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Regulament de organizare și funcționare
a Asociaţiei AVES
CAPITOLUL I - PREZENTARE
DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Asociaţia AVES este o organizaţie profesional-ştiinţifică, respectiv, persoană juridică română
de drept privat, având caracter neguvernamental, fără scop patrimonial, bazată pe promovarea
valorilor civice, ale democrației și statului de drept, ale cetăţeniei europene, multiculturalității
și multilingvismului, independentă, în afara partidelor politice, constituită şi funcţionând în
conformitate cu Ordonanţa nr. 26, din 30 ianuarie 2000.
1.2. Scop principal al asociației constă în identificarea, mobilizarea și valorificarea resurselor
necesare susținerii sistemului și activităților educaţionale, dezvoltarea de proiecte științifice și
consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare sau proiectelor europene,
consultanță economico-financiară.
1.3. Asociația AVES îşi propune să contribuie, la nivelul zonei/entităţii în care îşi desfăşoară
activitatea, la sporirea prestigiului profesiilor de dascăl și cercetător, a rolului cercetătorilor în
asigurarea cadrului democratic necesar dezbaterii şi formulării concluziilor teoretice şi practice
ce izvorăsc din viaţa economico-socială și totodată să asigure o conexiune directă cu grupurile
de elevi și studenți prin asigurarea condițiilor pentru o incluziune pe piața muncii.
ATRIBUȚIILE ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
1.4. Asociaţia AVES are următoarele obiective:
o promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii muncii;
o promovarea educaţiei și formării iniţiale și continue de calitate, incluzive pentru
învăţământul preuniversitar/universitare/postuniversitar;
o acordarea de premii, diplome, burse și distincții pentru merite deosebite;
o activităţi de protecţie a mediului şi ecologie;
o activități sportive și de petrecere a timpului liber inclusiv servicii de voluntariat comunitare;
o ajutorarea tinerilor şi vârstnicilor aflaţi în dificultate;
o descoperirea și valorificarea folclorului, a tradițiilor și obiceiurilor naționale;
o dezvoltarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
o dezvoltarea spiritului şi parteneriatului comunitar;
o efectuarea de studii pentru identificarea si mobilizarea resurselor educaționale la nivel local
si național;
o efectuarea de studii pentru identificarea și definirea nevoilor de educaţie la nivel local și
național;
o facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;
o inițierea și organizarea de concursuri la nivel național și internațional pe teme legate de
obiectul de activitate;
o instruire și educaţie, formare profesionala;
o întreținerea de relații cu organizații și instituții interne și internaționale în domeniul educației
și științei;
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o organizarea de conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea abilităţilor şi/sau dobândirea de
cunoştinţe in elaborarea de proiecte și asigurarea consultanței în scrierea lor;
o parteneriate cu alte instituții educaționale privind dezvoltarea de proiecte comune în spiritul
obiectului de activitate;
o promovarea pe termen lung a (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, a tinerilor
si șomerilor inclusiv din zonele rurale;
o promovarea programelor de dezvoltare economica a zonelor slab dezvoltate;
o promovarea programelor de dezvoltare transfrontaliera;
o realizarea şi distribuirea publicaţiilor științifice;
o sprijinirea schimburilor educaționale de tineri și colaborarea internaţională;
o sprijinirea activităților de producere și difuzare de materiale didactice, materiale auxiliare,
mijloace de învățământ;
o sprijinirea cercetării științifice prin sponsorizări sau colaborări.
1.5. Activitățile enumerate precum și altele având aceeași natură și scop, pot fi organizate și
desfășurate în spații imobiliare diferite de sediul social al asociației.
CAPITOLUL II - MEMBRI
CATEGORII
Pot deveni membri ai asociației AVES, orice persoană cu studii superioare, ale cărei
preocupări se regăsesc în obiectivele asociației sau care dorește să se implice în activitățile
asociației.
2.1. Membrii asociaţiei sunt: Membrii fondatori , Membrii de onoare, Membrii aderanți.
2.2. Membrii fondatori sunt persoane care au participat la înfiinţarea asociaţiei, figurează ca atare în
actele destinate înregistrării sale şi sunt în număr de 6 (șase), conform actului constitutiv.
2.3. Membrii de onoare pot fi personalităţi din ţară şi din străinătate care împărtăşesc obiectivele
asociaţiei şi o sprijină în activităţile sale iar recunoașterea acestora se face prin acordare de titlu
onorific.
2.4. Membrii asociației AVES, pot fi persoane care aderă la statutul asociaţiei şi acţionează pentru
îndeplinirea obiectivelor sale. Cererea de înscriere trebuie să fie aprobată de Preşedintele
Consiliului Director. Calitatea de membru al asociaţiei este personală şi inalienabilă. Membrii
se pot retrage oricând din asociaţie, sub condiţia comunicării prealabile în scris, a hotărârii lor
Consiliului Director.
DREPTURI
2.5. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
o să ia parte la dezbaterile ce au loc în şedinţele Adunării Generale;
o să solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a şedinţelor Adunării Generale;
o să-şi exprime voinţa prin votul lor cu privire la problemele supuse dezbaterii în şedinţele
Adunării Generale;
o să aleagă şi să fie aleși în organele de conducere ale asociaţiei;
o să aibă acces la informaţiile care privesc activitatea asociaţiei şi a organelor de conducere ale
acesteia;
o să participe la toate manifestările şi acţiunile organizate de asociaţie;
o să fie recompensați pentru activitatea depusă în folosul asociaţiei.
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o să fie sprijiniţi în exercitarea în bune condiţii a profesiei lor şi să fie apăraţi împotriva
abuzurilor administrative sau de altă natură care ţin de obiectul de activitate al asociaţiei;
o să fie antrenaţi la lucrările efectuate de AVES pe bază contractuală: studii, expertize,
evaluări, audituri, consultanţă etc.;
o să solicite finanțare pentru activități educaționale (burse ocazionale, realizare de suporturi de
curs, etc.)
o să participe la cursurile de perfecţionare.
OBLIGAȚII
2.6. Membrii asociaţiei au următoarele îndatoriri principale:
o să respecte statutul asociaţiei;
o să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în relaţiile cu ceilalţi membri ai
societăţii;
o să achite cotizaţia periodică şi celelalte contribuţii stabilite de Adunarea Generală;
o să respecte hotărârile Adunării Generale.
2.7. Excluderea unui membru din asociație se hotărăște de Adunarea Generala și intervine în
următoarele cazuri:
o membrul săvârșește un act sau un fapt de concurență care aduce prejudicii asociației;
o membrul este condamnat definitiv pentru o infracțiune în legătura cu obiectivele asociația
sau care știrbește imaginea asociației;
o asociatul care absentează nemotivat de la 5 adunări generale succesive;
o membrul care nu își achită cotizația periodică pentru o perioadă de doi ani.
CAPITOLUL III - CONDUCERE
Organele de conducere ale Asociației AVES sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul sau Comisia de Cenzori.
ADUNAREA GENERALĂ
3.1. Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor. Aceasta se
întruneşte la sediul asociației sau în alt loc stabilit de Consiliul Director prin convocare.
3.2. Adunările Generale sunt ordinare sau extraordinare: Adunările Generale Ordinare se convoacă
cel puţin o data pe an, de către Preşedintele Consiliului Director. Adunările Generale
Extraordinare se convoacă ori de câte ori este nevoie din iniţiativa preşedintelui Consiliului
Director sau la cererea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul membrilor asociaţiei.
3.3. În exercitarea atribuţiilor sale Adunarea Generală adoptă hotărâri. Hotărârile Adunării
Generale se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Toţi
membrii asociaţiei au drept de vot egal în Adunarea Generală.
3.4. Adunarea Generală are următoarele competenţe:
o stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
o aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
o alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
o înfiinţarea de filiale;
o modificarea actului constitutiv şi a statutului;

4

o dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
o aprobarea şi modificarea cuantumului cotizaţiilor;
o aprobarea raportului anual al Consiliului Director;
o orice alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.
CONSILIUL DIRECTOR
3.5. Consiliul Director este organul executiv de conducere al asociaţiei. Consiliul Director este
compus din 3 (trei) membrii aleşi de Adunarea Generală prin vot secret, pentru o perioadă de 4
ani, cu excepția primului Consiliul constituit la înființarea asociației.
3.6. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul
Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de preşedinte.
Deliberările Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-verbale şi este semnat
de toţi membrii prezenţi .
3.7. În exercitarea competenţei sale, consiliul director:
o 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;
o încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
o aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
o planifică acţiuni de atragere a unor persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, pentru a
contribui cu fonduri sau dotări necesare pentru atingerea obiectului de activitate al asociației;
o planifică şi organizează activitatea de cercetare ştiinţifică şi înfiinţează formele adecvate
pentru valorificarea rezultatelor;
o decide asupra acordării de premii şi burse de studii, în ţară şi străinătate, pentru membri
merituoşi şi pentru cercetători;
o colaborează cu autorităţile administraţiei publice, agenţi economici şi alte organizaţii
neguvernamentale române şi străine pentru realizarea obiectivelor asociației;
o îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
3.8. Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în condiţiile OG
nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
3.9. Asociația AVES este reprezentată în relaţiile cu terţii, în justiţie şi în faţa altor autorităţi de
Preşedintele Consiliului Director. Președintele este membru al Consiliului Director ales prin
Adunarea Generală.
3.10. Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii:
a) poate să convoace întrunirea Consiliului Director şi Adunarea Generală ori de câte ori este
nevoie;
b) asigură buna funcţionare a asociaţiei şi prezintă Adunării Generale rapoarte anuale de
activitate;
c) reprezintă asociația în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice române şi străine şi poate să
încheie acte juridice de administrare pe care interesele atingerii scopului asociației le
presupun;
d) urmăreşte realizarea programelor anuale ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
e) poate să delege o parte sau toate atribuţiile sale către vicepreşedinte sau secretar potrivit
regulilor aplicabile mandatului:
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CENZORUL SAU COMISIA DE CENZORI
3.11. Controlul financiar intern al asociației este asigurat de Cenzor sau Comisia de Cenzori formată
din cel puţin 3 membri, dar întotdeauna în număr impar, care vor fi numiţi de către Adunarea
Generală, cu votul majorităţii simple.
3.12. Cenzorul sau Comisia de Cenzori are următoarele competenţe:
a) verifică anual sau ori de câte ori este necesar modul în care este administrat patrimoniul
asociației;
b) întocmeşte periodic rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale a asociației şi Consiliului
Director;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.
CAPITOLUL IV - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
4.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei AVES este un document flexibil care
se poate modifica şi completa ulterior.
4.2. Modificările şi completările la ROF se aprobă prin aceiaşi procedură. Modificările şi
completările ROF în intervalul dintre adunările generale sunt stabilite de Consiliul Director din
motive bine întemeiate şi funcţionează până la validarea/invalidarea lor în cadrul adunării
generale.
4.3. Toate modificările operate trebuie să fie în conformitate cu statutul asociaţiei.
4.4. Propunerile de modificare a ROF pot fi făcute de orice membru al asociaţiei şi vor fi analizate
de Consiliul Director al asociaţiei.

Târgoviște
19.05.2014

Președinte Consiliu Director,
Ciprian George Gîju
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