ACTUL CONSTITUTIV
Subsemnaţii
Năprădean Ciprian Tudor, născută la data de 29.04.1977, în Cehu Silvaniei,
domiciliat în Tîrgu-Mureş, Str. Avram Iancu, Nr. 46, Ap. 1A, posesoar al CI
seria MS nr. 308823, eliberată de Poliţia Tîrgu-Mureş, la data de 4.03.2005,
CNP 1770429310013;
Filip Ioana, născută la data de 27.08.1973, în Luduş, domiciliată în TîrguMureş, Str. Avram Iancu, Nr. 46, Ap. 1A, posesoare a CI seria MS nr.
431323, eliberată de Poliţia Tîrgu-Mureş, la data de 1.08.2007, CNP
2730827260021;
Bogdan Dragoş Călin, născut la data de 27.09.1986, în Tg. Mureş,
domiciliat în Tg Mureş, str. Rămurele, nr. 1, ap. 4, posesoare al CI seria
MS nr. 587933, eliberată de Poliţia Tg Mureş, la data de 18.10.2010, CNP
1860927260067
am hotărât crearea Asociaţiei „Educrates” în condiţiile stabilite în prezentul
ACT CONSTITUTIV
Cap. I. Dispoziţii Generale
Art. 1 Asociaţia „Educrates” este o organizaţie de persoane fizice şi juridice,
neguvernamentală, autonomă şi apolitică, cu scop nepatrimonial, înfiinţată în
temeiul OG 26/2000, cu personalitate juridică.
Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv şi a
Statutului
Art. 2 Denumirea Asociaţiei este „Educrates”.
Art. 3 Sediul Asociaţiei este în Sângeorgiu de Mureş, str. Narciselor, nr. 27,
Judeţul Mureş
Art. 4 Asociaţia „Educrates” este constituită pe durată nelimitată.
Cap. II. Scopul Asociaţiei
Art. 5 Asociaţia „Educrates” se înfiinţează cu scopul de a educa elevii şi
preşcolarii, precum şi de a consilia părinţii şi cadrele didactice, în direcţia
implementării unui învăţământ modern şi interactiv. Beneficiarii direcţi
ai activităţii asociaţiei „Educrates” vor fi copiii, care vor fi implicaţi în
manifestările educative, iar indirecţi părinţii şi cadrele didactice, care vor
fi formate şi consiliate prin stagii specifice, simpozioane, o platformă de elearning sau alte activităţi.
Art. 6 Din sursele menţionate în statut vor fi create în mod succesiv
mijloacele materiale necesare pentru funcţionarea normală a Asociaţiei

Cap. III. Membrii Asociaţiei.
Art. 7 Pot deveni membrii asociaţi ai Asociaţiei „Educrates” orice
persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral sau
material asociaţia şi care aderă la obiectivele şi principiile de organizare şi
funcţionare al acesteia.
Cap. IV. Drepturile şi îndatoririle membrilor Asociaţiei
Art. 8 Drepturile şi îndatoririle membrilor Asociaţiei „„Educrates” sunt
stabilite prin Statutul Asociaţiei.
Cap. V. Organizare, conducere şi control
Art. 9Asociaţia are următoarele organe:
a) Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul
A. Adunarea Generala a membrilor Asociaţiei
Art. 10 Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit
din totalitatea asociaţilor.
Art. 11 Adunarea Generala se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an,
în prima decadă a lunii decembrie. Adunarea Generală se întruneşte în
sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante
de competenţă Adunării Generale şi care nu suferă amânare.

Art. 12 Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel
puţin două treimi din totalul membrilor existenţi la data convocării.
Hotarârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus
unu din numărul membrilor prezenţi cu excepţia aprobării şi modificării
Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel putin două treimi din
numărul membrilor prezenţi.
Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
Dezbaterile şi hotarârile adoptate se consemnează într-un registru special de
către un secretar desemnat de către Consiliul Director.
Art. 13 Atribuţiile Adunării Generale sunt stabilite prin statutul
Asociaţiei „Educrates”.
Art. 14 Deliberările Adunării Generale se consemnează, prin grija
secretarului, într-un registru de deliberari, accesibil oricărei persoane
interesate, la care se vor anexa procesele-verbale de şedintă.
Hotarârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru asociaţii
care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotriva.

B. Consiliul Director al Asociaţiei
Art. 15 Consiliul Director este format din:
Domnul Năprădean Ciprian Tudor - Preşedinte
Doamna Filip Ioana – Vicepreşedinte
Domnul Bogdan Dragoş Călin - Membru
Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori activităţile prevăzute
în Statut o cer.
Art. 16 Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este
ales de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani; mandatele membrilor
Consiliului Director pot fi reînnoite în cadrul unei şedinte ordinare a
Adunării Generale.
În funcţie de nevoile activităţii pe care aceştia o susţin în conformitate cu
prevederile statutului, la propunerea membrilor Consiliului Director, sunt
stabilite de Adunare Generală structura şi numărul membrilor Consiliului
Director.
Art. 17 Atribuţiile Consiliului Director sunt stabilite prin statutul Asociaţiei.
Art. 18 Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa
Adunării Generale.
Art. 19 Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil
pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor
primite.
C. Cenzorul
Art. 20 Cenzorul reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei.
Art. 21 Primul cenzor al Asociaţiei este Filip Ioana
.Art. 22 Competenţele cenzorului sunt stabilite prin Statul Asociaţiei .
Cap. VI. Patrimoniul Asociaţiei „Educrates”
Art. 23 Patrimoniul Asociaţiei se constituie din suma de 1000,00 RON,
consemnată la bancă ca patrimoniu distinct de cel al asociaţilor, urmând
ca acest patrimoniu să se lărgească ulterior prin liberalităţile făcute, atât
de către asociaţi, cât şi de către terţe persoane fizice sau juridice, din
ţară sau din străinătate, precum şi prin realizarea de venituri obţinute din
desfăşurarea de către Asociaţie a activităţilor cuprinse în statutul acesteia,
toate acestea, urmând a fi folosite exclusiv în vederea realizării scopului
Asociaţiei, patrimoniul prezent şi viitor urmând a fi subscris în contul şi în
numele Asociaţiei.
Cap. VII. Dispoziţii comune şi finale

Art. 24 Asociaţia are dreptul la sigiliu şi însemne proprii.
Art. 25 Modificarea sau completarea actului constitutiv se face în formă
scrisă şi cu îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă.

Art. 26 Domnul Năprădean Ciprian Tudor, născută la data de 29.04.1977,
în Cehu Silvaniei, domiciliat în Tîrgu-Mureş, Str. Avram Iancu, Nr. 46, Ap.
1A, posesoar al CI seria MS nr. 308823, eliberată de Poliţia Tîrgu-Mureş,
la data de 4.03.2005, CNP 1770429310013 este împuternicit să efectueze
toate formalităţile legate de procedura de dobândire a personalităţii juridice a
Asociaţiei.
Art. 27 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu celelalte
dispoziţii legale în vigoare.
Art. 28 Prezentul Act constitutiv a fost aprobat de Adunarea Generală a
Asociaţiei „„Educrates”

ASOCIAŢII:
Năprădean Ciprian Tudor
Filip Ioana
Bogdan Dragoş Călin

