreptul acestora
la îngrijire şi asistenţă speciale, precum si dreptul de a primi o educație care să le permită
dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității,
Recunoscând că pentru dezvoltarea plenară şi armonioasă a personalităţii sale,
copilul trebuie să crească și să se dezvolte într-un mediu care să faciliteze deplina
pregătire pentru a trăi independent în societate, fiind educat în spiritul idealurilor
proclamate în Carta Naţiunilor Unite şi în special, în spiritul păcii, demnităţii, libertăţii,
justiției, toleranţei, egalităţii şi solidarităţii,
Conştientizând că drepturile esențiale ale omului și ȋndeplinirea dezideratelor ce
concură la realizarea acestora nu derivă din statutul de cetățean, ci se bazează pe
atributele personalității umane, personalitate ȋn dezvoltarea căreia perioada vârstei
școlare și educația primită ȋn această perioadă au un rol primordial,
Analizând caracteristicile și evoluția civilizației contemporane – ȋn general, cât și
specificul socio-cultural al spațiului românesc – ȋn special, precum și ținând seama de
importanţa perpetuării ȋn noile generații a tradiţiilor şi valorilor culturale ale poporului
român,
Luând act de Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea
generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 29 noiembrie 1989, intrată în vigoare la 2
septembrie 1990, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, publicată în „Monitorul
Oficial al României“, partea I, nr. 109 din 28 septembrie 1990 şi republicată în „Monitorul
Oficial al României“, partea I, nr. 314 din 13 iunie 2001, de obligațiile ce decurg din
calitatea României de stat membru al Uniunii Europene privind transpunerea ȋn sistemul
de drept național a recomandărilor și directivelor instituțiilor și organismelor comunitare
ale U.E., de legislația națională aplicabilă ȋn materie,
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Subsemnaţii :


Ionică Dan, cetăţean român, domiciliat în Mun. București, Str. Costache
Bălăcescu, nr. 19, Sector 1, posesor al C.I. seria II nr. 000962, emisă de
I.N.E.P. la data de 07.10.2008, CNP-1621005400173,



Mantu Marilena, cetăţean român, domiciliată în Mun. București, Str. Matei
Basarab, nr. 96, bl. L122, sc. 4, et. 4, ap. 80, Sector 3, posesoare a C.I. seria
RR nr. 957871, emisă de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 12.06.2012,
CNP-2720512511671,



Nesterov Carmen, cetăţean român, domiciliată în Mun. București, Șos. Mihai
Bravu, nr. 75 - 83, bl. C 17, sc. A, et. 1, ap. 8, Sector 2, posesoare a C.I. seria
RT nr. 989904, emisă de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 26.09.2013,
CNP-2610612323912,

În calitate de membri fondatori
► Recunoaştem că este imperios necesară promovarea intereselor copiilor ce au
statutul de elev, atat la nivel național, cât și cu titlu de “caz particular”, la nivelul unității de
ȋnvățământ preuniversitar secundar «Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc” din
București».
► Considerăm că acțiunile de promovare a intereselor acestor elevi se adresează ȋn
egală măsură atât lor, ca indivizi, cât și mediului socio-familial ȋn care se dezvoltă, precum
și mecanismelor de exercitare a autorității publice, a factorilor decidenți ȋn materie de
educație, sănătate, protecție socială, ordine publică, implicit a managementului acestora.
► Apreciem că este oportună implicarea printr-o formă organizată de asociere a
părinților și reprezentanților legali ai elevilor din Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc”
din București, care prin acțiuni concertate să faciliteze conștientizarea multipartită a
avantajelor mediului asociativ ȋn inițierea, promovarea și derularea oricăror demersuri,
proiecte și programe benefice dezvoltării plurivalente a elevilor, ȋn condiții de
profesionalism și competență specifice standardelor internaționale ȋn acest domeniu.
Fapt pentru care – în baza acordului de voință liber exprimată prin Actul
constitutiv, în conformitate cu legislatia română, cât si în consens cu normele de drept
internațional si european aplicabile – am hotărât să
Înfiinţăm

Asociaţia părinților si reprezentanților legali ai elevilor din
Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc” din București
persoană juridică română de interes public ce ȋși va desfășura activitatea conform
normelor de drept aplicabile si prevederilor prezentului
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STATUT
Cap. I: DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA ŞI SEDIUL
Art. 1.1. În baza acordului de voinţă al membrilor fondatori exprimat in Actul
constitutiv autentificat sub nr. 2639 din 09.11.2015, la S.P.N. “Melania Popa si Asociatii”
din Bucuresti si conform Dovezilor disponibilitatii denumirii eliberate (la solicitarea unui
membru fondator) de catre Ministerul Justitiei – Serviciul comunicare si relaţii publice, sub
nr.147292/2015, respectiv nr.150932/04.02.2016, denumirea persoanei juridice este
Asociaţia părinților și reprezentanților legali ai elevilor din Colegiul Național Bilingv
“George Coșbuc” din București − numită ȋn continuare, Asociația.
Art. 1.2. Toate documentele ce emană de la această persoană juridică vor avea –
în antet sau în altă zonă destinată identificării emitentului – denumirea mentionata la art.
1.1., ȋn limba română (cod „ro”, conf. Cod ISO 639-1). Completarea denumirii cu
traducerea acesteia in limba engleza (cod „en-GB”, conf. Cod ISO 639-1), cu sigla si/sau
cu alte date de identificare (Nr.Registru naţional O.N.G., Cod fiscal, Cod IBAN, etc.) este
permisă în condiţiile prevăzute de lege, Statut si Regulament interior, legal adoptate.
Art. 2. Asociaţia părinților si reprezentanților legali ai elevilor din Colegiul Național
Bilingv “George Coșbuc” din București este persoană juridică română, subiect de drept
privat, fără scop lucrativ, neutră politic și nesubordonată niciunei categorii de interese
partinice, nonconfesională, nonguvernamentală şi nonprofit, înfiinţată în temeiul
Ordonanţei Guvernului României nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații
(publicată ȋn Monitorul Oficial nr.39 din 21 ianuarie 2000, cu completările și modificările ulterioare).
Art. 3. Durata previzibilă de funcţionare a Asociației este nelimitată. Orice limitare a
acestei durate poate interveni numai ȋn condițiile expres prevăzute de lege.
Art. 4.1. Asociaţia părinților și reprezentanților legali ai elevilor din Colegiul Național
Bilingv “George Coșbuc” din București are sediul la adresa: Str. Olari, nr. 29-31, camera 5,
Sector 2, Municipiul București, cod poștal 024056 - ROMANIA.
Art. 4.2. Asociația ȋși poate schimba sediul prin relocare la orice altă adresă situată
pe teritoriul Municipiului București; poate apela la sedii virtuale și/sau la modalități de
contact ȋn mediul electronic, ȋn condițiile respectării normelor de drept aplicabile
respectivelor entităţi.
Art. 4.3. Orice modificare sau completare privind sediul și datele oficiale de contact
vor fi comunicate Instanţei competente, conform procedurilor legale.
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Cap. II: SCOPUL
Art. 5. Asociaţia părinților si reprezentanților legali ai elevilor din Colegiul Național
Bilingv “George Coșbuc” din București promovează drepturile și interesele educaționale,
culturale, spirituale, sociale, economice, umanitare ale elevilor Colegiului Național Bilingv
„George Coșbuc” din București și urmărește buna dezvoltare fizică, mentală și moralafectivă, precum și optima integrare socială și profesională a acestora, prin acțiuni și
activități proprii ori prin participarea Asociaţiei ca partener activ sau reprezentativ, după
caz.
Art. 6. Pentru realizarea dezideratelor sale, ȋn spiritul unei bune guvernări bazate
pe deschidere, participare, răspundere, eficienţă şi coerenţă, Asociația desfăşoară
activităţi şi prestează servicii de: a - informare/documentare; b - comunicare; c consultanță; d - mediere; e - logistică; f - achiziții/contractare/administrare; g - advertising;
h - promotion; i - impresariat; j - know-how; k - contacte, schimburi şi acţiuni socioculturale, juridico-economice, tehnico-ştiinţifice, spiritual-religioase, sportive; l - instruire;
m - protecţie; n - reprezentare; o - caritate; p - voluntariat.
Art. 7. Pentru ȋndeplinirea scopului statutar, Asociația colaborează cu diverse foruri
administrative, politice, culturale, științifice, medicale, militare, religioase, cu organisme
naţionale şi internaţionale, cu instituţii guvernamentale şi organizații neguvernamentale, în
condiţiile respectării normelor legale aplicabile raporturilor inițiate.
Art. 8. Asociația nu întreţine relaţii cu grupări sau organizaţii extremiste, fanatice,
ce au un caracter agresiv, principii morale deviante sau care prezintă pericol pentru
menținerea ordinii publice, a păcii şi stabilității.
Cap. III: OBIECTIVELE
Art. 9. În vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, Asociația ȋși
propune să atingă următoarele obiective:
a) reprezentarea, ȋmpreună cu cadrele didactice, a intereselor Colegiului Național Bilingv
„G. Coșbuc” din București − ȋn calitate de unitate reprezentată, față de terțe instituții și
organizații;
b) analizarea proiectelor de legi și reglementări ȋn domeniul educației, facilitarea
implementării acestora ȋn unitatea reprezentată ȋn scopul raportării la realitatea obiectivă,
inclusiv emiterea de inițiative legislastive și participarea la dezbaterea acestora;
c) modernizarea bazei tehnico-materiale a unității reprezentate, inclusiv prin introducerea
tehnologiilor

didactice

moderne;

eficientizarea

procesului

de

ȋnvățământ;

d) diversificarea specializărilor din ciclul liceal al unității de ȋnvățământ reprezentate, atât
prin susținerea demersurilor legale aferente, cât și prin facilitarea dotărilor necesare;
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e) asigurarea unui mediu educațional favorabil unui ȋnvățământ performant prin
cooperarea permanentă cu organele administrației locale și centrale pentru identificarea și
implementarea oricăror măsuri administrative, gospodărești și de securitate necesare
creșterii gradului de siguranță, utilitate, operativitate și confort a unității de ȋnvățământ
reprezentate, inclusiv managementul acesteia ȋn situații de urgență, criză ori dezastru;
f) conlucrarea cu autorități competente și cu persoane abilitate, inclusiv cu comisiile de
ocrotire și autoritate tutelară, pentru promovarea drepturilor copiilor ȋn vederea respectării
acestor drepturi, atât ȋn mediul familial, cât și ȋn unitatea de ȋnvățământ reprezentată;
g) colaborarea cu experți și factori decidenți pentru conștientizarea și rezolvarea favorabilă
a problemelor specifice vârstei și preocupărilor elevilor, inclusiv ȋn domeniul sănătății, al
consumului de alimente și substanțe dăunătoare, al comportamentului și vieții sexuale;
h) promovarea la nivelul tuturor factorilor implicați ȋn procesul de ȋnvățământ, cât și ȋn
viața privată a elevilor, a normelor de bună-conviețuire, de etică și deontologie, de
rezolvare amiabilă a disputelor, pentru crearea unui climat favorabil dezvoltării
armonioase a personalității elevilor, pentru a-i pregăti să devină onorabili cetățeni ai lumii;
i) având ȋn vedere caracterul bilingv al unității de ȋnvățământ reprezentate, Asociația se va
preocupa ȋn mod constant de facilitarea accesului elevilor la cele mai performante
programe și tehnici de ȋnvățare a limbilor străine, inclusiv prin asigurarea participării
profesorilor nativi ȋn procesul de ȋnvățământ, prin organizarea de schimburi de profesori și
elevi cu instituții similare din zonele cu populație nativ-vorbitoare a limbilor predate, prin
achiziția de materiale didactice aferente programelor inițiate, cât și prin organizarea
participării la cursuri și examene cu certificare internațională ȋn domeniul lingvistic.
j) promovarea participării elevilor la activități extracurriculare și extrașcolare, inclusiv prin
programe turistice interne și internaționale, precum și prin creșterea conectivității unității
de ȋnvățământ reprezentate cu mediul economic și de afaceri, cu societatea civilă, cu
instituții și organizații reprezentative, ȋn vederea creșterii capacității elevilor de a relaționa
ȋn viața reală și a identificării abilităților și dezvoltării competențelor acestora, implicit ȋn
consilierea profesională și ȋn identificarea de oprtunități privind accesul pe piața muncii;
k) susținerea participării elevilor la activități cu caracter social, cultural, științific, umanitar,
sportiv, de dezvoltare personală, inclusiv implicarea ȋn activități de voluntariat;
l) atragerea de fonduri din orice sursă legală ȋn aria de interes a Asociației și a unității de
ȋnvățământ reprezentate, inclusiv grant-uri și proiecte (finanțate prin programe interne și
internaționale), cooperarea cu entități abilitate ȋn implementarea acestora, precum și
gestionarea lor prin participare directă, inclusiv prin cooptarea de personal specializat ȋn
derularea acestor operațiuni;
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m) cooperarea internă și internațională cu asociații similare, cu instituții de ȋnvățământ
preuniversitar, consorții universitare, centre academice și institute de cercetare ȋn oricare
din problemele de interes comun ce pot fi abordate ȋn beneficiul reciproc al părților.
Art.10. În contextul experienței dobândite ȋn activitățile desfășurate, a deschiderii
unor noi orizonturi de acțiune, a unor eventuale modificări legislative ȋn domeniu,
Asociația poate adopta ȋn viitor si alte obiective, păstrând scopul statutar pentru care a
fost inființată și respectând legalitatea mijloacelor uzitate ȋn realizarea acestui scop.
Cap. IV: MEMBRII
Art.11. Asociaţia părinților și reprezentanților legali ai elevilor din Colegiul Național
Bilingv “George Coșbuc” din București are următoarele categorii de membri:
a) membrii fondatori – cei care au inițiat și au contribuit la ȋnființarea Asociației,
respectiv semnatarii Actului constitutiv și prezentului Statut;
b) membrii asociaţi – orice persoană fizică ce are calitatea de părinte sau
reprezentant legal al unei persoane fizice ce este ȋnmatriculată oficial ca elev la Colegiul
Național Bilingv „George Coșbuc” din București, indiferent de vârsta elevului (minor sau
major) și de ciclul de studii (gimnazial sau liceal); calitatea de membru asociat nu incumbă
drepturi și obligații ȋn raport cu Asociația, ea reprezentând doar o caracteristică ce se
dobândește și se pierde din oficiu odată cu calitatea de elev a persoanei reprezentate,
precum și ȋn caz de deces, decădere din drepturi, ȋncetarea tutelei sau ȋn alte situații
prevăzute de lege.
c) membrii titulari – acei membri asociați, care prin acordul de voință liberexprimat, prin plata cotizației și prin participarea efectivă la activitățile Asociației ȋși
exprimă liberul consimțământ de a contribui material şi moral la realizarea scopului și
obiectivelor Asociației. Pe cale de excepție, pot dobândi calitatea de membru titular și
acele persoane fizice care, datorită atașamentului față de principiile Asociației și a dorinței
de promovare a valorilor si intereselor Colegiului Național Bilingv „George Coșbuc” din
București, aduc un semnificativ aport moral și material; numărul acestora nu poate depăși
25% din totalul membrilor titulari.
d) membrii de onoare – persoane fizice care s-au remarcat prin servicii deosebite
ȋn favoarea Asociației și care prin probitate morală, expertiză profesională și exemplu
personal pot constitui repere ȋn mediul asociativ dedicat tineretului; membrii de onoare nu
pot face parte și din altă categorie de membri ai Asociației.
Art.12. Calitatea de membru nu este condiționată de cetățenia unui stat, membrii
putând fi cetățeni români, străini sau apatrizi; membrii nu pot fi discriminați pe criterii de
naționalitate, rasă, etnie, limbă, sex, religie, apartenență politică, nivel cultural, statut
economic și social, profesie, stare a sănătății fizice sau vârstă.
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Art.13. Asociația poate retrage calitatea de membru titular sau de membru de
onoare ȋn cazul prejudicierii intereselor sau imaginii Asociației (ȋn baza unor probe certe)
ori ȋn situația neȋndeplinirii obligațiilor statutare pe durata unui an școlar.
Art.14. Încetarea calităţii de membru, indiferent de categoria din care acesta face
parte, poate interveni prin:
a) solicitarea persoanei ȋn cauză (cerere scrisă adresată conducerii Asociației);
b) deces;
c) punere sub interdicţie;
d) excludere, hotărâtă de Adunarea generală a membrilor pentru fapte culpabile a
căror gravitate justifică această măsură.
Art.15. Membrii titulari au, ȋn raport cu Asociația, următoarele drepturi:
(a) de a participa la acțiunile Asociației și de a contribui la atingerea obiectivelor acesteia;
(b) de a participa la şedinţele organului deliberativ și al celui executiv;
(c) de a alege și de a fi aleși ȋn structurile Asociației și de a reprezenta Asociația, pe baza
unui mandat prealabil, ȋn chestiuni de interes statutar;
(d) de a pune în discuţie, prin includerea pe ordinea de zi a şedinţei organului deliberativ,
a oricărui subiect care are legătură cu activitatea Asociației;
(e) de a vota asupra oricăror probleme puse în discuţia organului deliberativ, în cadrul
şedinţelor acestui organ;
(f) de a convoca, în condiţiile prezentului Statut, şedinţa organului deliberativ;
(g) de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor statutare,
mijloacele aflate în patrimoniul Asociației;
(h) de a renunţa la calitatea de membru.
Art.16. Obligaţiile membrilor titulari, ȋn raport cu Asociația, sunt următoarele:
(a) de a susţine prin participare sau prin orice altă formă legală de exprimare, acţiunile
iniţiate de această entitate juridică;
(b) de a achita o cotizaţie agreată de majoritatea membrilor, ȋn cuantumul stabilit de către
organele abilitate ale Asociației, fundamentată proporțional cu dezideratele generalacceptate și ȋn concordanță cu obiectivele aprobate de Adunarea generală;
(c) de a se supune hotărârilor şi deciziilor legal adoptate de către organele de conducere;
(d) de a nu folosi bunurile Asociației în scopuri personale sau contrare hotărârilor și
deciziilor organelor de conducere;
(e) de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice care ar prejudicia în
vreun fel imaginea Asociației sau interesele legitime ale acesteia;
(f) de a nu promova convingeri rasiale, politice, religioase sau privind apartenența la
orice grup sau minoritate (etnică, religioasă, sexuală, etc.) prin al căror specific s-ar
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aduce atingere principiilor stipulate in art. 2 al prezentului Statut și imaginii Asociației;
(g) de a nu iniţia acţiuni în numele Asociației, fără o împuternicire prealabilă emisă de
către organul de conducere competent.
(h) de a respecta prevederile Statutului, Regulamentului intern și a hotărârilor legal
adoptate de către Asociație, de a avea un comportament civilizat, un spirit civic și
principii etice specifice unor buni cetățeni.
Art.17. Membrii fondatori au aceleași drepturi și obligații ca și membrii titulari, cu
excepția prevederilor art.16, lit.(b), care operează numai pe durata ȋndeplinirii simultane a
condiției prevăzute de art.11, lit.(b).
Art.18. Membrii de onoare au, ȋn raport cu Asociația, următoarele drepturi:
(a) de a participa, fără drept de vot, la şedinţele organului deliberativ;
(b) de a participa la acţiunile Asociației;
(c) de a fi informaţi asupra obiectivelor și activităților Asociației;
(d) de a renunţa motivat la calitatea de membru de onoare.
Art.19. Membrii de onoare au aceleași obligații ca și membrii titulari, cu excepția
prevederilor art.16, lit. (b).
Art.20. Orice membru este răspunzător – sub toate formele pe care le îmbracă
răspunderea ȋn contextul prezentei asocieri − pentru prejudiciile produse Asociației.
Cap. V: ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL
Art.21. ADUNAREA GENERALĂ este organismul de conducere al Asociației,
alcătuit din membrii fondatori și membrii titulari ai acesteia¹, având următoarele atribuţiuni:
a) stabileşte strategia și căile de atingere a obiectivelor Asociației;
b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și execuţia bugetară;
c) alege şi revocă membrii Consiliului director;
d) alege si revocă membrii Comisiei de cenzori;
e) modifică Statutul;
f) aprobă dizolvarea şi lichidarea Asociației, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase dupa lichidare;
g) îndeplineşte oricare alte atribuţii stabilite de lege şi care nu sunt prevăzute
pentru activitatea altor organisme de conducere.
Art.22. Adunarea generală se ȋntrunește o dată pe an ȋn ședință ordinară și ori de
câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la solicitarea motivată a Consiliului director
sau la solicitarea a minim 25% din membrii cu drept de vot.
_______________________________________________________________________

¹ NOTA: La constituirea Asociației, Adunarea generală este compusă numai din membrii fondatori.
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Art.23. Sedințele sunt convocate de către Preşedinte, cu cel puțin 15 zile ȋnainte
de data stabilită, iar convocarea se face ȋn scris şi se transmite prin mijloace electronice
către toți membrii, cu precizarea datei și orei stabilite pentru începerea şedinţei, a locului
de desfășurare, precum și a ordinii de zi. Propunerile de modificare sau completare a
ordinii de zi se primesc până ȋn a 10-a zi de la data convocării.
Art.24. Adunarea generală este legal ȋntrunită dacă la data ședinței se prezintă
jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, direct sau prin mandat de reprezentare.
Dacă la prima convocare cvorumul nu este ȋntrunit, data ședinței se reprogramează după
cel puţin cincisprezece zile, comunicarea urmând să se facă ȋn aceleași condiții. La cea
de-a doua convocare cvorumul se consideră ȋntrunit, indiferent de numarul de participanți.
Art.25. Secretariatul Adunării generale este asigurat de către Consiliul director.
Art.26. Adunarea generală a membrilor adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple a
celor prezenţi, iar cvorumul se consideră ȋndeplinit prin prezența a cel putin jumătate plus
unu dintre membrii cu drept de vot ai Asociației.
Art.27. Hotărârile Adunării generale care vizează ȋnsăși existența Asociației sau
care aduc modificări esențiale cu privire la scopul și obiectivele acesteia se vor putea
adopta numai cu votul a două treimi din totalul membrilor prezenți la data ședinței, iar
Adunarea generală va fi legal ȋntrunită dacă la data ședinței se prezintă două treimi din
totalul membrilor cu drept de vot.
Art.28. În situaţii excepţionale stabilite prin decizie a Consiliului director, votul
poate fi exprimat şi prin mandat sau electronic.
Art.29. La ședintele Adunării generale, membrii de onoare și membrii asociați au
statut de observatori, cadrele didactice titulare ale Colegiului Național Bilingv “G. Coșbuc”,
reprezentanții Inspectoratului școlar competent și cei ai Ministerului de resort au statut de
invitat permanent, iar reprezentanți ai unor instituții legitim interesate de activitatea
Asociației și presa au statut de invitat special, ȋn baza unei acreditări prealabile.
Art.30. CONSILIUL DIRECTOR planifică strategic și operațional activitățile
Asociației asigurând punerea ȋn executare a hotărârilor Adunării generale; este compus
din Președinte, Vicepreședinte, Secretar General şi 2 - 5 membri (totalizând un număr
impar), aleşi de Adunarea generală ², pentru un mandat de doi ani.
Art.31. Consiliul director exercită următoarele atribuţii:
a) stabileşte propriul mod de lucru, pe criterii de transparență și eficiență;
b) stabileşte atribuţiile fiecărui membru al Consiliului director și delegă competențe;

____________________________________________________________
² NOTᾸ: Conform Actului constitutiv, pentru primul mandat, Consiliul director este format din membrii fondatori ai
Asociației: PREŞEDINTE-Mantu Marilena; VICEPREŞEDINTE-Nesterov Carmen;SECRETAR GENERAL-Ionică Dan
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c) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri
și cheltuieli, precum și proiectul programelor Asociației;
d) gestionează bunurile Asociației și aprobă bilanţul anual contabil;
e) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației;
f) aprobă organigrama şi strategia de personal a Biroului tehnic aflat ȋn subordine
și ȋntocmește documentele legale aferente activității personalului acestuia;
g) elaborează şi face propuneri Adunării generale pentru eventuale modificări ale
Statutului sau strategiei Asociației;
h) aprobă modificarea sediului Asociației sau deschiderea unor sedii noi;
i) aprobă Regulamentul intern şi alte norme de organizare a activităţii Asociației;
j) ȋndeplinește operațiunile de secretariat pentru Adunarea generală;
k) propune membrii comisiei de cenzori și validează membrii Asociației;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege și Statut sau stabilite prin
hotărâri ale Adunării generale;
Art.32.1. Activitatea Consiliului director este coordonată de către Președinte, care
are și funcție de reprezentare externă a Asociației, iar în lipsa acestuia, Vicepreşedintele
este înlocuitorul de drept, preluând totodată atribuții pe linia activității interne a Asociației.
Art.32.2. Secretarul general preia activitatea organizatorică a Asociației, precum și
alte activități atribuite prin Regulament intern.
Art.32.3. Orice modificare ȋn componența Consiliului director, referitoare la
identitatea persoanelor ce asigură conducerea Asociației, se comunică Instanței
competente, conform prevederilor legale.
Art.33. Consiliul director se întruneşte de regulă trimestrial și ori de câte ori este
necesar; deciziile se adoptă prin votul favorabil a minim două treimi din membrii acestuia.
Votul nefavorabil trebuie motivat. Boicotarea adoptării de decizii prin absenteism repetat
sau vot nefavorabil nemotivat conduce la convocarea Adunării generale pentru a analiza
situația creată și a decide referitor la excluderea din Consiliu a persoanei responsabile
pentru respectiva situație.
Art.34. Membrii Consiliului director ȋși exercită atribuțiile benevol, cu titlu gratuit.
Art.35. Membrii Consiliului director nu pot fi reprezentaţi prin mandat în şedinţele
organismelor de conducere ale Asociației; ȋn situații speciale, aceștia pot participa prin
intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (video - sau tele - conferință).
Art.36. COMISIA DE CENZORI este organul de control financiar intern al
Asociației, ȋndeplinind obligațiile ce-i revin conform normelor legale aplicabile, respectiv:
a) verifică modul ȋn care este administrat patrimoniul Asociației;
b) ȋntocmește rapoarte și le prezintă Adunării generale;
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c) participă, prin membrii săi, la ședințele Consiliului director, fără drept de vot;
d) ȋndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală.
Art.37.1. Comisia de cenzori este compusă din trei persoane, alese de Adunarea
generală la propunerea Consiliului director, ce funcționează după un regulament propriu și
este coordonată de Șeful comisiei – contabil autorizat, membru al Corpului Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România, persoană ce ȋndeplinește condițiile de
instruire și perfecționare a cenzorilor, ce nu face parte din nicio categorie de membri ai
Asociației și care nu are legatură cu alte activități ale acesteia.
Art.37.2. Ceilalți doi membri ai Comisiei, deasemenea contabili autorizați, pot fi
membrii ai Asociației, dar fără atribuții ȋn conducerea acesteia.
Art.37.3. Toți membrii Comisiei de cenzori pot fi remunerați pentru activitatea
prestată, ȋn condiții legale, la tarife rezonabile, stabilite prin negociere dir ectă.
Art.37.4. La momentul constituirii, cenzorul NU este desemnat, fiind aplicabile
dispozițiile art.27 lit. 3 din O.G. nr. 26/2000, modificată și completată.
Art.38. BIROUL TEHNIC funcționează ȋn subordinea Consiliului director, structură
ȋn care pot activa, pe bază de voluntariat sau remunerate ȋn condiții legale, persoane ce
asigură buna desfășurare a activității curente a Asociației ori a unor activități
administrative cu caracter temporar sau permanent.
Art.39. FORUL CONSULTATIV este compus din membrii fondatori, după ce
aceștia nu mai fac parte din Consiliul director, precum si dintr-un cadru didactic din
conducerea Colegiului Național Bilingv „George Coșbuc” din București sau desemnat de
aceasta; cadrul didactic ȋși preia atribuțiile odată cu ȋnceperea activității Asociației.
Art.40. Rolul Forului consultativ este de a menține de-a lungul timpului liniile
directoare inițiale ale Asociației, continuitatea și stabilitatea necesare proiectelor ce se
derulează pe lungi perioade de timp, precum și de a stabili și menține o relație
profesională și o comunicare eficientă ȋntre Asociație, pe de o parte și Colegiul Național
Bilingv ”G. Coșbuc” (corp profesoral, personal administrativ, etc.), pe de-alta parte.
Art.41. Activitatea membrilor Forului consultativ este benevolă, cu titlu gratuit, nu
poate fi cumulată cu atribuții decizionale ȋn cadrul Asociației și se materializează prin
alocuțiuni și rapoarte, note de constatare și/sau de ȋndrumare prezentate ȋn Ședințele
Consiliului director, ale Adunării generale, precum și ȋn ȋntâlniri bilaterale, ce au ca scop
enunțarea și aprofundarea unor chestiuni de interes comun, ȋn sensul prevederilor
articolului precedent.
Art.42. În Forul consultativ membrii decid prin consens, iar dacă nu au și calitatea
de membri titulari, nu au drept de vot ȋn Adunarea generală a Asociației.
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Art.43. Din punct de vedere organizatoric, Asociația poate:
a) să ȋnființeze structuri de reprezentare fără personalitate juridică proprie, respectiv
Reprezentanțe sau Birouri, situate ȋn România sau ȋn alte state;
b) să îndeplinească funcţia de reprezentanţă a unei alte organizaţii româneşti sau străine;
c) să se asocieze cu o organizaţie similară de naţionalitate română sau străină, să adere
la federații sau organizații, ȋn baza unui program comun sau pe criterii de performanță.
Art.44. Asociația poate încheia convenţii, pacte, protocoale, contracte, înţelegeri
sau orice alte forme de angajament sau parteneriat, cu condiţia menţinerii scopurilor
fundamentale de acţiune şi a autonomiei organizatorice.
Cap. VI: PATRIMONIUL
Art.45. Patrimoniul iniţial al Asociației este de 1.050 RON, prin contribuția egală, ȋn
cuantum de 350 RON, a fiecărui membru fondator.
Art.46. Patrimoniul Asociației se constituie din următoarele surse:
(a) contribuţia iniţială a membrilor fondatori;
(b) cotizaţiile membrilor;
(c) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
(d) venituri realizate din activităţi economice directe;
(e) donaţii, sponsorizări sau legate;
(f) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
(g) alte venituri obținute in condiții legale.
Art.47. Contribuțiile la patrimoniul Asociației sunt neramburasabile.
Art.48. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia
română în materie, pe numele și la dispoziția Asociaţiei părinților și reprezentanților legali
ai elevilor din Colegiul Național Bilingv “George Coșbuc” din București şi va fi folosit
exclusiv pentru realizarea obiectivelor statutare ale acesteia.
Art.49. Asociația poate deschide conturi în lei (RON) şi în valute liber-convertibile,
la orice instituție bancară din România, conform legislației aplicabile persoanelor juridice
ȋn relația cu respectiva instituție (bancă), precum și conturi de trezorerie.
Art.50. Reprezentarea Asociației ȋn relația cu instituțiile financiare (dreptul de
semnătură, modalități și limite ȋn accesarea conturilor etc.) va fi stabilită prin Regulament
intern (ce trebuie ȋntocmit ȋn termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice, conform
prevederilor legale), cu aprobarea Consiliului director ³.
______________________________________________________________________________________

³ NOTA : Până la data adoptării Regulamentului intern și desemnării persoanelor cu
drept de semnătură se acordă și se recunoaște acest drept ȋn favoarea membrilor
fondatori ai Asociației, ȋn baza semnăturii individuale a fiecăruia dintre aceștia.
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Cap. VII: DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art.51. Asociaţia părinților și reprezentanților legali ai elevilor din Colegiul Național
Bilingv “George Coșbuc” din București se dizolvă în următoarele situaţii:
(a) De drept:
▪ prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă ȋn termen de
trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop, sau
▪ prin imposibilitatea îndeplinirii cvorumului Adunării generale sau a Consiliului director ȋn
conformitate cu prevederile Statutului, dacă această situaţie durează mai mult de un an
de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generală sau Consiliul director trebuiau
constituite;
▪ prin reducerea numărului de membri sub limita prevazută de lege, dacă acesta nu a fost
completat timp de 90 de zile de la data constatării situaţiei.
(b) Prin hotărâre judecătorească, in condițiile art. 56 din OG nr. 26/2000.
(c) Prin hotărârea Adunării generale a membrilor, conform prevederilor art.21 lit.(f)
din prezentul Statut.
Art.52.1. În cazul lichidării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării vor fi
transmise către persoane juridice de drept public sau privat cu scop identic sau similar.
Art.52.2. Lichidatorii desemnati vor intocmi o listă (bază de date) cu potențialii
beneficiari (persoane juridice) ai bunurilor rămase şi îi vor înştiinţa pe aceştia cu cel puțin
60 de zile ȋnainte despre oferta de preluare a bunurilor, condițiile de preluare,
caracteristicile bunurilor etc., data și locul preluării.
Art.52.3. Beneficiarii ȋși vor exprima acordul ȋn vederea preluării cu cel puțin 30 de
zile ȋnainte de data limită comunicată ȋn oferta de preluare.
Art.52.4. Organizațiile cu scop identic, precum şi cele nou înfiinţate au prioritate.
Cap. VIII: DISPOZIŢII FINALE
Art.53. Dispoziţiile prezentului Statut se completează cu normele legale aplicabile
ȋn materie, precum și cu dispozițiile și regulamentele interne legal emise și validate de
către organele abilitate ale Asociației.
Art.54. Asociația dispune de ştampilă, sigiliu şi emblemă proprii, elemente ce pot
face obiectul demersurilor legale de protejare a mărcii.
Art.55. Orice referință din prezentul Statut privind perioade și termene se
interpretează ca fiind „zile calendaristice” (indiferent că acestea sunt zile bancare,
sărbători legale etc.), data zilei fiind cea conformă calendarului gregorian, iar momentul
schimbării datei fiind „Ora 0” a României, respectiv EET (UTC/GMT+2) si EEST
(UTC/GMT+3) − in perioada estivală.
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Art.56. Doamna Mantu Marilena și domnul Ionică Dan, membri fondatori
identificați cu datele menționate ȋn Preambul, sunt împuterniciţi să efectueze, personal și
independent sau prin avocat delegat, toate formalităţile necesare obţinerii personalităţii
juridice a Asociaţiei părinților si reprezentanților legali ai elevilor din Colegiul Național
Bilingv “George Coșbuc” din București și ȋnregistrării acesteia la organele judiciare,
administrative și fiscale competente, a deschiderii de conturi (IBAN) și efectuării de
operațiuni bancare, precum și a depunerii și preluării oricăror documente și achitării
oricăror taxe aferente respectivelor demersuri.
Art.57. Prezentul act a fost adoptat și tehnoredactat ȋntr-un exemplar original și 7
(șapte) exemplare-duplicat, de către membrii fondatori întruniți ȋn a doua ședinţă de
constituire, și este autentificat de către Societatea Profesională Notarială „Melania Popa și
Asociații”, cu sediul ȋn București, Str. Batiștei nr. 28, Sector 2, înmânându-se părţilor 6
exemplare-duplicat (câte un exemplar pentru fiecare parte și trei exemplare pentru a fi
depuse la Instanța competentă).
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