.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU O ŞCOALĂ MODERNĂ-ARAD
.
STATUT
.
CAPITOLUL I-DENUMIREA, DURATA şi SEDIUL ASOCIAŢIEI………..
Art 1Asociaţia Română pentru o Şcoală Modernă- Arad se constituie ca persoană
juridică, fără scop patrimonial, neguvernamental şi apolitic……………..
Art.2Durata Asociaţiei este nedeterminată……………………………….
Art. 3Sediul Asociaţiei se află în Arad, Str. Mucius Scaevola, nr. 9, în clădirea
Casei Corpului Didactic a judeţului Arad………………………………….
Art. 4A.R.S.M.A. îşi desfăşoară activitatea pe centre şi grupe putând crea filiale în
ţară şi în afara ţării……………………………………………………
CAPITOLUL II- SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI…………………
Art. 5A.R.S.M.A. are ca scop studiul, dezvoltarea şi promovarea în rândul cadrelor
didactice a Cartei FIMEM (Federaţia Internaţională a Mişcărilor pentru o Şcoală
Modernă) a pedagogiei de tip Freinet şi a altor alternative educaţionale,
urmărind:………………………………………………………………………….
a) cultivarea principiilor pedagogice Freinet, ale altor alternative educaţionale
agreate de Asociaţie şi popularizarea acestora, precum şi a realizărilor obţinute în
urma aplicării lor în învăţământ;…………………………………………………
b) sprijinirea înfiinţării de grupe, clase şi şcoli alternative conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului alternativ de stat şi
privat din România aprobat prin Ordinul 4517/13 09 2000 al Ministrului Educaţiei
Naţionale;…………………………………………………………………………
c) participarea la formarea formatorilor prin organizarea de stagii recunoscute
de ministerul educaţiei;…………………………………………………………….
d) elaborarea de curricula pentru învăţământul alternativ………………………
e) colaborarea cu Comisia Naţională pentru Alternative Educaţionale;………..
f) facilitarea stabilirii şi dezvoltării relaţiilor umane şi profesionale între
membrii săi pe plan naţional şi internaţional;………………………………………
g) luarea de poziţie faţă de prejudiciile aduse membrilor săi, apărând interesele
profesionale şi sociale ale acestora;…………………………………………………
h) sprijinirea elaborării şi publicării lucrărilor membrilor, lucrări care prezintă
interes pentru Asociaţie şi pentru membrii săi, din punct de vedere ştiinţific şi
profesional sau prezintă realizările deosebite ale Asociaţiei;………………………
i) stimularea participării directe sau indirecte a membrilor Asociaţiei la
elaborarea deciziilor strategice pentru învăţământul bazat pe tehnici şi metode
pedagogice ale şcolii moderne şi la dezvoltarea unor programe educaţionale;……
j) organizarea de manifestări ştiinţifice, culturale sau de alt tip care pot concura
la promovarea principiilor şcolii moderne;…………………………………………

k) stimularea activităţii membrilor prin introducerea în circuitul didactic a
lucrărilor şi materialelor realizate de aceştia, constituind un fond documentar
complex;……………………………………………………………………………
l) susţinerea morală şi materială (în măsura posibilităţilor) a elevilor şi
studenţilor, membrilor asociaţiei şi a familiilor acestora în cazul unor probleme
deosebite de ordin social;…………………………………………………………..
m) cultivarea schimburilor cu alte colective care promovează pedagogiile
alternative sau dezvoltă unele programe educaţionale;……………………………..
n) facilitarea difuzării presei specifice în rândul membrilor precum şi în rândul
tuturor celor interesaţi;…………………………………………………………….
……….Asociaţia va căuta parteneriatul instituţiilor publice în promovarea
obiectivelor sale, obiective prin excelenţă de interes public……………………….
………Spiritul de echipă va prevala în realizarea obiectivelor propuse precum şi în
activităţile Asociaţiei;……………………………………………………………
CAPITOLUL III- MEMBRII …………………………………………………..
Art 6.Membrii Asociaţiei sunt cadre didactice, precum şi orice altă persoană care
prin natura meseriei sau a locului de muncă doreşte şi poate să promoveze
principiile pedagogice ale şcolii moderne, care solicită Consiliului Director
înscrierea în Asociaţie şi se obligă să respecte statutul ei………………………….
……….Membrii fondatori sunt cei din tabelul anexat statutului……………………
Art 7.Adunarea generală poate creea şi alte categorii de membri. …………………
……..Nu poate fi membru al Asociaţiei persoana care a săvârşit acte penale sau
care s-a abătut de la misiunea educatorului…………………………………………
Art 8.Fiecare membru al Asociaţiei are următoarele obligaţii:……………………..
a)să respecte statutul Asociaţiei şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului
Director;…………………………………………………………………………….
b)să activeze în cadrul Asociaţiei participând la acţiunile organizate de aceasta;….
c)să plătească cu regularitate sumele băneşti hotărâte de Adunarea generală;…….
d)să respecte Carta Şcolii Moderne, principiile pedagogiei Freinet sau ale altor
pedagogii alternative agreate de Asociaţie;…………………………………………
e)să respecte Carta Drepturilor Copilului;…………………………………………..
f)să manifeste transparenţă în acţiunile privind Asociaţia:………………………….
g)să dovedească fair play în activitatea sa în cadrul Asociaţiei;……………………
h)să îndeplinească sarcinile încredinţate de conducerea Asociaţiei…………………
i)să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei……………………………
Art 9.Fiecare membru al Asociaţiei are următoarele drepturi:……………………..
a)să aleagă şi să fie ales în organele de conducere;…………………………………
b)să participe la AG şi la toate activităţile Asociaţiei;………………………………
c)să participe cu titlu personal sau în calitate de delegat la manifestările la care
Asociaţia este invitată;……………………………………………………………….

d)să colaboreze la realizarea de studii, experimente, ateliere, expoziţii, excursii
tematice, schimburi de experienţă, alte activităţi specifice;………………………
e)să beneficieze de rezultatele care decurg din realizările sale în cadrul Asociaţiei;
f)să colaboreze la publicaţiile Asociaţiei;…………………………………………..
g)să primească o recomandare oficială eliberată de CD din partea Asociaţiei, în
urma analizei activităţii, pentru promovare profesională, participări la manifestări
naţionale sau internaţionale, pentru a avea acces la biblioteci şi case ale corpului
didactic;……………………………………………………………………………..
h)să primească sprijinul Asociaţiei în activitatea curentă şi în publicarea lucrărilor
personale de interes pentru Asociaţie;………………………………………………
i)să i se acopere cheltuielile de deplasare în interesul Asociaţiei, cu aprobarea CD
şi a CC……………………………………………………………………………….
Art 10.Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin deces, retragere sau
excludere. …………………………………………………………………………..
……..Fiecare membru al Asociaţiei este liber să se retragă prin cerere în acest
sens, adresată CD…………………………………………………………………..
………Excluderea se face de către Adunarea generală la propunerea Consiliului
Director pe baza unei analize şi motivaţii bine întemeiate, cu votul majorităţii celor
prezenţi, dar nu mai puţin de ¼ din totalul membrilor……………………………..
………Orice membru care timp de 2 ani consecutivi a neglijat plata cotizaţiei va fi
considerat exclus de drept…………………………………………………………
Art 11.Consiliul Director poate să reducă /suspende plata cotizaţiei temporar
pentru anumiţi membri pentru motive bine întemeiate (şomaj, boală, situaţii
familiale deosebite). Acest lucru poate fi făcut numai pentru anii următori anului în
care s-a votat hotărârea……………………………………………………………..
Art 12.La încetarea calităţii de membru nu se poate reclama rambursarea cotizaţiei
sau a altui vărsământ (donaţii, taxe suplimentare)…………………………………..
CAPITOLUL IV- CONDUCEREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI…….
Art. 13Organele Asociaţiei sunt:…………………………………………………….
a)Adunarea Generală (AG)………………………………………………………….
b)Consiliul Director (CD)……………………………………………………………
c)Comisia de Cenzori (CC)…………………………………………………………
ADUNAREA GENERALĂ………………………………………………………..
Art. 14AG se compune din toţi membrii Asociaţiei care respectă obligaţiile
statutare…………………………………………………………………………….
……..Membrii Asociaţiei pot fi reprezentaţi în AG de un alt membru pe care îl
autorizează cu o procură ce va fi înaintată CD cu 5 zile înaintea AG. CD va
verifica autenticitatea ei şi va aproba temeinicia procurei. Nu se poate vota prin
procură în cazurile în care se iau hotărâri prin vot secret…………………………..

……..Asociaţia se constituie şi funcţionează pe principii democratice, fiecare
membru având drept de decizie printr-un singur vot în cadrul AG cu ocazia alegerii
membrilor CD şi în toate problemele supuse AG spre analiză, conform statutului.
……….În afara excepţiilor prevăzute în lege, toate deciziile vor fi luate în
conformitate cu procedura de votare cuprinsă în statut…………………………….
Art.15AG ordinară se întruneşte anual. Cu această ocazie se vor organiza alegerile
organelor de conducere şi activităţi specifice (comunicări ştiinţifice, expoziţii,
activităţi formative)………………………………………………………………..
Art.16Convocarea AG ordinare se face prin notă telefonică şi prin poştă cu cel
puţin 10 zile înainte şi se va ţine cu majoritatea simplă a celor înscrişi în Asociaţie.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, adunarea se
va ţine după 7 zile fără convocare şi cu aceeaşi ordine de zi, indiferent de numărul
membrilor prezenţi…………………………………………………………………
……….Hotărârile AG se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.
Votul este egal şi direct. Votul secret este obligatoriu la alegerea organelor de
conducere şi în cazurile hotărâte de AG…………………………………………..
……..Hotărârile AG şi desfăşurarea AG se consemnează într-un proces-verbal care
se va face public astfel încât toţi membrii Asociaţiei să cunoască hotărârile luate.
……..La AG pot participa în calitate de consilieri sau consultanţi, fără drept de vot,
persoane care pot da informaţii de specialitate pe un anumit domeniu (financiar,
juridic etc)………………………………………………………………………….
Art.17Competenţa AG:…………………………………………………………….
a)stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;…………………….
b)aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; ……………
e)înfiinţarea de filiale şi afilierea;…………………………………………………
f)modificarea actului constitutiv şi a statutului;…………………………………..
g)dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;………………………………………………………………
h)orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în prezentul statut……………………..
i)alege şi revocă CD şi CC…………………………………………………………..
……………AG poate fi convocată în sesiune extraordinară la cererea a 3 din
membrii CD sau a 1/3 din numărul de membri ai Asociaţiei. ……………………..
…………..Lucrările AG se desfăşoară conform unei ordini de zi propuse de CD la
care se adaugă orice altă propunere de interes general venită din partea membrilor
şi înscrisă pe ordinea de zi; ………………………………………
…………..Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării
generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau
descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al
patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la
vot………………………………………….

……Membrul care încalcă dispoziţiile alin. precedent este răspunzător de
daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine
majoritatea cerută….
CONSILIUL DIRECTOR……………………………………………………….
Art.18 CD este ales în fiecare an şi, în mod obligatoriu, se schimbă 1/5 din
componenţa sa. O persoană nu poate să facă parte din CD mai mult de 3 ani
consecutiv. CD se compune din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, trezorier şi un
membru ……………………………………………………………………………..
………..CD se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, încheind un proces
verbal asupra hotărârilor luate. Procesele-verbale vor fi puse la dispoziţia
membrilor Asociaţiei……………………………………………………………….
…………Locurile devenite vacante se pot completa până la întrunirea AG prin
cooptarea de noi membri, cu majoritatea voturilor membrilor CD a căror prezenţă
să fie peste 50% din membrii aleşi. În cazul descompletării unui număr mai mare
de 50% din membrii aleşi sau a demisiei în bloc a CD, preşedintele Asociaţiei sau
înlocuitorul acestuia convoacă în termen de 15 zile AG extraordinară pentru
alegerea unui nou CD. Convocarea va cuprinde ordinea de zi, iar la sfârşitul
şedinţei se va încheia un proces-verbal……………………………………………
Art. 19CD este investit cu toate prerogativele care sunt date de AG sau derivă din
statut şi legislaţia în vigoare………………………………………………………
Art. 20Atribuţiile membrilor CD sunt:……………………………………………
a)preşedintele Asociaţiei convoacă şi prezidează şedinţele CD şi ale AG ordinare şi
extraordinare; reprezintă Asociaţia; veghează la respectarea statutului şi la ducerea
la îndeplinire a hotărârilor luate de AG şi CD……………………………………..
b)vicepreşedintele înlocuieşte preşedintele în cazul absenţei acestuia, preluându-i
toate atribuţiile;……………………………………………………………………..
c)secretarul are conducerea administrativă şi operativă a Asociaţiei, emite
documentele şi face raportul de activitate al Asociaţiei; reprezintă, împreună cu
preşedintele, Asociaţia;…………………………………………………………….
d)trezorierul gestionează fondurile Asociaţiei……………………………………..
FUNCŢIILE C.D………………………………………………………………….
Art. 21CD convoacă AG ordinară şi extraordinară, prin afişarea la sediu, prin
publicarea în presă şi anunţarea în scris…………………………………………….
a)
Coordonează activitatea membrilor Asociaţiei între două AG………………
b)
Elaborează politica de lucru a Asociaţiei pornind de la activitatea membrilor
şi de la propunerile orientative ale AG……………………………………………..
c)
Promovează parteneriate cu instituţii publice……………………………….
d)
Face demersuri pentru recunoaşterea Asociaţiei ca fiind de interes public….
e)
Schimbă sediul Asociaţiei în caz de nevoie…………………………………
f)
Stabileşte cuantumul şi termenele de plată ale cotizaţiei de menbru şi orice
alte taxe speciale şi verifică plata acestora;…………………………………………

g)
Ia poziţiile publice necesare referitoare la orientările activităţilor Asociaţiei
şi, în funcţie de necesităţi, ia deciziile urgente necesare sub rezerva confirmării
acestora de către AG………………………………………………………………..
h)
Prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada
anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil,
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor
asociaţiei;………………………..
i)
Caută resurse din partea altor organizaţii şi organisme naţionale şi
internaţionale pentru finalizarea şi finanţarea activităţilor Asociaţiei………………
j)
Supune votului AG eventualele modificări ale statutului……………………
k)
Garantează difuzarea de informaţii pentru toţi membrii Asociaţiei………….
l)
Aduce toate propunerile membrilor ca apoi să fie dezbătute în plenul AG…..
m)
Îşi elaborează propriul bilanţ şi program de activitate în cadrul AG. ………..
………CD ia hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi…………………
Art. 22Membrii CD nu pot fi retribuiţi pentru funcţiile pe care le îndeplinesc în
cadrul Asociaţiei…………………………………………………………………….
COMISIA DE CENZORI…………………………………………………………
Art. 23 Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de comisia de cenzori.
………În
realizarea
competenţei
sale,
CC:…………………………………………
a)verifică
modul
în
care
este
administrat
patrimoniul
asociaţiei;…………………..
b)
întocmeşte
rapoarte
şi
le
prezintă
adunării
generale;……………………………
c) poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de
vot;………………
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de
adunarea
generală…………………………………………………………………………….
.
Art 24 Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr de 3
membri……………
……..
Membrii
consiliului
director
nu
pot
fi
cenzori………………………………
……….. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de
cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate
elabora
un
regulament
intern
de
funcţionare…………………………………………………………………
……..CC se alege pe o durată de un an. …………………………………………….
Art. 25În cazul în care cenzorul demisionar refuză să-şi îndeplinească atribuţiile
până la întrunirea AG extraordinare va fi acţionat în justiţie……………………..

CAPITOLUL V-PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI ……………………………..
Art. 26Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 3 100 000 lei……………………..
………Fondurile Asociaţiei se compun din cotizaţii, donaţii, subvenţii, dobânzi şi
dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale,
venituri realizate din activităţi specifice, sponsorizări, legate, resurse
obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi orice alte
venituri licite……………………..
………Cotizaţiile se încasează de trezorier. Fiecare sumă primită sau cheltuită va
fi însoţită de document contabil doveditor………………………………………..
………Taxa de înscriere se achită integral la înscrierea în Asociaţie. Cotizaţiile se
achită anual. Ele vor fi fixate de AG………………………………………………
Art 27Fondurile sunt folosite pentru realizarea obiectivelor de la articolul 5 al
prezentului statut……………………………………………………………………
………..Ele pot fi folosite de asemenea la întreţinerea imobilelor aparţinătoare, la
obţinerea de materiale şi mobilier precum şi la achitarea diverselor cheltuieli
(deplasare, reprezentare) şi a taxelor (chirie, telefon, poştă, afiliere FIMEM, etc.)
Art 28Conturile se încheie la 30 decembrie şi cu 15 zile înainte de AG, când se
discută bugetul. …………………………………………………………………….
………În cazul că se vor descoperi fraude, persoana găsită culpabilă va fi deferită
justiţiei……………………………………………………………………………..
CAPITOLUL VI_-ÎNFIINŢAREA DE FILIALE………………………………
Art 29.Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un
număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu
distinct
de
cel
al
asociaţiei……………………………………………………………………………
.
………Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în
nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile
stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte
juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza
hotărârii
prealabile
a
consiliului
director
al
Asociaţiei……………………………………………………………….
……….Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale
a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii
filialei
în
Registrul
asociaţiilor
şi
fundaţiilor…………………………………………………
………..În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune
cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu
actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, la judecătoria în a
cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala.
………………………………………………….

CAPITOLUL VII- MODIFICAREA STATUTULUI…………………………
Art. 30Modificarea statutului se poate face de către AG în prezenţa a cel puţin 2/3
din membrii organizaţiei şi cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor
prezenţi…………………………………………………………………………….
CAPITOLUL VIII –DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA………………………
Art 31Dizolvarea Asociaţiei se hotărăşte de către AG în acelaşi mod ca şi
modificările de statut (prezenţa 2/3 şi votul a 2/3 din cei prezenţi). În caz de
dizolvare se desemnează o comisie de lichidare a bunurilor, iar activul se distribuie
uneia sau mai multor organizaţii desemnate prin votul majorităţii membrilor AG.
……..Mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea
lichidatorilor.
………Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice ce
întrunesc
cerinţele
legale
în
acest
caz……………………………………………………….
……….Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi
vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului
asociaţiei,
încheind
în
acest
sens
un
proces
verbal……………………………………………
……….Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi
orice alte acte ale asociaţiei sau fundaţiei. De asemenea, ei vor ţine un
registru
cu
toate
operaţiunile
lichidării
în
ordinea
datei
acestora……………………………………
………Lichidatorii
îşi
îndeplinesc
mandatul
sub
controlul
cenzorilor……………..
………Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să
încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este
insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea
prin
licitaţie
publică
a
bunurilor
mobile
şi
imobile………………………………………………………..
………..Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt
necesare
finalizării
celor
aflate
în
curs……………………………………………………….
………Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata
creanţei
sale
se
va
consemna
în
contul
său……………………………………………….
……..Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa
este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se
garanta creditorii.
………În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite
celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de

la
publicarea
dizolvării
Asociaţiei………………………………………………………………
……..Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din
culpa lor.
……..Atât faţă de Asociaţie, cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi
regulilor
mandatului………………………………………………………………………..
………După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de
două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând
operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei
în
a
cărei
circumscripţie
teritorială
îşi
are
sediul
Asociaţia………………………………….
……..Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru
publicarea lichidării şi radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
…………Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, în termen de două luni de
la
terminarea
lichidării………………………………………………………………
…………Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu
se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi
lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi
sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele
Asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi
descărcaţi şi li se va elibera, în acest
scop, un act
constatator…………………………………………..
…………Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice
persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se
află
sediul
Asociaţiei………………………………………………………………………….
…………După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea
Asociaţiei
din
Registrul
asociaţiilor
şi
fundaţiilor………………………………….
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