
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

AL ASOCIAȚIEI EUROPENE A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE EDUMI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIE
EDUMI, denumită în continuare Asociația este persoană juridică română de drept
privat, fără scop patrimonial, independentă, constituită în vederea realuzării unui
interes general, potrivit OG nr. 26/2000 modificată şi republicată.

Art.  2. Asociația are ca scop principal sprijinirea  unei  educații  de
calitate,  la  toate  nivelele,  în  concordanță  cu  standardele  Uniunii  Europene  și
respectând  specificul  societății  românești,  promovând  valori  precum  lucrul  în
echipă,  educația  prin  practică,  colaborare,  folosirea  durabilă  a  resurselor,
sustenabilitate.

Art. 3. Prezentul regulament reprezintă cadrul general pentru administrarea și
funcționarea Asociației, precum și pentru menținerea ordinii interioare a Asociației.
Regulamentul  are  ca  obiect  stabilirea  principiilor  și  regulilor  de  bază  pentru
asigurarea ordinii interioare și disciplinei în cadrul organizației, indiferent dacă locul
desfășurării activității de către membri/colaboratori are loc la sediul Asociației, în alte
instituții și/sau în mediul on-line. 

Art.  4. Prezentul  Regulament va fi revizuit  în conformitate  cu modificările
legislative și/sau statutare survenite  după intrarea lui  în vigoare și  este aplicabil
întreg personalului Asociației, indiferent de calitatea persoanelor în cadrul Asociației
(membru,  personal  contractual,  voluntari  etc)  și  oricăror  persoane  care
urmăresc/sprijină activitatea Asociației sau se bucură de activitatea/programele pe
care Asociația le desfășoară. 

CAPITOLUL II

MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 5. Asociaţia este formată din următoarele categorii de membri:

(1) membri asociaţi fondatori - sunt persoanele fizice care au aderat la statut, la
data infiinţării  Asociaţiei şi care de drept se înscriu în categoria membrilor
cotizanţi, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii asociaţi fondatori au
drept de vot deliberativ.

(2) membri cotizanţi - sunt membri cu drepturi depline, care au aderat la
Asociaţie după momentul înfiinţării acesteia şi care beneficiază de drepturi şi sunt
ţinuţi de obligaţiile prevăzute în prezentul  statut. Membrii  asociaţi  cotizanţi  au
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drept de vot consultativ.

(3) membri onorifici – sunt personalităţi ale vieţii publice sau persoane care au
adus servicii deosebite Asociaţiei. Votul membrilor onorifici este consultativ.

(4) membri asociați – sunt persoane juridice (asociații sau societăți comerciale),
înființate în țară sau străinătate. Votul membrilor asociați este consultativ.

Art. 6. 

Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte la propunerea oricărui membru
asociat și  cu aprobarea Consiliului  Director,  de către orice persoană fizică sau
juridică,  română  sau  străină,  care  se  bucură  de  o  bună  reputaţie  morală  şi
profesională,  care  dorește să  contribuie  la  realizarea  scopului  Asociaţiei  şi  să
participe  la  îndeplinirea  obiectivelor   pentru care aceasta  a  fost  înființată,  cu
respectarea  actului  constitutiv și  a  statutului  acesteia,  a  Regulamentului  de
Organizare și Funcționare, a hotărârilor emanate de la organele de conducere, în
următoarele condiţii:

-să adreseze o solicitare în scris Consiliului Director al Asociaţiei;
-să achite o taxă de înscriere în cuantum de 80 lei/an.

Art. 7. Pot fi membri ai Asociației EUROPEANE A PROFESIONIȘTILOR
DIN EDUCAȚIE EDUMI”  persoanele fizice sau juridice care depun o adeziune
scrisă  în care  declară că  sunt de  acord cu  prevederile statutare,  doresc să
contribuie  la  realizarea  scopurilor  și obiectivelor  propuse, respectă  statutul  și
regulamentul intern al asociației.

Art. 8. Pot fi membri  ai asociaţiei persoanele fizice indiferent de vârstă,
profesie,  sex,  cetăţenie,  naţionalitate,  apartenenţă  politică  sau  religie,  origine
socială sau avere, care conform cererii de adeziune respectă statutul Asociaţiei
precum şi celalalte reglementări specifice.

Art. 9. Calitatea de membru al ASOCIATIEI se pierde ca urmare a: 

a) retragerii din Asociație;
b) dizolvării ASOCIATIEI;
c) deces;
e) hotărârii Adunării Generale de excludere din ASOCIAȚIE pentru motive care

se referă la încălcarea Statutului, a Actului Constitutiv al ASOCIAȚIEI 

Art.  10.  Propunerea  de  excludere  şi  apoi  excluderea  în  baza
hotărârii  Adunarii  Generale  a  Asociatiei,  se  face  de  către  Consiliul
Director în următoarele cazuri: 

- neplata cotizațiilor în intervalul stabilit de Adunarea Generală; 
- producerea de daune morale sau materiale, prin activitatea desfăşurată; 
-  angajarea  în  activităţi  ce  contravin  scopurilor  şi  obiectivelor  ASOCIAȚIEI

specificate în prezentul Statut;  
-  nerespectarea  hotărârilor  luate  de  către  organele  de  conducere  ale

ASOCIAȚIEI; 
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- angajarea în activităţi care contravin legilor ţării şi ordinii de drept; 
-  condamnarea  pentru  fapte  penale,  ceea  ce  atrage  incompatibilitatea  cu

calitatea de membru al ASOCIAȚIEI.

Art.  11. Pentru  încălcarea  prevederilor  prezentului  statut  sau
pentru acţiuni ce lezează Asociaţia, se va putea aplica după caz:

-mustare de către Consiliul Director;
-avertismentul;
-suspendarea calităţii de membru de la o lună până la 12 luni;
-excluderea din asociaţie;
-promovarea  după  caz  de  acţiuni  civile  sau  plângeri  penale  la  organele

compentente;
Membrii care se retrag sau sunt excluși nu au niciun drept asupra avutului

social.

CAPITOLUL III

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

 Art.12. Membrii asociați fondatori ai Asociației au următoarele drepturi:

- să participe la dezbateri, la întocmirea documentelor şi materialelor de pe
ordinea de zi a Adunării Generale;

- să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile ce urmează a fi luate
şi documentele supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale;

- să  solicite motivat  includerea  unor  probleme  pe  ordinea  de zi a  Adunării
Generale;

- să-şi exprime voinţa prin vot deliberativ asupra problemelor supuse
dezbaterii în cadrul Adunării Generale;

- să aibă acces la toate informaţiile ce privesc activitatea Asociaţiei;
- să participe la cel puțin o acțiune pe an organizată de Asociaţie;
- să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociaţiei şi al membrilor;
- să participe la luarea hotararilor legate de activitatea Asociatiei;
- să primeasca gratuit publicatiile si alte materiale editate de Asociatie;
- să aibă acces la baza de date creată de Asociație;
- să primescă la cerere toate informațiile disponibile în domeniu;
- să recomande primirea de noi membri, să participe la acțiunile desfășurate de

Asociație;
- să fie de acord sau nu cu unele acțiuni întreprinse de Asociație;
- să formuleze  propuneri  și  critici  constructive  cu  privire  la  activitatea  și

programele Asociației.
- membrii asociați fondatori și membrii onorifici sunt scutiți de taxa cotizației.
- să respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului şi hotărârile Adunării
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Generale;
- să contribuie la cresterea prestigiului Asociației și la popularizarea acțiunilor

sale;
- să sprijine moral și material desfășurarea acțiunilor Asociației;

Art.13 Drepturile și obligațiile membrilor cotizanți.
Drepturile memb  r  i  l      or cotiz  a  nț  i      :
- de a fi consultați în scris sau prin mijloace electronice de către membri

fondatori  cu privire la schimbările majore de direcție ale asociației și cu
privire la planul anual de măsuri

- să participe la toate evenimentele organizate de asociație interne sau
externe, au dreptul de a fi considerați prioritari la înscrierea la cursuri
de training organizate de asociație

- de a solicita conducerii executive organizarea unor evenimente cu
însemnele asociației

- de a participa la ședintele Adunării Generale cu vot consultativ
- să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociaţiei şi al membrilor;
- să recomande primirea de noi membri, să participe la acțiunile desfășurate

de Asociație;

 Oblig  a  țiile m  e      mb  r  i  l      or co  t  iz  a  nț  i      :
- sub sancțiunea decăderii automate din calitatea de membru asociat,

plata cotizației anuale la data de 1 mai pentru anul școlar în curs - perioada de
cotizare fiind echivalentă unui an școlar (1 septembrie - 31 august).

- sprijinirea conducerii executive a asociației în demersurile efectuate în
scopul ducerii la îndeplinire a prezentului statut

- obligația respectării deciziilor luate de organele interne ale asociației 
- să plătească la termen cotizația stabilită;
- să respecte regulile deontologice și de comportament (art.16)

 Art.14. Drepturile și obligațiile membrilor onorifici:
Drepturile memb  r  i  l      or on  o  rifici  :
- sunt scutiți de obligația plății unei cotizații anuale
- să participe la ședințele asociației, cu vot consultativ
- de a se constitui în comisii tehnice pentru a sprijini activitatea asociației

Obligațiile m  e  mbri  l  or o  n      orifici  :
- să contribuie la creșterea prestigiului Asociației și la popularizarea acțiunilor

sale;
- să contribuie moral la desfășurarea acțiunilor asociației

Art. 15. Drepturile și obligațiile membrilor asociați
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Drepturile memb  r  i  l      or   a  sociaț  i      :
- de a fi consultați în scris sau prin mijloace electronice de către membri

asociați fondatori cu privire la schimbările majore de direcție ale asociației și
cu privire la planul anual de măsuri

- să participe la toate evenimentele organizate de asociație interne sau
externe, au dreptul de a fi considerați prioritari la înscrierea la cursuri
de training organizate de asociație

- de a solicita conducerii executive organizarea unor evenimente cu
însemnele asociației

- de a participa la ședintele Adunării Generale cu vot consultativ
- să propună şi alte activităţi pentru interesul Asociaţiei şi al membrilor;
- să recomande primirea de noi membri, să participe la acțiunile desfășurate de

Asociație;

Oblig  a  țiile m  e      mb  r  i  l      or   a  sociaț  i      :

- sub sancțiunea decăderii automate din calitatea de membru asociat,
plata cotizației anuale - până la data de 1 mai pentru anul școlar în curs.

- sprijinirea conducerii executive  a asociației în demersurile efectuate în
scopul ducerii la îndeplinire a prezentului statut

- obligația respectării deciziilor luate de organele interne ale asociației
- să plătească la termen cotizația stabilită
- să se fi evidențiat prin activități de promovare a valorilor sociale și comunitare;
- să obțină votul a 2/3 din membrii Adunării generale.

REGULI DEONTOLOGICE ȘI DE COMPORTAMENT

Art. 16. Personalul asociaţiei are obligaţia să respecte următoarele
reguli deontologice şi de conduită:

 să se comporte cu politeţe şi deschidere faţă de toate persoanele cu care intră
în contact, în numele asociaţiei, atât prin telefon cât şi la sediu

 să nu folosească un limbaj trivial sau jignitor la adresa colegilor, membrilor și
persoanelor cu care relaţionează în numele asociaţiei

 să nu ceară niciun folos personal sau pentru asociaţiei de la beneficiarii unui
program implementat de organizaţie

 să  dea  dovadă  de  profesionalism  şi  responsabilitate  în  relaţie  cu  terţii  –
finanţatori, autorităţi publice sau beneficiari ai unui program

 să nu prejudicieze în nici un fel imaginea asociaţiei prin activitatea lor
 să nu folosească numele asociaţiei pentru interese personale
 să respecte angajamentele de confidenţialitate
 în  cazul  participării  la  conferinţe,  întâlniri  de  lucru,  dezbateri,  etc.  să  nu

depăşească mandatul de reprezentare a asociaţiei 
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 să nu prejudicieze imaginea, principiile sau interesele asociaţiei.

Art. 17. Constituie reguli de comportament ce trebuie respectate,
următoarele:

 Disciplina,  îndeplinirea  cu  conştiinciozitate  a  atribuţiilor  ce  revin  în  cadrul
Asociației,  cu  respectarea  riguroasă  a  procedurilor  şi  instrucţiunilor  de
funcționare aplicabile

 Executarea întocmai şi la timp a obiectivelor din planul de acțiune, atingerea
indicatorilor propuși și îndeplinirea obligaţiilor, a dispoziţiilor şi a solicitărilor
organelor de conducere

 Respectarea dispozițiilor decurgând din Adunările Generale ale Asociației, din
cele  statutare  și/sau  legale,  indiferent  de  modalitatea  în  care  s-a  luat  la
cunoștință de acestea

 Punctualitate în respectarea programului de funcționare al Asociației, precum
şi a termenelor de execuţie ale lucrărilor ce le sunt repartizate

 Grija pentru calitatea activităţii desfăşurate şi a rezultatului acesteia
 Spirit de responsabilitate în desfăşurarea activităţii şi asumarea consecinţelor
 Folosirea efectivă a timpului de lucru în interesul Asociației
 Păstrarea confidențialității stabilite de Asociație
 Înştiinţarea  organelor  de  conducere  imediat  ce  s-a  luat  la  cunoştinţă  de

existenţa unor nereguli, abateri, disfuncţionalităţi
 Respectarea normelor şi regulilor de protecţia muncii, de protecţia mediului,

de prevenirea incendiilor şi a oricăror situaţii care ar pune în primejdie viaţa,
sănătatea sau integritatea corporală a personalului, precum şi sediul

 Spirit de echipă
 Grija  faţă  de  personalul  Asociației,  îndrumarea  şi  preocuparea  faţă  de

evoluţia profesională a acestora
 Spirit  gospodăresc  în  folosirea  resurselor  financiare,  materiale  şi

informaţionale puse la dispoziţie de către Asociație
 Menţinerea  în  ordine  a  documentelor  scrise  sau  electronice  şi  a

echipamentului sau obiectelor de inventar primite în gestiune
 Grijă faţa de mediul de lucru, păstrând curăţenia, întreţinând echipamentul şi

mobilierul,  contribuind la menţinerea şi  îmbunătăţirea aspectului  estetic  al
sediului

 Ţinută vestimentară îngrijită şi decentă
 Adresarea  politicoasă  faţă  de  colegi,  membrii  Asociației,  personalul

contractual  al  Asociației  și  față  de  orice  persoane  cu  care  Asociația
colaborează 

 Evitarea  atitudinilor  agresive,  în  comportament  şi  în  limbaj,  exprimând
eventualele divergenţe de opinii în mod civilizat

 Respectarea regulilor de igienă personală şi socială
 Comunicarea constantă și completă cu colegii și/sau colaboratorii Asociației.
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Art.  16. Sunt  interzise  cu  desăvârșire  următoarele  activități  în
legătură cu Asociația și/sau personalul/colaboratorii acesteia:

 sustragerea  sau  favorizarea  sustragerii  de  bunuri,  informaţii,  date  sau
materiale din patrimoniul asociaţiei sau aparţinând colegilor

 fumatul în întreaga incintă (interior şi exterior), cu excepţia locurilor special
desemnate, amenajate şi marcate

 comportamentul  agresiv  sau  violent,  comiterea  de  acte  imorale  sau
indecente

 falsificarea sau utilizarea de documente false
 punerea în pericol prin acte deliberate, imprudenţe flagrante sau neglijenţă a

securităţii  fizice,  juridice  sau  financiare  a  asociaţiei  sau  personalului,
producerea de avarii sau pagube

 aducerea de insulte, injurii, calomnierea, folosirea unui limbaj obscen
 orice fel de discriminare directă sau indirectă
 denigrarea imaginii  și  afectarea reputației  Asociației  sau a oricăruia dintre

membrii/personalul/colaboratorii  Asociației.  
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