
 
 

 Asociaţia EduFor Craiova - CIF 31005636 
Adresa: Str. Magnolia, Nr. 34, Pieleşti, Dolj, 207450; Telefon: 0351427609; E-mail: asociatiaedufor@yahoo.com 

 
STATUTUL ASOCIAŢIEI EDUFOR CRAIOVA 

  
 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 

 Art. 1. În temeiul Legii nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi potrivit prezentului Statut, se constituie şi funcţionează Asociaţia 
EduFor Craiova.  
 Art. 2. Asociaţia EduFor Craiova  este persoană juridică română de drept privat, fară scop 
patrimonial, non-guvernamentală, non-profit, independentă, constituită prin libera voinţă a membrilor 
fondatori: 
 

a) Brătucu Elena Diana; 
 b) Dumitraşcu Gabriela Ştefania; 
 c) Olteanu Cornelia; 
 

 Art. 3. Asociaţia EduFor Craiova  este persoana juridică română de drept privat, având denumirea 
rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 116317 din 27.09.20 eliberată de către 
Ministerul Justiţiei - Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice. 
 

 Art. 4. Asociaţia EduFor Craiova  are sediul în România, judeţul Dolj, localitatea Pieleşti, str. 
Magnolia, nr. 34, cod poştal 207450. 
 

 Art. 5. Asociaţia EduFor Craiova  funcţionează pe o perioadă de timp nedeterminată si va avea sigla 
si stampila proprie. 
 

 
CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 
 Art. 6. Asociaţia EduFor Craiova  are ca scop promovarea şi susţinerea educaţiei, formării şi 

învăţării pe tot parcursul vieţii a cetăţenilor români în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa 
europeană a muncii. 

 
 Art. 7. Asociaţia EduFor Craiova  are în vedere îndeplinirea obiectivelor generale precum: 
(1) Susţinerea educaţiei formale, nonformale şi informale a copiilor şi tinerilor în vederea dobândirii 

unor compeţente şi abilităţi necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi 
cetăţenie activă; 

(2) Susţinerea formării profesionale de calitate; 
(3) Sprijinirea inserţiei cetăţenilor români pe piaţa europeană a muncii; 
(4) Promovarea drepturilor omului, a diversităţii culturale, a egalităţii de şanse şi a nediscriminarii; 
(5) Promovarea educaţiei în spiritul dezvoltării durabile. 

 
 Art. 8. Activitati 
(1) Activităţile derulate de  Asociaţia EduFor Craiova  urmăresc a spori nivelul general de calitate la 

toate nivelurile de educație și formare, adresându-se tuturor categoriilor de vârstă: copii (2-14 ani), 
adolescenţi (15-18 ani), adulţi (peste 18 ani).  

 
(2) Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor declarate, Asociaţia EduFor Craiova  îşi propune 

derularea următoarelor activităţi: 
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O1. Susţinerea educaţiei formale, nonformale şi informale a copiilor şi tinerilor în vederea 
dobândirii unor compeţente şi abilităţi necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională 
şi cetăţenie activă: 

- derularea unor activităţi de învăţare nonformală în vederea dobândirii competențelor necesare în 
vederea continuării studiilor și a integrării pe piața muncii asigurand astfel dezvoltarea personală, 
socială şi profesională; 

- furnizarea de servicii de consiliere şi orientare vocaţională a elevilor şi studenţilor în vederea 
facilitării de la şcoală la viaţa activă; 

- derularea unor acţiuni şi proiecte ce au ca scop reducerea abandonului şcolar timpuriu; 
- încurajarea participării active a tinerilor în societate; 
- încurajarea tinerilor la viaţa democratică în Europa; 
- încurajarea şi susţinerea spiritului de iniţiativă, creativitate şi antreprenoriat în rândul copiilor şi 

tinerilor; 
- încurajarea învăţării limbilor străine moderne prin organizarea unor activităţi interactive, cursuri, 

ateliere; 
- dezvoltarea unor proiecte de cooperare europeană în domeniul educaţiei copiilor şi tinerilor; 
- organizarea unor activităţi sportive, recreative şi distractive, ştiinţifice, culturale, artistice sub forma 

unor colocvii, seminarii, simpozioane, mese rotunde, ateliere de lucru, expoziţii, spectacole, 
schimburi de experienţă, competiţii sportive etc. pe teme de interes general, comunitar şi 
european; 

- stabilirea şi menţinerea unor legături de prietenie şi mobilizare a tinerilor în scopuri de cunoaştere 
şi încurajare a iniţiativelor acestora; 

- organizarea unor şcoli/grădiniţe de vară, tabere tematice; 
- organizarea unor cluburi de activităţi extraşcolare/after school; 
- organizarea unei unităţi de învăţământ privat (grădiniţă particulară, şcoală primară, gimnazială, 

şi/sau liceală) cu program bilingv (român - englez)/sistem educaţional alternativ – în funcţie de 
nevoile identificate pe plan local; 

- realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi 
alte materiale informative; 
 

O2. Susţinerea formării profesionale de calitate: 
- organizarea de cursuri de formare (iniţiere, calificare, perfecţionare şi/sau specializare) în 

informatică şi domenii conexe, gestiune şi contabilitate, secetariat, cursuri în domeniul resurselor 
umane şi al managementului, al limbilor străine şi alte domenii de interes pe piaţa europeană a 
forţei de muncă, pentru toate categoriile de public; 

- organizarea unor cursuri de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar în 
domenii precum: predarea, învăţarea, evaluarea centrată pe competenţe, interactivă, centrată pe 
elev, consiliere şi orientare şcolară/profesională, management educaţional, utilizarea noilor 
tehnologii în procesul instructiv-educativ;  

- organizarea unor activităţi de formare, consiliere şi consultanţă în vederea implicării active a 
părinţilor în actul educaţional al copiilor; 

- promovarea, consilierea şi consultanţa publicului interesat privind oportunităţile de formare 
profesională prin intermediul programelor finanţate din fonduri Europene, în scopul dobândirii şi 
utilizării cunoştinţelor, aptitudinilor şi calificărilor care conduc la facilitarea dezvoltării personale, a 
capacităţii de angajare şi participare la piaţa europeană a muncii; 

- încurajarea participării active a tinerilor şomeri; 
- promovarea şi încurajarea mobilității studenților și a celor care urmează un curs de formare; 
- promovarea Cadrului european de referință al competențelor-cheie pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții, Cadrului 
european comun de referință pentru limbi, instrumentelor Europass; 

- promovarea şi consilierea în vederea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în sprijinul 
dezvoltării societăţii digitale; 
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- încurajarea învăţării limbilor străine moderne prin organizarea unor activităţi interactive, cursuri, 
ateliere; 

 
O3. Sprijinirea inserţiei cetăţenilor români pe piaţa europeană a muncii: 
- furnizarea de servicii de consiliere şi îndrumare în carieră a şomerilor sau persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă; 
- asistenţă şi consultanţă în domeniul resurselor umane; 
- furnizarea de servicii de consultanţă şi consiliere persoanelor fizice, sectorului ONG, sectorului 

instituţiilor publice şi mediului de afaceri în domeniul managementului de proiect; 
- iniţierea şi implementarea de proiecte finanţate de Uniunea Europeană care au ca scop creşterea 

ratei de ocupare a forţei de muncă; 
- dezvoltarea de programe proprii şi parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi din străinatate; 
- facilitarea dezvoltării de parteneriate între mediul educației/formării şi cel al muncii; 
- promovarea culturii antreprenoriale; 
- informarea publicului larg asupra oportunităţilor de finanţare a proiectelor din fonduri ale Uniunii 

Europene, consiliere şi consultanţă în vederea accesării lor; 
 

O4. Promovarea drepturilor omului, a diversităţii culturale, a egalităţii de şanse şi a nediscriminarii: 
- campanii de informare privind drepturile omului/drepturile copilului/drepturile şi obligaţiile 

cetăţenilor europeni; 
- derularea unor activităţi de susţinere a diversităţii culturale: spectacole, expoziţii, simpozioane, 

mese rotunde etc. 
- desfăşurarea unor activităţi cu caracter umanitar (donaţii, activităţi gratuite de susţinere şcolară, 

burse şcolare, sponsorizarea totală sau parţială a unor intervenţii/tratamente medicale) şi de 
protecţie socială (cursuri gratuite de formare profesională) pentru susţinerea copiilor şi tinerilor 
defavorizaţi:  proveniţi din centre de plasament, cu dizabilităţi, de etnie romă, cu situaţie socio-
economică precară, şomeri etc.; 

- promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, lucrători tineri şi în vârstă pentru a crește 
participarea forței de muncă; 

- furnizarea unor alternative educaţionale persoanelor care provin din categorii şi contexte sociale 
vulnerabile şi/sau marginalizate, în mod deosebit persoanele vârstice şi pe cei care au ieşit din 
sistemul formal de educaţie fără calificări de bază; 

 
O5. Promovarea educaţiei în spiritul dezvoltării durabile: 
- participarea/iniţierea unor activităţi de ecologizare a mediului înconjurător; 
- derularea unor campanii de informare privind acţiunile de combatere a schimbărilor climatice; 
- promovarea/derularea  unor acţiuni, proiecte, programe privind utilizarea mai eficientă a 

resurselor; 
- promovarea/derularea  unor acţiuni, proiecte, programe în vederea susţinerea consumului de 

energie curată și eficientă; 
 
Alte tipuri de activităţi: 

- dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării; 
- înfiinţarea de sucursale şi filiale în alte localităţi; 
- alte activitati prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei; 

 
Art. 9. Pentru îndeplinirea scopului propus,  Asociaţia EduFor Craiova  poate deschide filiale şi/sau 

sucursale  în alte localităţi din ţară,  poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate 
intra în uniuni sau federaţii cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi din străinatate. 
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CAPITOLUL III. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI ŞI SURSELE DE VENIT 
  
 Art. 10. La constituire, Asociaţia EduFor Craiova  are un patrimoniu iniţial de 900 lei,  rezultat din 

contribuţiile iniţiale ale membrilor fondatori. 
  
 Art. 11. Veniturile Asociaţiei EduFor Craiova provin din: 
a) cotizaţiile membrilor;  
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;  
d) venituri realizate din activităţi economice directe, desfăşurate cu caracter  accesoriu, în strânsă 

legatură cu scopul principal al asociaţiei;  
e) donaţii, sponsorizari sau legate;  
f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi/sau din fonduri europene; 
g) alte venituri prevăzute de lege.  

 
 Art. 12. Veniturile obţinute vor fi utilizate pentru asigurarea desfăşurării activităţilor necesare 
realizării scopului asociaţiei. 
 

 
CAPITOLUL IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI EDUFOR EU. DREPTURI SI OBLIGATII 

  
 Art. 13. Asociaţia EduFor Craiova este compusă din: 

a) Membrii fondatori; 
b) Membri asociaţi; 
b) Membrii activi; 
c) Membrii de onoare; 
d) Personal angajat; 
 

 Art. 14. Membrii fondatori sunt persoanele fizice care au hotarât şi procedat la constituirea 
Asociaţiei EduFor Craiova. 
  
 Art. 15. Membrii asociaţi sunt persoanele fizice şi juridice care se asociază ulterior fondării, cu 
acordul Adunării Generale,  şi care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei; 
 

Art. 16. (1) Membrii activi sunt persoanele fizice şi juridice care au aderat la Asociaţie după 
momentul înfiinţării acesteia şi care beneficiază/se supun drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de statut. 

(2) Membrii activi pot participa la Adunarea Generală, cu acordul asociaţilor, votul lor fiind unul 
consultativ. 
 Art. 17. (1) Membrii de onoare sunt persoanele fizice cărora Adunarea Generală  le-a acordat 
aceasta calitate pentru merite şi servicii deosebite aduse Asociaţiei EduFor Craiova.  

(2) Membrii de onoare nu plătesc cotizaţia lunară.  
(3) Membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală, votul lor fiind unul consultativ. 

 
 Art. 18. Personalul angajat este reprezentat de persoane fizice angajate conform legislaţiei muncii 
în scopul desfăşurării activităţii asociaţiei. 
 
 Art. 19. (1) Primirea de noi membri activi se face pe bază de cerere scrisă depusă la sediul asociaţiei 
sau prin e-mail, completând formularul tip.  

(2) Consiliul Director va analiza solicitarea şi va transmite în scris (prin e-mail/ fax/poştă) 
răspunsul său (aprobare/refuz) în maxim 30 de zile.   
  (3) Refuzul aprobării cererii de către Consiliul Director se face fără motivare. 
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Art. 20. Calitatea de membru al asociaţiei se pierde: 
a) prin deces; 
b) prin cerere scrisă de retragere adresată Consiliului Director; 
c) prin excludere prin hotărârea Adunării Generale, pentru următoarele motive:  

- încălcarea statutului asociaţiei; 
- neplata cotizaţiei timp de doi ani de zile; 
- activităţi desfaşurate contrare intereselor asociaţiei (prejudicii morale sau materiale aduse 

asociaţiei, cum ar fi concurenţa neloială). 
 
 Art. 21. Membrii Asociaţiei EduFor Craiova au următoarele drepturi: 

a) să participe la Adunarea Generală, cu acordul asociaţilor; 
b) să facă propuneri de activităţi/proiecte/programe în vederea atingerii scopului asociaţiei;  
c) să ia parte la activităţile organizate de asociaţie; 

 
 Art. 22. Membrii Asociaţiei EduFor Craiova au următoarele obligaţii: 

a) să respecte prevederile prezentului Statut şi ale legislaţiei în vigoare cu privire la asociaţii si 
fundaţii; 
b) să respecte hotarârile organelor de conducere; 
c) să contribuie, prin activitatea lor, la realizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei; 
d) să contribuie la consolidarea, dezvoltarea şi creşterea prestigiului asociaţiei; 
e) să nu prejudicieze interesele asociaţiei sau ale membrilor săi; 
f) să participe la activitaţile şi acţiunile iniţiate de asociaţie; 
g) să plătească cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală. 

     
 

CAPITOLUL V. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI. ATRIBUŢII 
 
 Art. 23. Organele asociaţiei sunt: 

a) Adunarea Generală; 
b) Consiliul Director; 
c) Cenzorul 

 
 Art. 24. (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din membri asociaţi. 
  
 (2) Adunarea Generală se întruneste cel puţin o dată pe an în adunare ordinară şi ori de câte ori 
este nevoie, la cererea Consiliului Director sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor asociaţi, în adunare 
extraordinară. Convocarea se va face de către Consiliul Director cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de 
data stabilită, prin înştiinţare scrisă (poştă/e-mai/fax care va trebui să cuprindă data convocării, ordinea de 
zi, precum şi locul unde urmează a se ţine Adunarea Generală. Sedinţele Adunării Generale  sunt conduse 
de preşedintele Consiliului Director. 

 
(3) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:  
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situatiei financiare anuale; 
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori; 
e) înfiinţarea unor structuri funcţionale ale Asociaţiei (departamente, secţii, grupuri de lucru, 
echipe, birouri); 
f) înfiinţarea de filiale; 
g) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei; 
h) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 
lichidare; 
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i) stabileşte şi modifică cunatumul cotizaţiei anuale, instituie şi modifică alte contribuţii, după 
necesităţi; 
j) stabileşte şi modifică însemenele Asociaţiei EduFor Craiova; 
k) orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la asociaţii şi fundaţii. 
 
(4) Adunarea Generală are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 22 lit. b) 

şi c). 
 
(5) Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a cel putin ½+1din numărul membrilor 

asociaţi. În cazul când, la data fixată, nu se întruneşte numărul necesar de membri, Adunarea Generală  se 
va ţine a doua zi, cu aceeaşi ordine de zi, în acelaşi loc şi la aceeaşi ora, fară altă convocare şi va fi legal 
constituită cu numărul de membri prezenţi. 

 
(6) Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot, cu majoritate simplă: ½+1 din totalul voturilor 
exprimate ale membrilor prezenţi la lucrările Adunării, excepţie făcând hotărârile privind adoptarea 
şi modificarea Statutului şi a Actului constitutiv al asociaţiei, cele privind asocierea a noi membri, 
privind fuziunea, divizarea sau dizolvarea Asociaţiei EduFor Craiova.  
 
(7) Hotărârile privind adoptarea şi modificarea Statutului şi a Actului constitutiv al asociaţiei, cele 
privind asociarea a noi membri, privind fuziunea, divizarea sau dizolvarea Asociaţiei EduFor Craiova 
se iau cu aprobarea a 2/3 din numărul membrilor asociaţi. 

   
 (8) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului 
sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat 
împotrivă. 
  
 (9) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în 
Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală 
sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 
zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 
 

 Art. 25. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 
 (2) Consiliul Director este ales de Adunarea Generală  pe o perioadă de 1 an şi este compus dintr-un 
număr impar de membri, minim trei şi maxim 7, dintre care un preşedinte. El poate fi alcătuit şi din 
persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

 
(3) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:  
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 
programelor asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
c) aprobă primirea de noi membri şi ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în cauza sau prin 

hotărârea Adunării Generale , în condiţiile prevăzute în prezentul statul, art. 19, lit. c; 
d) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei; 
e) pentru reprezentarea executivă a Asociaţiei în activităţile curente şi relaţiile cu terţii, poate 

angaja ca salariat sau ca voluntar Directorul Executiv ale cărui responsabilităţi le va stabili şi consemna în 
fişa postului şi a cărui activitate o va controla în mod direct; 

f) decide cu privire la intrarea şi ieşirea din patrimoniu şi alte operaţii legate de imobile şi mijloace 
fixe; 

g) stabileşte modul de comunicare cu membrii Asociaţiei; 
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h) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, 
pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii 
prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

i) aprobă proiectele şi programele Asociaţiei; 
j) hotăraşte schimbarea sediului Asociaţiei; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 
 
(4) Preşedintele Consiliului Director are următoarele atribuţii:  

 a) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii; 
 b) coordonează activitatea compartimentelor asociaţiei; 
 c) conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea Generală; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală; 
e) în lipsa sa, atribuţiile preşedintelelui Consiliului Director sunt preluate de vicepreşedinţi. 
 
(5) Reprezentarea executivă a asociaţiei în activităţile curente şi relaţiile cu terţii este realizată de 

preşedinte sau, după caz, de către directorul executiv. 
 

(6) Regulile generale pentru convocarea Consiliului Director, validarea deliberărilor şi emiterea 
deciziilor acestuia sunt următoarele: 

a) Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună la sediul asociaţiei, la data stabilită de 
preşedinte; 

b) Convocarile se fac cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data întrunirii; 
c) Consiliul Director se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui sau din 

iniţiativa a cel puţin 1/3 dintre membrii săi; 
d) La şedintele Consiliului Director este necesară participarea majorităţii membrilor săi; 
e) Deciziile sunt valabile prin votul majorităţii membrilor prezenţi. La numărul de voturi egale, votul 

preşedintelui Consiliului Director este decisiv; 
f) Membrul Consiliului Director care lipseşte la mai mult de trei şedinte consecutive sau şase în 12 

luni este exclus de drept urmând ca în locul său Consiliul Director să propună un alt membru ce va fi supus 
validării la următoarea Adunare Generală. 
 
 Art. 26. (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei EduFor Craiova este asigurat de un cenzor, ales 
de Adunarea Generală. 
 
 (2) Cenzorul va fi numit pe o perioadă de 4 (patru) ani. 
  

(3) Numirea unui nou cenzor va fi făcută de Adunarea Generală la expirarea mandatului sau când 
nevoia o va cere. 

 
(4) Cenzorul asociaţiei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. 
 
(5) Dacă este nevoie, Adunarea generală poate hotărî înfiinţarea unei Comisii de cenzori, compusă 

dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puţin un membru al asociaţiei şi un expert contabil, care 
să preia atribuţiile de control al activităţii asociaţiei.  

 
(6) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 
 
(7) În realizarea competenţei sale cenzorul sau, ducă caz, Comisia de cenzori:  
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 stabilite de Adunarea Generală. 
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CAPITOLUL VI. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII 

 
Art. 27. Asociaţia se poate dizolva: 

     a) de drept, conform prevederilor OG 26/2000; 
     b) prin hotărârea judecătoriei, conform prevederilor OG 26/2000; 
     c) prin hotărârea hotărârea Adunării Generale luată cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor 
asociaţi. 

 
Art. 28. Lichidarea asociaţiei se va face în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare cu 

privire la asociaţii şi fundaţii.  
 
Art. 29. După lichidare, totalitatea bunurilor Asociaţiei EduFor Craiova vor fi transmise, în termen 

de 30 de zile,  unei alte asociaţii sau fundaţii din România cu scop identic sau asemănător care va fi 
desemnată de Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor legale. 
 
 

CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE 
  
 Art. 30. Prezentul Statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a 
Asociaţiei EduFor Craiova. 
 
 Art. 31. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii 
generale. 
 
 Art. 32. Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare cu 
privire la asociaţii şi fundaţii. 
 
 Art. 33. Prezentul Statut, redactat în limba română în 7 (şapte) exemplare,  a fost adoptat în 
Adunarea Generală de constituire a Asociaţiei EduFor Craiova din data de 17/10/2012  şi intră în vigoare la 
data înregistrării sale în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial. 
 

 
 


