Statutul Asociatiei Waldorf Iasi
Art. 1 Denumirea si sediul
1.1 Denumirea asociatiei: Asociatia Waldorf Iasi
1.1 a) Denumirea asociatiei va putea fi schimbata, pe baza hotarârii
consiliului director cu îndeplinirea formalitatilor prevazute de lege.
1.2 Sediul: str. Ciric 23 A
1.2 a) Sediul asociatiei este stabilit in Iasi, str. Ciric 23 A Sediul va
putea fi schimbat la orice adresa din România, pe baza hotarârii
Consiliului Director, fara a fi nevoie de hotarârea adunarii generale sau
a membrilor fondatori.

Art. 2. Scopul, obiectivele si metodele utilizate:
2.1 Asociatia are un scop nepatrimonial, apolitic si nonprofit.
2.2 Scopul fundamental al asociatiei: sprijinirea activitatii liceului
Waldorf in domeniul educativ, administrativ, cultural, financiar.
2.3 Obiective urmarite:
– Promovarea Asociatiei Waldorf si a invatamantului Waldorf la nivelul
judetului Iasi;
– Imbunatatirea bazei logistice si dezvoltarea infrastructurii scolii
Waldorf;
– Promovarea si sprijinirea formarii comunitatii locale Waldorf;
Dezvoltarea si sprijinirea pregatirii continue a invatatorilor si
profesorilor.
2.4 Metode folosite:
– Actiunii de popularizare prin mass-media, presa, conferinte, cursuri
de initiere;
– Actiuni de perfectionare prin participare la congrese, conferinte,
cursuri de perfectionare;
– Organizarea de spectacole artistice si sportive;
– Organizarea de expozitii cu tombola;
– Organizarea de excursii documentare si/sau in scop turistic;
– Schimburi de experienta cu asociatii de acelasi pofil din tara si
strainatate;
– Valorificarea creatiei specifice procesului educational Waldorf
realizata in scoala si gradinita Waldorf, membre ale Asociatiei;
– Activitati conexe de colaborare interna si internationala pentru

realizarea obiectivelor prezentate.
– Organizarea de cursuri de formare profesionala si specializari,
aprobate de CNFPA sau MEC.
2.5 Asociatia functioneaza ca persoana juridica independenta pe baza
prezentului statut si a legilor in vigoare in Romania. Ea nu se
subordoneaza niciunui partid politic sau institutie de stat sau
particulara.

Art. 3. Membri, drepturi si indatoriri.
In cadrul Asociatiei se definesc urmatoarele categorii de MEMBRI:
A. MEMBRU ACTIV
Orice persoană care aderă la obiectivele ASOCIAŢIEI, recunoaşte
prezentul statut, regulamentul de ordine interioara, este de acord cu
scopul ASOCIAŢIEI, înţelege ca prin propria activitate să contribuie la
realizarea lui şi consimte, prin semnarea cererii de adeziune, să
respecte prevederile prezentului statut. Membrii activi au drept de vot
in Adunarea Generala. Cererile de primire ca membru în Asociaţie vor
fi aprobate de către Consiliul Director. Numarul membrilor Asociaţiei
este nelimitat.
A.1.1 Fiecare membru activ are dreptul:
– de a aleage si a fi ales in organismele Asociatiei;
– de a participa la Adunarea Generala. Un membru activ absent poate
fi reprezentat printr-un membru activ prezent prin intermediul unei
procuri scrise simple, neautentificate la notariat.
– de a participa la toate activitatile colective realizate de catre
Asociatie
– de a fi informat în legatura cu toate activitatile realizate de Asociatie
– de a fi informat cu privire la modul in care sunt folosite fondurile
Asociatiei
– de a-si exprima punctul de vedere si vointa în legatura cu activitatile
si actiunile Asociatiei prin participarea la sedintele comisiilor sau altor
intalniri de lucru.
– sa propuna si sa voteze actiuni sau initiative pentru imbunatatirea
sau perfectionarea activitatii Asociatiei.
A.1.2 Fiecare membru activ are obligatia:

– respectarea statutului si actului constitutiv;
– participarea la Adunarea Generala ;
– implicarea în acţiuni, manifestări şi activităţi ale asociatiei;
– respectarea regulamentului de ordine interioara;
– respectarea hotarârilor Adunarii Generale;
– plata cotizatiei si taxelor. In situatia in care se afla in imposibilitatea
platii cotizatiei, are posibilitatea sa presteze 3 ore in folosul asociatiei,
echivalentul cotizatiei pentru 1 luna;
– sa protejeze numele WALDORF şi prestigiul Asociatiei si sa nu-l
foloseasca in scop personal.
B. MEMBRU SIMPATIZANT SUSTINATOR
Orice persoana, care a implinit varsta de 14 ani, care încurajeaza si
sustine activitatea Asociatiei prin propria activitate si care îsi manifesta
vointa de a adera ca membru simpatizant. Nu are drept de vot, dar
poate participa la Adunarea Generala.
C. MEMBRU DE ONOARE
Membru de onoare al ASOCIAŢIEI poate fi orice persoană care a adus
contribuţii deosebite la realizarea programelor, atingerea obiectivelor
propuse sau care prin prestigiul personalităţii sale influentează pozitiv
activitatea acesteia. Aceasta calitate se acorda de către Consiliul
Director pe baza unei propuneri venite din partea membrilor Asociatiei.
Nu are drept de vot dar poate participa la Adunarea Generala.
C.1 Acordarea calitatii de membru se face de catre Consiliul Director,
in urma cererii de adeziune a solicitantului.
C.2 Parintii copiilor care frecventeaza cursurile liceului Waldorf devin
de drept membri activi ai Asociatiei, in urma depunerii unei cereri de
adeziune.
C.3 Profesorii liceului Waldorf devin de drept membri activi si sunt
scutiti de plata cotizatiei.
C.4 Calitatea de membru în cadrul Asociatiei obliga la urmatoarele:
– respectarea statutului si actului constitutiv;
– implicarea în acţiuni, manifestări şi activităţi ale asociatiei.
– respectarea regulamentului de ordine interioara;
– respectarea hotarârilor Adunarii Generale;
– sa protejeze numele WALDORF şi prestigiul Asociatiei si sa nu-l
foloseasca in scop personal.
C.5 Membrul care într-o anumita problema supusa hotarârii Adunarii
Generale este interesat personal sau prin votul sau, ascendentii sau

descendentii sai, rudele în linie colaterala sau finii sai pâna la gradul al
patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Membrul care încalca dispozitiile aliniatului precedent va fi sanctionat
conform hotararii Consiliului Director.
3.1 Moduri de dobandire si pierdere a calitatii de membru:
3.1.a) Calitatea de membru se dobândeste prin manifestarea de vointa
expresa a persoanei ce doreste sa devina membru al Asociatiei cu
exceptia calitatii de membru de onoare care se dobândeste conform
prevederilor statutului. Orice persoana poate deveni membru,
indiferent de rasă, naţionalitate, sex sau religie.
Aceasta manifestare de vointa, trebuie sa îmbrace forma scrisa, sa fie
semnata personal si depusa la sediul Asociatiei. Nu vor fi admisi ca
membri, persoanele ce nu prezinta probitate morala. Cererea se
supune aprobarii Consiliului Director.
3.1.b) Calitatea de membru se pierde în urmatoarele situatii:
– la cerere;
– prin decesul membrului. Succesorii nu vor deveni automat mebri
activi ai Asociatiei, numai prin acceptarea succesiunii. Succesorii ce vor
dori sa devina membri, vor trebui sa urmeze procedura stabilita prin
prezentul statut;
– prin excludere, la propunerea Consiliului Director, cu acordul
Adunarii Generale care valideaza propunerea cu votul a jumatate plus
unu a membrilor prezenţi, pentru:
– nerespectarea principiilor, a statutului, regulamentului de ordine
interioara a Asociatiei;
– pentru deservicii aduse Asociatiei ca urmare a activitatilor
desfasurate;
– in cazul în care se aduc prejudicii morale sau materiale Asociatiei
– neplata cotizatiei de membru timp de mai mult de 6 luni consecutiv;
Consiliul Director va emite o decizie de excludere, care va fi motivata
si supusa contestatiei în termen de 5 zile de la comunicare.
Contestatia va fi depusa la sediul Asociatiei si va fi solutionata de
Consiliul Director în termen de 30 zile de la depunerea ei. Consiliul
Director se va pronunta iar solutia se va lua cu majoritate simpla de
voturi.
Art. 4 Organele de conducere ale Asociatiei sunt:
A. – Adunarea Generala, alcatuita din totalitatea membrilor activi ai
Asociatiei, care este organul de conducere colectiv;

B.- Consiliul Director, este organul de administrare al Asociatiei, iar
componenta lui este aleasa anual in Adunarea Generala
C. – Comisia de cenzori, este organul de control al Asociatiei
D. – Presedintele, care este propus de Consiliul Director si validat in
Adunarea Generala
4.1 Adunarea Generala este organismul suprem de conducere si
cuprinde toti membrii activi ai Asociatiei.
Adunarea Generala este statutar constituita prin intrunirea cvorumului
de jumatate plus unu din numarul total al membrilor
– In cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul
statutar, se va face o noua convocare în termen de maximum sapte
zile;
– Cea de-a doua întrunire a Adunarii generale confera sedintei caracter
statutar indiferent de numarul membrilor prezenti;
Hotararile Adunarii generale se adopta cu votul a jumatate plus unu
din numarul membrilor prezenti.
4.1.a) Adunarea Generala se convoaca in:
2 sedinte ordinare pe an (de organizare si de evaluare);
Sedinte extraordinare la cererea Consiliului Director sau a cel putin 1/3
din membrii activi ai Asociatiei.
4.1.b) Adunarea Generala poate hotari prin votul a jumatate plus unu
din cei prezenti:
– obiectivele si strategia ASOCIATIEI pe termen scurt si lung, în
concordanta cu obiectivele generale ale acesteia;
– bugetul de venituri, cheltuieli şi bilantul contabil;
– alege pentru o perioada de trei ani Consiliul Director si Cenzorul;
– analizeaza activitatea Consiliului Director si dezbate raportul
Cenzorului;
– revoca membrii Consiliului Director si Cenzorul atunci cand constata
ca se impune acest lucru;
– modifica statutul în concordanta cu dispozitiile legale în vigoare,
daca este necesar;
– hotaraste dizolvarea si lichidarea ASOCIATIEI si stabileste destinatia
bunurilor ramase.
4.2 Consiliul director al Asociatiei este organul de administrare al
Asociatiei. Mandatul lor este de 3 ani.

Schimbarea componentei nominale a Consiliului Director nu se
consideră modificare a actului consitutiv si nu va fi necesara
întocmirea unui act aditional. Hotarârile se iau cu majoritate de voturi.
4.2 a) Consiliul Director este format din 6 membri alesi dintre membrii
activi ai Asociatiei
4.2 b) In cazul in care un membru al Consiliului Director devine
indisponibil va putea fi inlocuit pe durata mandatului prin votul
majoritatii membrilor Consiliului Director la propunerea Presedintelui.
4.2 c) Consiliul Director face propuneri pentru alegerea Presedintelui,
aceste propuneri urmand a fi supuse spre validare Adunarii Generale.
4.2 d) Consiliul Director, are urmatoarele competenţe:
– conduce Asociatia şi toată activitatea sa;
– hotaraste schimbarea sediului;
– aproba infiintarea sau desfiintarea de societati comerciale in
conditiile legii;
– asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;
– elaboreaza Regulamentul de Ordine Interioara, pentru o functionare
simpla si dinamica;
– stabileste cuantumul cotizatiei si a taxelor;
– stabileste programul, data si modalitatea de efectuare a activitatilor
ce trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor stabilite în statut;
– prezinta Adunarii Generale, raportul de activitate pe perioada
anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul
contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul
programelor Asociatiei
– realizeaza orice actiune necesara bunei desfasurari a activitatii
Asociatiei Consiliul director administreaza patrimoniul asociatiei.
4.3. Presedintelui Asociatiei – atributii
4.3 a) Va avea specimen de semnatura in banca si drept de semnatura
pe orice act care angajeaza Asociatia cu acordul Consiliului Director.
4.3 b) Angajeaza sau dispune incetarea relatiilor de munca a
personalului angajat conform organigramei asociatiei Waldorf, de
comun acord cu Consiliul Director al Asociatiei.
4.3 c) Participa la actiuni de promovare a imaginii Waldorf organizate
de alte institutii.
4.3 d) Vegheaza si participa la buna desfasurare a activitatilor
Asociatiei.
4.4 Cenzorul
Cenzorul este organul de control al Asociatiei. Durata mandatului sau
este de 1 an cu posibilitate de prelungire. Nu se considera modificare a

actului consitutiv si nu va fi necesara întocmirea unui act aditional,
schimbarea cenzorului.
Cenzorul are urmatoarele atributii:
– verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei
– intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
– participă, la sedintele Consiliului Director, atunci când se dezbat
probleme financiare,
– îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
Controleaza activitatea financiara, vizeaza bilantul si bugetul
Asociaţiei.
Convoaca Adunarea Generala atunci cand constata nereguli;
Daca nu cad de acord asupra constatarilor, prezinta rapoarte separate
Adunarii Generale.
4.4 a) Cenzorul este o comisie formata din trei membri
4.4 b) Comisia de cenzori poate fi aleasa sau invalidata numai de
Adunarea Generala.
5. Patrimoniul
5.1 Patrimoniul este constituit din:
– Taxe de inscriere;
– Taxe obtinute din organizarea de spectacole si concursuri;
– Cotizatii lunare;
– Donatii sau ajutoare in bani sau bunuri;
– Venituri provenite din valorificarea si administrarea bunurilor
provenite din liberalitati;
– Sponsorizari
– Bunuri mobile si imobile dobandite in timp
– Venituri realizate din activitati conexe si colaboratori
– dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile in
conditii legale;
– subventii private sau publice, mosteniri;
Alte liberalitati:
Pentru sporirea patrimoniului si doar pentru realizarea scopurilor
propuse, Asociatia va putea infiinta societati comerciale în conditiile
legii.
Orice beneficii obtinute de Asociatiei se vor putea reinvesti în acelaşi
scop sau se vor utiliza strict pentru realizarea scopurilor acesteia.
6. DIZOLVAREA Asociatiei intervine:

6.1 – de drept, atunci când:
1. se constata imposibilitatea realizarii scopurilor sale, daca în termen
de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce o
schimbare a scopurilor sale;
2. se constata imposibilitatea constituirii Consiliului Director, în
conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai
mult de un an, cu începere de la data la care Consiliul Director trebuia
constituit;
6.2 – prin hotarârea judecatoriei, in conditiile prevazute de
lege, atunci cand:
1. scopul Asociatiei a devenit ilicit sau contrar ordinei publice;
2. realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare
ordinei publice;
3. Asociatiei urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
4. Asociatiei a devenit insolvabila;
5. daca Asociatiei, prin natura scopului sau obiectivelor propuse,
desfasoara activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare
autorizatii administrative prealabile fara obtinerea autorizatiilor
respective.
7. LICHIDAREA Asociatiei
Mandatul Consiliului Director înceteaza o data cu numirea lichidatorilor.
In caz de lichidare a Asociatiei, bunurile acesteia ramase în urma
lichidarii nu vor putea fi transmise catre persoane fizice, nici chiar
catre membrii fondatori.
Toate bunurile patrimoniale vor fi donate unei fundatii cu scopuri
identice sau asemanatoare, pe baza hotararii Adunarii Generale.
Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale în
materie.
8. Dispozitii finale si tranzitorii
8.1 Statutul Asociatiei Waldorf Iasi a fost aprobat in Adunarea
Generala de constituire din 10.07.1991, respectiv completat si aprobat
in Adunarea Generala din 23.05.1996 si ulterior completat si aprobat
in Adunarea Generala din 29.11.2000.
8.2 Asociatia Waldorf Iasi a fost autorizata ca persoana juridica la
Judecatoria Iasi prin sentinta civila nr. 15 din august 1991.

