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STATUTUL Asociației CFCLG/ZFL 

 

Art. 1: Constituire 

Se constituie, în baza OG 26/2000 şi potrivit prezentului Statut, Asociația CFCLG/ZFL. 

 

Art. 2: Asociați 

ASOCIAȚIA CFCLG/ZFL este persoana juridică de drept privat cu următorii membri fondatori: 

1. BOTTESCH, MARTIN 

2. CÂMPEAN, LILIANA 

3. CREȚULESCU, RADU GEORGE 

4. GOŞA, MARIUS 

5. HERMANN, IOANA‐ADRIANA 

6. MIHAIU, TITA‐MIRELA 

 

Art. 3: Denumirea 

Denumirea  asociației  este  „ASOCIAȚIA  CFCLG/ZFL”,  denumire  rezervată  prin  dovada 

disponibilității denumirii nr. 126600 din 10.07.2013, eliberată de Ministerul Justiției, Serviciul 

Comunicare şi relații publice. 

 

Art. 4: Forma juridică 

ASOCIAȚIA CFCLG/ZFL este persoană  juridică  română de drept privat, non‐guvernamentală, 

non‐profit, independentă. 

 

Art. 5: Durata de funcționare şi sediul 

ASOCIAȚIA CFCLG/ZFL se constituie pe perioadă nedeterminată şi are sediul în Sibiu, str. P‐ța 

Huet nr. 2. 
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Art. 6: Filiale şi sucursale 

ASOCIAȚIA  CFCLG/ZFL  poate  deschide  filiale  şi  în  alte  localități  sau  județe  din  țară  sau 

străinătate, poate stabili  legături de colaborare cu organizații similare, poate  intra  în uniuni 

sau  federații  cu  alte  persoane  juridice  sau  instituții  din  țară  sau  străinătate,  pentru 

îndeplinirea scopului propus. 

 

Art. 7: Scopul 

ASOCIAȚIA CFCLG/ZFL  se  constituie prin voința de asociere  liber exprimată a asociaților de 

mai sus şi are ca scop : 

Susținerea activităților Centrului pentru Formarea Continuă  în Limba Germană  şi  sprijinirea 

cadrelor didactice  în vederea asigurării  şi creşterii calității  învățământului  în  limba germană 

din România. 

 

Pentru atingerea scopului propus, ASOCIAȚIA CFCLG/ZFL îşi propune următoarele obiective: 

 

1. sprijinirea Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Germană în activitatea sa de 

formare continuă a cadrelor didactice; 

2. sprijinirea promovării unui învățământ modern, ancorat în realitate; 

3. sprijinirea cadrelor didactice care desfăşoară învățământ în limba germană; 

4. sprijinirea dotării unor spații corespunzătoare desfăşurării de activități didactice; 

5. sprijinirea colaborării cu alte instituții, organizații etc. implicate în formarea inițială şi 

continuă; 

6. susținerea activităților de promovare a învățării pe tot parcursul vieții în folosul 

societății civile. 

 

În  realizarea  obiectivelor  de  mai  sus,  Asociația  va  desfăşura  în  principal  următoarele 

activități: 

 

1. atragerea  şi  utilizarea,  în  condițiile  legii,  a  unor  surse  de  finanțare  şi  dezvoltarea 

sistemelor de sprijinire financiară; 
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2. sprijinirea  organizării  şi  desfăşurării  de  activități  de  formare  continuă  în  limba 

germană pentru cadre didactice; 

3. finanțări  de  proiecte  şi  acordarea  de  burse  în  domeniul  învățământului  în  limba 

germană; 

4. desfăşurarea unor activități economice proprii cu caracter de formare continuă şi de 

învățare pe tot parcursul vieții în folosul societății civile; 

5. acordarea de asistentă  tehnică, expertiză, consultanță  şi alte servicii unor persoane 

fizice şi juridice în domenii de interes ale asociației; 

6. sprijinirea editării şi difuzării de publicații; 

7. sprijinirea  culegerii,  stocării,  prelucrării  şi  diseminării  de  date  despre  situația 

învățământului în limba germană; 

8. alte activități în sensul scopului şi obiectivelor asociației. 

 

Art. 8: Membri 

‐ membri fondatori ‐ membri cu drepturi depline (vot deliberativ): persoane fizice care şi‐au 

exprimat voința de asociere prin actul constitutiv  inițial al Asociației   pe care  l‐au semnat  în 

formă autentică, şi care au depus aportul în natură şi /sau în bani la patrimoniul inițial; 

‐ membri  nefondatori ‐ membri cu drepturi depline (vot deliberativ): persoane fizice care şi‐

au  exprimat  în  scris  (prin  adeziune)  voința  de  asociere,  ulterior  constituirii  Asociației  cu 

personalitate juridică, care au obținut aprobarea Consiliului Director.   

‐    membri  onorifici  ‐  membri  cu  drepturi  parțiale  (vot  consultativ):  persoane  fizice 

recunoscute ca personalități ale vieții sociale, ştiințifice, culturale sau de altă natură, din tară 

ori din străinătate, care prin activitatea lor, sprijină scopul şi/sau obiectivele Asociației    

‐  colaboratori  voluntari  si  membri  simpatizanți  ‐  membri  cu  drepturi  parțiale  (vot 

consultativ): persoane care prin activitatea lor vor sprijini in orice mod scopurile urmărite de 

Asociație sau activitatea acesteia; 

‐ personal angajat potrivit Legislației muncii. 
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Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI CFCLG/ZFL orice persoană care depune o cerere scrisă în 

acest  sens.  Calitatea  de membru  se  dobândeşte  prin  aprobarea  cererii  de  către  Consiliul 

Director. 

Calitatea de membru de onoare  se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care au 

adus o contribuție  importantă  la promovarea  învățământului  în  limba germană din România 

sau  care  au  avut o  activitate deosebită  în domeniile de  interes  ale Asociației. Membrii de 

onoare nu sunt obligați la plata cotizației. 

Apartenența politică şi religioasă a membrilor este  liberă, dar este  interzis  în mod expres ca 

opțiunile politice  sau  religioase explicite  sau propagandistice  să  se manifeste  în orice  fel  în 

cadrul Asociației. 

 

Calitatea de membru al ASOCIAȚIEI CFCLG/ZFL încetează: 

1. Prin retragere scrisă cu un preaviz de 60 zile; cererea de retragere nu trebuie motivată; 

2. Prin  excludere,  hotărâtă  de  Adunarea  Generală  pentru  nerespectarea  prevederilor 

Statutului sau a unei conduite incompatibile cu statutul de membru; 

3. În caz de neplată a cotizației timp de 6 luni; 

4. Prin deces. 

Contestațiile  se  depun  în  termen  de  10  de  zile  la  Consiliul  Director  care  va  răspunde  în 

maximum 15 zile după discuția cu persoana pentru care a fost propusă excluderea. 

 

Art. 10: Drepturile şi obligațiile membrilor 

Membrii Asociației au următoarele drepturi şi obligații: 

1. să  participe  la  activitățile  realizate  de  Asociație  şi  să  facă  propuneri  în  Adunarea 

Generală; 

2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere; 

3. să respecte prevederile Statutului şi hotărârile Consiliului Director; 

4. să acționeze pentru creşterea prestigiului Asociației; 

5. să  nu  întreprindă  acțiuni  care,  prin  natura  sau  efectele  lor,  pot  leza  interesele 

Asociației; 

6. să achite cotizația lunară. 
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Art. 11: Structura de conducere 

Organul de conducere este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea asociaților. 

Organele executive sunt Consiliul Director şi, subordonat acestuia, Directorul Executiv. 

Organul de  control este Cenzorul Asociației,  care poate  fi numit prin hotărâre a Consiliului 

Director.  În  cazul  în  care  nu  se  numeşte  un  cenzor,  Dreptul  de  control  îl  are  oricare  din 

membrii fondatori ai Asociației. 

Reprezentarea  Asociației  se  realizează  de  către  Preşedinte  sau  de  către  un  membru  al 

Consiliului Director, numit de Preşedinte. 

 

Art. 12: Adunarea Generală 

Adunarea Generală se  întruneşte odată pe an  în şedință ordinară şi  în şedințe extraordinare 

ori de câte ori este necesar. 

Adunarea  Generală  este  legal  constituită  din  prezența  a  jumătate  plus  unu  din membrii 

Asociației.  Prezența  fizică  nu  este  obligatorie,  un  membru  putând  delega  în  scris  un  alt 

membru ca reprezentant în Adunarea Generală. 

 

Art. 13: Convocarea Adunării Generale 

Adunarea  Generală  ordinară  se  convoacă  de  către  Consiliul  Director  cu  cel  puțin  o  lună 

înaintea întrunirii, prin înştiințări scrise, cu transmiterea ordinii de zi. 

Adunarea Generală extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puțin 1/3 

din numărul membrilor Asociației, cu cel puțin o lună înaintea întrunirii, prin înştiințări scrise. 

 

Art. 14: Atribuțiile Adunării Generale 

Adunarea Generală are următoarele atribuții: 

1. aprobarea strategiei Asociației; 

2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

3. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi a Preşedintelui; 

4. aprobarea, după caz, a modului şi cuantumului remunerării pentru Consiliul Director, 

cenzor şi contabil. 
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5. retragerea calității de membru al Asociației; 

6. modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

7. aprobarea fuziunii cu alte entități juridice; 

8. dizolvarea  şi  lichidarea  Asociației,  precum  şi  stabilirea  destinației  bunurilor  şi 

fondurilor rămase după lichidare. 

Hotărârile Adunării Generale  se  iau  cu majoritate  simplă de  voturi,  fiecare membru  având 

dreptul la un singur vot. În caz de paritate, Preşedintele Asociației decide. 

 

Art. 15: Consiliul Director 

Consiliul Director este organul executiv al Asociației şi este compus dintr‐un număr impar de 

membri, minim trei şi maxim şapte. Preşedintele prezidează Consiliul Director. 

 

Art. 16: Şedințele Consiliului Director 

Consiliul  Director  se  întruneşte  în  şedință  ordinară  o  dată  la  trei  luni,  şi  în  şedințe 

extraordinare ori de câte ori este necesar. Consiliul Director este  legal constituit dacă  sunt 

prezenți jumătate plus unul din membrii săi, iar hotărârile se iau cu majoritate simplă. 

 

Art. 17: Atribuțiile Consiliului Director 

Consiliul Director asigură executarea hotărârilor Adunării Generale. 

În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director: 

1. asigură  conducerea  Asociației  în  intervalul  dintre  Adunările  Generale  şi  ia  toate 

deciziile necesare desfăşurării activității; 

2. stabileşte  activitățile,  strategiile  şi măsurile  pentru  executarea  hotărârilor  Adunării 

Generale; 

3. propune bugetul de venituri şi cheltuieli; 

4. numeşte şi revocă din funcție Directorul Executiv şi Cenzorul; 

5. aprobă solicitările de aderare şi acordă titlul de „membru de onoare”; 

6. prezintă Adunării Generale  raportul  de  activitate  şi  situația  financiară  pe  perioada 

anterioară; 

7. aprobă constituirea de comisii şi federații conform scopului şi obiectivelor Asociației; 
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8. poate împuternici orice persoană să acționeze în numele Asociației; 

9. aprobă schimbarea sediului Asociației; 

10. îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală. 

 

Art. 18: Activitatea de control 

Activitatea  de  control  a  gestiunii  patrimoniului  şi  a  activității  economico‐financiare  a 

Asociației poate  fi asigurată de un cenzor, dacă aşa hotărăşte Adunarea Generală. Numirea 

cenzorului se face de către Consiliul Director. Adunarea Generală poate să hotărască numirea 

unei Comisii de cenzori, din care trebuie să facă parte obligatoriu un membru al Asociației şi 

un expert contabil. 

În  situația  în  care  numărul  membrilor  este  mai  mare  de  15,  numirea  unui  cenzor  este 

obligatorie. 

Cenzorul prezintă  în Adunarea Generală  raportul privind activitatea de  control pentru anul 

trecut. 

 

Art. 19: Preşedintele 

Preşedintele Asociației are următoarele atribuții: 

1. reprezintă Asociația în relațiile cu terții; 

2. prezidează şedințele Consiliului Director şi ale Adunării Generale. 

În lipsa Preşedintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de un membru al Consiliului Director 

numit de Preşedinte. 

 

Art. 20: Directorul Executiv 

Directorul Executiv al Asociației are următoarele atribuții: 

1. gestionează patrimoniul şi resursele Asociației; 

2. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației; 

3. semnează în numele Asociației pe baza mandatului dat de Consiliul Director; 

4. participă obligatoriu la şedințele Consiliului Director; 

5. prezintă activitatea desfăşurată şi face propuneri pentru luarea de măsuri; 

6. urmăreşte realizarea obiectivelor stabilite de Adunarea Generală. 
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Art. 21: Patrimoniul 

Patrimoniul inițial al Asociației este de 800 lei. 

Patrimoniul este constituit din: 

‐  cotizații,  donații,  finanțări,  resurse  obținute  de  la  bugetul  de  stat  şi/sau  de  la  bugetele 

locale, sponsorizări, moşteniri etc.; 

‐ venituri din activități economice proprii,  în măsura  în care acestea sunt  în concordanță cu 

scopul asociației; 

‐ alte venituri permise de lege. 

 

Art. 22: Modificarea Statutului 

Pentru modificarea  Statutului  sunt  necesare  voturile  a  2/3  din  totalul membrilor  Adunării 

Generale. Prezentul Statut  redactat  în 6  (şase) exemplare originale de valoare egală, a  fost 

adoptat  în Adunarea Generală de  constituire  şi  intră  în  vigoare  la data  înregistrării  sale  în 

Registrul Asociațiilor şi Fundațiilor ținut la grefa Judecătoriei Sibiu. 

 

Art. 23: Dizolvarea 

Dizolvarea Asociației  necesită  o majoritate  de  2/3  din  voturile Adunării Generale.  În  cazul 

dizolvării, bunurile şi fondurile Asociației intră în patrimoniul unei alte asociații sau fundații cu 

scop identic sau similar, care va fi desemnată de Adunarea Generală. 

 

 

MEMBRII FONDATORI: 

 

1. Bottesch, Martin 

2. Câmpean, Liliana 

3. Crețulescu, Radu George 

4. Goşa, Marius 

5. Hermann, Ioana‐Adriana 

6. Mihaiu, Tita‐Mirela 
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