Regulament de Ordine Interioară al Asociaţiei de părinţi „O. Goga” Marghita
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară completează Statutul de înfiinţare şi
funcţionare al asociaţiei şi stabileşte modul lui de aplicare; reglementează organizarea,
desfăşurarea activităţii interne şi disciplina în cadrul Asociaţiei de părinţi „O. Goga”
Marghita, judeţul Bihor.
Art.2. Regulamentul de Ordine Interioară este întocmit de către Consiliul Director şi supus
spre aprobarea Adunării Generale a asociaţiei.
Art.3. Membrii asociaţiei au dreptul de a cunoaşte şi obligaţia de a respecta Statutul de
înfiinţare şi funcţionare şi Regulamentul de Ordine Interioară.
Art.4. Regulamentul de Ordine Interioară poate fi modificat în orice moment pe perioada
sa de valabilitate, numai cu aprobarea Consiliului Director, astfel Regulamentul de Ordine
Interioară cu modificările aduse va fi supus aprobării Adunării Generale.
Art.5. Valabilitatea prezentului Regulamentul de Ordine Interioară începe la data de 1
octombrie 2014 şi se întinde pe termen nelimitat.
Capitolul II. Calitatea de membru
Art.6. Asociaţia poate avea în componenţă următoarele categorii de membrii:
1. membrii fondatori
2. membrii asociaţi
3. membrii de onoare
Art. 7. Membri fondatori
Calitatea de membru fondator este irevocabilă, nu este transmisibilă şi o îndeplinesc doar
acele persoane care şi-au exprimat vointa de asociere, au pus bazele patrimoniului initial si
au semnat Actul Constitutiv.
Pierderea calităţii de membru fondator poate avea loc dacă aceasta dăunează imaginii.
Asociaţiei. Pentru retragerea acestei calităţi este necesar acordul tuturor celorlalţi membrii
fondatori.
Membrii fondatori nu plătesc cotizaţia anuală, dar pot contribui prin donaţii ori de câte ori
este nevoie, de comun acord între ei.
Membrii fondatori pot participa la Adunările Generale dar nu au drept de vot şi de a fi
aleşi în organele de conducere, administraţie şi control ale Asociaţiei.
Luarea deciziilor cu privire la modificarea sau completarea statutului Asociaţiei cât şi la
dizolvarea acestuia se va face prin acordul a 2/3 din membrii Consiliului Director, după
care se va cere aprobarea Adunării Generale.
Art. 8. Membrii asociaţi
Calitatea de membru asociat este acordată acelor persoane fizice, care acceptă şi respectă
prevederile acestui statut, se implică direct (personal) în activităţile Asociaţiei şi plătesc
cotizaţia.
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Pierderea calităţii de membru asociat poate avea loc în cazurile prevăzute de statut şi se
costată de Consiliul Director prin Hotărâre a acestuia.
Excluderea se propune de un membru al Consiliului Director, se analizează de Consiliul
Director şi se supune aprobării Adunării Generale, în cazul în care membrul asociat
desfăşoară o activitate sau are o atitudine incompatibilă cu Statutul şi Regulamentul de
ordine interioară, cu valorile umane.
Art. 9. Membrii de onoare
Acest titlu poate fi acordat acelor persoane fizice sau juridice recunoscute ca personalităţi
ale vieţii sociale, economice, ştiinţifice, culturale sau de altă natură din ţară sau străinătate
care prin activitatea lor sprijină Asociaţiei sau ideile în baza cărora aceasta funcţionează.
Membrii de onoare ai Asociaţiei nu plătesc cotizaţia, pot participa la Adunările Generale
fără a avea însă drept de vot sau a fi aleşi în organe de conducere, administraţie şi control
ale Asociaţiei. Aceşti membrii pot avea propuneri cu rol consultativ.
Titlul de membru de onoare se va acorda la iniţiativa unui membru asociat prin
prezentarea unui memoriu justificativ, apoi fiind necesar votul Consiliului Director şi al
Adunării Generale.
Pierderea calităţii de membru de onoare poate avea loc în cazul în care membrul asociat
desfăşoară o activitate sau are o atitudine incompatibilă cu Statutul şi Regulamentul de
ordine interioară, cu valorile umane.
Art.10. Pentru a dobândi calitatea de membru asociat, solicitantul trebuie să aibă calitatea
de părinte sau tutore legal al unui elev de la Colegiul Naţional O. Goga şi să solicite în
scris, individual sau colectiv, acest lucru.
Cererea va fi înmânată preşedintelui Comitetului de Părinţi al clasei în care învăţă copilul.
Art.11. Cererile de dobândire a calităţii de membru vor fi analizate şi aprobate de
Consiliul Director şi supuse confirmării acestora de Adunarea Generală.
Art.12. Candidaţiilor care îşi depun candidatura pentru calitatea de membru asociat li se
va comunica decizia în cel mult 3 luni de la depunerea cererii, după confirmarea lor în
Adunarea Generală.
Cererile canditaţiilor se vor păstra în arhivă, la sediul asociaţiei.
Art.13. Membrii asociaţi trebuie să achite cotizaţia la casierul Comitetului de părinţi al
clasei iar apoi aceste sume vor fi virate în contul bancar (IBAN) al asociaţiei RO03 RNCB
0035064461330001 deschis la BCR – Filiala Marghita.
Art.14. În cazul neacceptării unui candidat, acesta poate să depună o contestaţie scrisă, în
cazul în care consideră că a fost nedreptăţit. În acest caz dosarul va fi analizat şi supus
votului Adunării Generale.
Consiliul Director este obligat să motiveze refuzul candidaţilor.
Art.15. Cotizaţia anuală este de 25 RON, şi se achită până în data de 15 decembrie a
fiecărui an.
Taxele pot fi actualizate de către Consiliul Director ori de câte ori acesta consideră că este
necesar, cu acordul Adunării Generale.
În cazul în care Comitetul de părinţi doreşte să achiziţioneze bunuri pentru folosinţa
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întregii clase sau atrage fonduri din donaţii sau sponsorizări, altele decât redirijarea
parţială a impozitului pe salariu, dacă valoarea acesteia împărţită la numărul de membrii
este cel puţin dublă faţă de cotizaţie, Consiliul Director poate hotărâ scutirea de la plata
cotizaţiei a membrilor acelei clase.
Art.16. Neachitarea cotizaţiei atrage sancţionarea, respectiv suspendarea beneficiilor
financiare acordate copilului până la remedierea situaţiei.
În situaţia în care o familie are mai mulţi copii, elevi ai Colegiului Naţional O. Goga,
pentru cel mai mic copil se va plăti integral cotizaţia, pentru al doi-le-a 50% din cotizaţie
iar pentru următorii nu este obligatorie plata cotizaţiei.
În cazuri speciale, la propunerea preşedintelui Comitetului de Părinţi al clasei şi cu
aprobarea Consiliului Director, pentru copii ai căror părinţi au o situaţie financiară
precară(un singur salariat,etc), plata cotizaţiei poate fi anulată pe o perioadă de un an iar
apoi situaţia va fi reanalizată.
Capitolul III. Obligaţiile membrilor asociaţiei
Art.17. Membrii asociaţiei pe lângă obligaţiile prevăzute în Statut, mai au următoarele
obligaţii:
1. Să respecte Statutul asociaţiei şi Regulamentul de Ordine Interioară;
2. Să înştiinţeze Consiliul Director imediat ce observă existenţa unor nereguli, abateri sau
orice activităţi/persoane care dăunează imaginii asociaţiei;
3. Să intervină de urgenţă, atunci când situaţia o impune pentru evitarea producerii unui
prejudiciu asupra asociaţiei;
5. Să se prezinte la întâlnirile la care este convocat şi să respecte hotărârile luate de
asociaţie.
Capitolul IV. Organele de Conducere ale Asociaţiei
Adunarea generală
Art.15. Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor înscrişi în asociaţie.
Membrii cu drept de vot sunt membrii asociaţi.
Adunarea Generală se reuneşte prin reprezentare. La şedinţele adunării generale va
participa Preşedintele Comitetului de părinţi din fiecare clasă ori vicepreşedintele sau
casierul.
Alege comisia de cenzori pentru o perioadă de doi ani. Aceasta va funcţiona conform
statutului.
Alege comisia de receptie pentru o perioadă de doi ani. Aceasta este formată din trei
membri. Comisia de recepţie va verifica toate bunurile şi serviciile cumpărate de asociaţie,
din punct de vedere calitativ şi cantitativ, va întocmi un proces-verbal în care va
consemna cele constatate apoi îl va înainta Consiliului Director.
Consiliul Director, după recepţia bunurilor va hotărâ donarea acestora către beneficiar, cel
mai târziu până la data de 01.07. a fiecărui an. Preşedintele reprezintă asociaţia la
întocmirea actului juridic în acest sens şi îl semnează.Adunarea generală extinsă, cu toţi
membrii asociaţi, se întruneşte în condiţii de excepţie, când se dezbat sau se votează
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aspecte deosebit de importante – modificarea statutului şi a ROI, asocierea cu sau afilierea
la alte entităţi.
Adunarea Generală va alege celălalt membru în Consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ.
Adunarea Generală va alege membrul care va face parte în comisia CEAC a unităţii de
învăţământ. Acesta nu va putea fi cadru didactic.
Toate alegerile se desfăşoară la doi ani, odată cu alegerea Consiliului Director, la prima
şedinţă a adunării, din anul şcolar, de regulă în luna octombrie.
Adunarea Generală aprobă bugetul de cheltuieli prezentat de Consiliul Director.
În situaţia când unul sau mai mulţi membri se retrag, sunt excluşi sau din alte motive nu
mai sunt membri, din Adunarea Generală va face parte înlocuitorul acestuia până la
alegerea unui nou membru.
Art. 16. Comitetul de părinţi.
În fiecare clasă se va constitui un Comitet de părinţi compus din părinţii sau tutorii legali
ai copiilor din clasa respectivă. Comitetele de părinţi vor fi conduse de un preşedinte, un
vicepreşedinte şi un casier.
Conducerea Comitetului de părinţi se va alege de către membri asociaţi, la doi ani, în
acelaşi an cu cea a Consiliului Director.Îîn acel an în care Adunarea generală nu
desfăşoară alegeri, clasa pregătitoare va alege conducerea pentru un an. La alegerea
conducerii vor participa minim 2/3 din membrii asociaţi iar hotărârile vor fi valabile cu
votul a 50%+1 dintre participanţi.
Preşedintele Comitetului de părinţi va participa la şedinţele Adunării Generale unde va
transmite propuneri de îmbunătăţire a condiţiilor de învăţare şi alte propuneri venite de la
părinţi, deficienţe sau alte probleme constatate în sălile de clasă sau în incinta unităţii de
învăţământ.
Preşedintele va convoca şedinţele Comitetului de părinţi şi va transmite hotărârile luate la
Adunarea Generală.
Preşedintele va ţine legătura în mod direct şi nemijlocit cu învăţătorul sau dirigintele clasei
şi în colaborare cu acesta vor stabili necesităţile şi problemele din sălile de clasă şi din
procesul de învăţământ, apoi vor face propuneri pentru rezolvarea acestora.
Vicepreşedintele va colabora cu preşedintele şi îl va înlocui în cazul în care acesta nu este
disponibil. Casierul va încasa pe bază de tabel şi semnătură cotizaţiile membrilor şi le va
depune în contul bancar al asociaţiei.
Consiliul Director
Art.17. Consiliul Director este alcătuit din preşedinte, doi vicepreşedinţi, secretar şi 5
membri, care sunt aleşi pentru îndeplinirea unui mandat de doi ani.
Pentru operarea sumelor din contul bancar al asociaţiei, vor exista două persoane cu drept
de semnătura nr. 1 şi două persoane cu drept de semnătura nr. 2.
Persoanele cu drept de semnătură nr. 1 nu vor putea semna în locul celor cu drept de
semnătură nr. 2 şi invers.
În concluzie preşedintele şi vicepreşedintele I vor avea drept la semnătura nr. 1 iar
vicepreşedintele II şi secretarul vor avea drept la semnătura nr. 2.
Din Consiliul Director vor putea face parte doar doi mebri asociaţi care au şi calitatea de
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cadru didactic în Colegiul Naţional O. Goga. Aceştia nu vor putea fi aleşi în funcţiile de
preşedinte, vicepreşedinte sau secretar.
Art.18. Preşedintele
Menţine registrul de intrări – ieşiri şi registrul de hotărâri. Anunţă cu cel puţin 24 de ore
înainte ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Director şi o prezintă.
Preşedintele întocmeşte ordinea de zi a şedinţelor Adunării Generale sau delegă o altă
persoană din Consiliul Director să facă acest lucru. Comunică ordinea de zi înainte sau
odată cu anunţul de convocare a Adunării Generale.
Preşedintele reprezintă asociaţia la întâlnirile oficiale.
Preşedintele reprezintă legătura dintre asociaţie şi conducerea Colegiului Naţional O.
Goga.
Preşedintele organizează şi coordonează activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei.
Preşedintele va face parte din consiluil de administraţie al Colegiului Naţional O. Goga.
Preşedintele va semna ordinele de plată împreună cu altă persoană cu drept de semnătură,
aleasă de Consiliul Director, pentru operarea sumelor din contul bancar al asociaţiei,
precum şi alte acte transmise unor instituţii, asociaţii, etc..
Preşedintele va coopera cu Inspectoratul Şcolar şi Clubul Copiilor pentru dezvoltarea de
noi discipline şi activităţi extraşcolare şi atragerea elevilor în acestea.
Vicepreşedintele
Art.19. Vicepreşedinţii înlocuiesc preşedintele şi pot reprezenta asociaţia la întâlnirile
oficiale, în cazul în care acesta este în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia.
Vicepreşedintele care la alegeri a obţinut un număr mai mare de voturi va fi vicepreşedinte
I şi va fi cel care va înlocui preşedintele în cazul în care acesta nu este disponibil. În cazul
numărului egal de voturi cel propus primul va fi vicepreşedinte I. Acesta va primi, aviza
memoriile pentru transportul elevilor şi va asigura mijloace de transport.
Vicepreşedintele II va coordona activitatea de achiziţionare a uniformelor şcolare, va ţine
legătura cu administrătorul societăţii de confecţii, va urmări şi asigura calitatea manoperei
şi a materialului în conformitate cu standardele convenite în contract, va urmări
respectarea termenelor de livrare.
Va solicita Comitetelor de părinţi şi va prezenta Consiliului Director spre analiză, cazurile
de copii defavorizaţi pentru ajutor la achiziţionarea uniformei.
Vicepreşedinţii, de comun acord şi cu acordul preşedintelui, prin întocmirea unui proces
verbal, vor putea schimba între ei atribuţiile.
Secretarul
Art.20. Secretarul întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Director şi
Adunării Generale.
Va întocmi „Darea de seamă” cu activităţile desfăşurate şi bilanţul contabil(sumele intrate
în contul asociaţiei şi modul de cheltuire al acestora) care fi va prezentată la prima şedinţă
a Adunării generale după începerea noului an şcolar.
Va solicita şi va prezenta Consiliului Director memorii sau alte documente în vederea
acordării de stimulente pentru rezultatele excelente obţinute de elevi.
Secretarul va coordona activitatea de colectare a fişelor fiscale pentru redirijarea parţială a
impozitului pe salariu primite de la membrii asociaţi prin preşedinţii de comitete. În acest
sens va conduce o evidenţă nominală şi numerică a acestora. Va propune Consiliului
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Director standarde şi metode de recompensare a elevilor pentru rezultate deosebite în
această activitate.
În fiecare ciclu de învăţământ - primar, gimnazial şi liceal va fi recompensat elevul care
predă cele mai multe fişe fiscale.
Membrii.
Art. 21. În ordinea voturilor obţinute la alegeri sau a propunerii, membrii vor avea
următoarele atribuţii:
1. Va realiza bugetul asociaţiei, respectiv va stabilii în baza regulilor hotărâte în prezentul
regulament, sumele corespunzătoare fiecărui capitol şi respectiv fiecărui subcapitol, sens
în care va întocmi un raport pe care îl va prezenta Consiliului Director. Va răspune de
organizarea şi atragerea în diferite activităţi de voluntariat a părinţilor.
2. Va coordona activitatea preşedinţilor de Comitete la clasele a – XII – a.
3. Va coordona activitatea preşedinţilor de Comitete la clasele primare.
4. Va coordona activitatea preşedinţilor de Comitete la clasele gimnaziale.
5. Va coordona activitatea preşedinţilor de Comitete la clasele liceale.
Membrii, de comun acord şi cu acordul preşedintelui, prin întocmirea unui proces verbal,
vor putea schimba între ei atribuţiile.
Art.22. Atribuţiile Consiliului Director prevăzute în Statut se completează cu următoarele:
1. Să organizeze activitatea asociaţiei cu scopul îndeplinirii obiectivelor asociaţiei
prevăzute în statut;
2. Să ia măsuri pentru securitatea şi păstrarea în stare corespunzătoare a patrimoniului
asociaţiei;
3. Să decidă alocarea de fonduri pentru proiectele asociaţiei;
4. Să asigure informarea membrilor despre activitatea asociaţiei, săle solicite acestora
propunerea şi implicarea activă în proiectele asociaţiei, culturale, sportive şi de altă natură.
5. Să întocmească la termenele stabilite de statut rapoartele de activitate şi proiectele de
venituri şi cheltuieli.
6.Consiliul Director va verifica şi aproba plata facturilor şi serviciilor prestate în folosul
asociaţiei, în cadrul bugetului aprobat în Adunarea Generală.
Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Director
Art.23. Consiliul Director se reuneşte în mod obligatoriu o dată pe lună, în şedinţe
ordinare sau ori de câte ori interesele asociaţiei o cer, în şedinţe extraordinare.
În cazul şedinţelor extraordinare convocarea se face prin anunţarea membrilor Consiliului
Director cu cel puţin o zi înainte de data propusă pentru desfăşurarea acesteia.
Convocarea în şedinţe extraordinare se face de către cel puţin un membru al Consiliului
Director.
Consiliul Director e statutar întrunit dacă sunt prezenţi 2/3 din membrii săi.
Ordinea de zi pentru sedinţă se anunţă cu cel puţin o zi înaintea şedinţei. La propunerile
membrilor asociaţiei sau a membrilor Consiliului Director mai pot fi adăugate şi alte
subiecte pe ordinea de zi. Ordinea de zi se adoptă la începutul şedinţei prin vot deschis.
Fiecare punct de pe ordinea de zi se discută, după care se voteaza de către membrii
Consiliului Director, iar hotărârile (rezultatele votului) sunt consemnate de către secretar
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în procesul verbal al şedinţei. Se trece apoi la următorul punct de pe ordinea de zi, până la
epuizarea acestora. Când toate subiectele de pe ordinea de zi au fost epuizate, membrii
Consiliului Director stabilesc data următoarei şedinţe, după care preşedintele declară
şedinţa închisă.
Consiliul Director adoptă hotărârile cu o majoritate 50%+1 din voturile membrilor
Consiliului.
Membrii Consiliului Director au drept egal de vot, inclusiv preşedintele.
Consiliul Director primeşte propuneri de modificare a Regulamentului de Ordine
Interioară şi propuneri privind funcţionarea asociaţiei de la orice membru al asociaţiei.
Consiliul Director este obligat ca la fiecare început de an şcolar, să elaboreze şi să
prezinte Adunării Generale raportul anual de activitate pentru anul şcolar precedent.
Consiliul Director va stabili regulile şi modalitatea de stimulare a elevilor în activitatea de
colectare a fişelor fiscale de la membri asociaţi.
Desfaşurarea şedinţelor Adunării Generale
Art.24. Adunarea Generală se întruneşte de două ori pe an, în şedinţă ordinară şi ori de
câte ori este cazul în şedinţă extraordinară.
Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a 2/3 din membrii cu drept de vot ai
Asociaţiei. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se
stabileşte un nou termen, la aceeaşi dată, la minim o oră. La a doua convocare Adunarea
Generală lucrează statutar cu 50%+1 din numărul membrilor cu drept de vot .
În cazul convocării Adunării Generale a membrilor asociaţiei, Consiliul Director are
obligaţia de a propune o ordine de zi, care să cuprindă problemele asociaţiei.
Şedinţele Adunării Generale sunt prezidate de către preşedintele asociaţiei, iar în lipsa
acestuia de către vicepreşedintele I.
La începutul şedinţei oricare membru al asociaţiei poate propune noi subiecte pe ordinea
de zi, după care ordinea de zi se aprobă prin vot deschis pentru fiecare punct în parte.
Preşedintele deleagă membri pentru a expune fiecare punct de pe ordinea de zi. După
expunerea primului punct de pe ordinea de zi, acesta se discută, apoi se votează, iar
hotărârea este consemnată de către secretar în procesul verbal al şedinţei. Se trece, apoi, la
următorul punct de pe ordinea de zi, până la epuizarea acestora. Când toate subiectele de
pe ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele declară şedinţa închisă.
Conform Statutului asociaţiei, hotărârile se adoptă cu votul a 50%+1 din numărul
membrilor cu drept de vot, iar la a doua şedinţă, fără cvorumul statutar, 50%+1 din cei
prezenţi la Adunarea Generală şi se înscriu în procesul verbal al şedinţei.
Preşedintele poate sancţiona verbal sau prin excluderea temporară sau definitivă oricare
membru al asociaţiei prezent la şedinţa Adunării Generale care, prin acţiunile sale,
deranjează în orice fel şedinţa.
Toţi membrii asociaţiei prezenţi la sedinţa Adunării Generale au obligaţia să semneze lista
de prezenţă, ce va fi anexată procesului verbal al sedinţei.
Capitolul VI. Bugetul
Art. 25. Bugetul asociaţiei este format din cotizaţiile membrilor asociaţi şi alte fonduri
obţinute prin redirijarea impozitului pe salarii, pe profit sau donaţii şi sponsorizări.
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Bugetul va fi cheltuit după următorul principiu:
a) 15% va fi dirijat pentru susţinerea activităţii de transport la olimpiadele şcolare şi
concursuri desfăşurate sub egida Ministerului. Nu vor fi decontate cheltuieli de cazare sau
altele înafara activităţii de transport. Pentru echipele care participă la concursuri se va
asigura transportul a maxim două deplasări, una pe raza judeţului iar una înafara acestuia.
În cazul în care asigurarea transportului nu se poate face în condiţii optime, Consiliul
Director poate aproba decontarea a 7,5 litri de combustibil la 100 km, în baza bonului
fiscal. La deplasarea la olimpiade, echipele se vor deplasa în comun la mai multe
discipline, în funcţie de orar şi numărul de elevi. Transportul va fi asigurat sau decontat în
baza memoriului de la anexa nr. 1, prezentat pentru avizare cu cel puţin trei zile înainte de
desfăşurarea deplasării.
b) 15% va fi dirijat pentru susţinerea activităţii de transport a tuturor copiilor la activităţi
recreative, culturale, excursii, etc,. În cazul în care sumele nu vor fi suficiente pentru susţinerea integrală aceasta se va face parţial, în mod egal pentru toţi elevii ai căror părinţi
sunt membri asociaţi. Deplasarea se va face în grup la propunerea şi sub supravegherea
unui cadru didactic, eventual şi un părinte. Transportul va fi asigurat sau decontat în baza
memoriului de la anexa nr. 1, prezentat pentru avizare cu cel puţin trei zile înainte de
desfăşurarea deplasării.
c) 15% va dirijat pentru susţinerea copiilor cu rezultate deosebite la olimpiadele şcolare
judeţene şi naţionale precum şi rezultate deosebite la nivel naţional, la activităţi
extracurriculare recunoscute de minister, precum şi a profesorilor a căror elevi obţin
premii la olimpiadele şcolare la nivel naţional şi internaţional. Cuantumul sumei pentru
fiecare rezultat obţinut se va stabili de Consiliul Director în funcţie de suma disponibilă.
Sumele vor fi acordate în baza unui memoriu ( anexa nr. 2). Pentru rezultatele obţinute la
olimpiade acesta va fi întocmit, de regulă, de directorul djunct şi avizat de directorul
general. Pentru rezultatele obţinute la concursuri acesta va fi întocmit, de regulă de
profesorul coordonator sau antrenor şi avizat de directorul Palatului Copiilor. La memoriu
se vor anexa copii ale diplomelor primite.
d) 25% va fi dirijat pentru achiziţia de materiale didactice pentru îmbunătăţirea activităţii
de predare a orelor de curs. Nu se vor achiziţiona materiale consumabile – tonner şi hârtie
de copiator, instrumente de scris, materiale sanitare şi de igienă,etc. Conducerea unităţii de
învăţământ va prezenta în acest sens un memoriu ( anexa nr. 3) cu bunurile propuse
pentru achiziţie, în urma comunicării sumei aflate la dispoziţie. În memoriu se va
specifica destinaţia exactă a bunurilor solicitate, respectiv catedra sau clasa, pentru fiecare
bun sau obiect.Consiliul Director va analiza şi va comunica hotărârea în termen de două
săptămâni.
e) 25% va fi dirijat pentru dotarea sălilor de clasă cu mobilier şi alte utilităţi pentru a
asigura confortul şi calitatea vieţii elevilor în cadrul unităţii de învăţământ. În baza
propunerilor primite de la preşedinţii de comitete, secretarul va întocmi un raport cu
bunurile propuse spre achiziţie iar Consiliul Director va hotărâ în acest sens.
f) 5% va fi dirijat pentru sprijinirea, susţinerea unor activităţi sportive şi culturale
desfăşurate sub coordonarea cadrelor didactice ale unităţii de învăţământ, activităţi în care
să fie implicaţi sau să fie beneficiari direcţi elevii acestei unităţii. Sumele vor fi acordate în
baza unui memoriu ( anexa nr. 4) întocmit de profesorul coordonator.
În mod excepţional, când sumele exced sau sunt insuficiente la unul dintre capitole,
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Adunarea generală poate aproba redirecţionarea unor sume spre alte capitole. În cazul în
care sumele prevăzute la un capitol nu sunt folosite acestea se reportează pentru anul
următor la acelaşi capitol, dacă Adunarea Generală nu hotărăşte altfel.
La întocmirea bugetului se va rezerva suma de 10.000 ron la dispoziţia Consiliului
Director pentru proiecte urgente şi pentru desfăşurarea activităţii curente ale Asociaţiei
până la constituirea bugetului viitor.
Art. 26. Activitatea de contabilitate va fi desfăşurată de un societate specializată sau un
contabil autorizat care vor depune oferte în acest sens. Cererea de oferte va fi postată pe
site-ul Asociaţiei şi va fi publicat în presa locală. Ofertele se depun în plic închis în termen de două săptămâni de la publicare. În termen de o săptămână Consiliul Director va
analiza ofertele şi va decide prestatorul de servicii. În termen de o lună de la alegere se va
încheia un contract în acest sens. Nu se admit contestaţii.
Schimbarea societăţii sau contabilului se va face la propunerea Comisiei de Cenzori sau la
a unui membru al Consiliului Director. Propunerea va fi motivată.
Actele contabile vor fi arhivate anual la sediul asociaţiei. Preşedintele le va prelua pe bază
de semnătură.
Art. 27. Activitatea de transport va fi desfăşurată de prestatori de servicii din domeniu
care au depus oferte în acest sens. Ofertele se depun în plic închis până în data de 15
octombrie a fiecărui an. În termen de o săptămână Consiliul Director va analiza ofertele şi
va decide prestatorul de servicii. În termen de o lună se vor încheia contracte în acest sens
cu primii trei ofertanţi. Nu se admit contestaţii.
Art.28.Societatea producătoare a uniformele şcolare va fi aleasă în baza ofertelor depuse.
Cererea de oferte va fi postată pe site-ul Asociaţiei şi va fi publicat în presa locală şi judeţeană(eventual naţională). Ofertele se depun în plic închis în termen de două săptămâni
de la publicarea cererii de ofertă. În termen de o săptămână Consiliul Director va analiza
ofertele şi va decide prestatorul de servicii. În termen de o lună de la alegere se va încheia
un contract în acest sens. Nu se admit contestaţii.
Unitatea şcolară va pune, la solicitarea Asociaţiei, spaţiu pentru depozitarea uniformelor şi
va desemna o persoană de legătură în acest sens.
Stimulente, recompense
Art.29. Consiliul Director în baza procentului alocat din buget, stabileşte sumele care vor
fi acordate ca stimulent pentru copiii şi profesorii cu rezultate deosebite, cu respectarea
regulilor stabilite în prezentul regulament.
Art.30. În cazul derulării unui proiect al asociaţiei, dacă iniţiatorul a obţinut fonduri din
donaţii sau sonsorizări, copilul poate fi recompensat cu bunuri în valoare de maxim 10%
din valoarea sumei atrase prin eforturi proprii.
Sancţiuni
Art.31. Membrilor asociaţiei care încalcă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, Statutului, normele de comportare civilizată în timpului activităţilor desfaşurate/
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întâlniri/ şedinţe, ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, asociaţiei şi
membrilor care nu se implică în activităţile asociaţiei, li se aplică una din următoarele
sancţiuni:
a. Avertisment scris
b. Excludere provizorie pe perioadă determinată, dar nu mai mult de un an
c. Excludere definitivă
Art.32. Încălcarea prevederilor Statutului şi ale Regulamentului de Ordine Interioară ale
asociaţiei, hotărârilor Consiliului Director şi Adunării Generale, deteriorarea voită a
materialelor asociaţiei, neachitarea cotizaţiei anuale, nerespectarea deciziilor luate de către
şefului proiectului, jignirea unui alt membru al asociaţiei se sancţionează cu avertisment
scris la prima abatere de orice fel, iar la a doua abatere cu excludere provizorie.
Art.33. La două avertismente urmează automat o excludere provizorie urmând procedurile
prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară.
Art.34. La 2 excluderi provizorii se dezbate excluderea definitivă urmând procedurile din
Regulamentul de Ordine Interioară.
Art.35. Sancţiunile se înscriu într-un registru special al asociaţiei.
Art.36. Avertismentele şi excluderile provizorii se dau dau către Consiliul Director.
Hotărârea de sancţionare se ia doar în urma unei cercetări prealabile efectuată de o
persoană desemnată de Consiliul Director şi numai după ascultarea persoanei în cauză.
Dacă în urma convocării scrise acesta refuză să se prezinte sau să dea relaţii privind fapta
sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.
Sancţiunea trebuie aplicată în termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei de către
Consiliul Director, dar nu mai târziu de trei luni de la savârşirea faptei.
Art.37. Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare.
Contestaţia se soluţionează de către Adunarea Generală în termen de cel mult 30 zile de la
înregistrarea contestaţiei.
Hotărârea pronunţată de Adunarea Generală este definitivă şi irevocabilă.
Capitolul VII. Dispoziţii finale
Art.38. Prezentul regulament de ordine interioară intră în vigoare de la data de 1
octombrie 2014 şi este obligatoriu pentru toţi membrii asociaţiei.
Componenţa actuală a Consiliului Director, Comisiei de Cenzori şi Comisiei de Recepţie
este valabilă până la organizarea următoarelor alegeri, conform Statutului.
Art.39. Prezentul regulament, precum şi eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă
tuturor persoanelor interesate în cel mult două săptămâni de la adoptarea în Adunarea
Generală.
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ANEXE.
Anexa nr. 1
ANTET

Se aprobă. Vicepreşedinte

Vizat. Director

Asociaţia de Părinţi „O. Goga”

Colegiul Naţional „O. Goga”
sau
Vizat. Director
Palatul Copiilor şi Elevilor Oradea

Memoriu
Subsemnatul ________________________________ în calitate de __________
______________________________________________________________________.
Solicit asigurarea transportului /decontarea transportului____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Profesor solicitant

Data

Notă: se va menţiona data şi ora deplasării, localitatea de destinaţie, itinerarul, disciplina de concurs, numărul de elevi şi de
profesori. În cazul în care nu se asigură transportul, se va menţiona distanţă şi cantitatea de combusibil. Aceasta se va
achiziţiona de la Staţii Peco Petrom.
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ANTET

Aprobat. Director
Colegiul Naţional „O. Goga”

C Ă T R E,
Poliţia Municipiului Marghita

În conformitate cu cerinţele punctului nr. 16 din Sistemul cadru de asigurare a
protecţiei unitaţilor şcolare şi a siguranţei elevilor, vă informăm despre deplasarea unui
grup format din ___ elevi însoţiţi de profesor _________________________________.
Plecarea va avea loc în data de __________, ora ____, de pe strada ___________
__________________ din Marghita pe itinerarul ______________________________
____________________________ şi va avea drept scop ________________________
______________________________________________________________________.
Menţionăm că deplasarea va avea loc cu mijloc de transport aparţinând _______
______________________________________________________________________.
(denumirea societăţii care asigură transportul va fi comunicat de responsabilul cu această activitate, din cadrul asociaţiei)

Profesor responsabil

Data
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TABEL
Cu elevii care se deplasează în data de ______________________, în localitatea _____
______________, însoţiţi de profesor _______________________________________.

Nr.
crt.

Nume şi prenume elev

Nume şi prenume
părinte(tutore)

Profesor însoţitor

13

Semnătura

Obs.

Anexa nr. 2
ANTET

Se aprobă. Vicepreşedinte

Vizat. Director

Asociaţia de Părinţi „O. Goga”

Colegiul Naţional „O. Goga”

Memoriu
Subsemnatul ________________________________ în calitate de __________
___________________________________________________ vă înaintez tabelul cu
elevii care se încadrează în normele stabilite, pentru a fi recompensaţi pentru rezultatele
obţinute la olimpiadele şcolare.
Nr. Nume şi
crt. prenume elev

Clasa

Disciplina Faza

Premiul Număr de
obţinut telefon

Profesor
coordonator

Director adjunct,
Profesor,

Data

Notă: Memoriul va fi întocmit, de regulă, de unul dintre directorii adjuncţi şi va fi vizat de Directorul general.
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ANTET

Se aprobă. Vicepreşedinte

Vizat. Director

Asociaţia de Părinţi „O. Goga”

Colegiul Naţional „O. Goga”

Memoriu
Subsemnatul ________________________________ în calitate de __________
___________________________________________________ vă înaintez tabelul cu
profesorii care se încadrează în normele stabilite, pentru a fi recompensaţi pentru
pregătirea elevilor, respectiv rezultatele obţinute cu aceştia la olimpiadele şcolare, faza
naţională.
Nr. Nume şi prenume profesor
crt.

Disciplina

Premiul obţinut

Număr de
telefon

Director adjunct,
Profesor,

Data

Notă: Memoriul va fi întocmit, de regulă, de unul dintre directorii adjuncţi şi va fi vizat de Directorul general.
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Se aprobă. Vicepreşedinte

Vizat. Director

Asociaţia de Părinţi „O. Goga”

Palatul Copiilor şi Elevilor Oradea

Memoriu
Subsemnatul ________________________________ în calitate de __________
___________________________________________________________ în vederea
recompensării elevilor/elevului/___________________________________________, care
se încadrează în normele stabilite, vă înaintez documentaţia ________ _________
_______________________________________________________________________
care atestă rezulatele obţinute la concursurile şcolare, faza naţională, desfăşurate sub egida
Ministerului Educaţiei Naţionale, respectiv ______(se va menţiona concursul la care a
participat.)_______________________________________________________________,
desfăşurat în localitatea___________________________________________________, în
data/perioada ____________________________________.

Profesor solicitant

Data

Notă: În cazul echipelor se va înainta tabel cu numele elevilor care o compun.
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Anexa nr. 3
ANTET

Se aprobă. Vicepreşedinte

Vizat. Director

Asociaţia de Părinţi „O. Goga”

Colegiul Naţional „O. Goga”

Memoriu
Subsemnatul ____________________________________________ în calitate de
___________________________________________________ vă înaintez tabelul cu
bunurile care vă solicităm să le achiziţionaţi pentru dotarea unităţii noastre.
Nr. Denumirea bunului
crt. solicitat şi cantitatea

Societatea care îl
comercializează

Beneficiar
catedra/clasa

Semnătura

şef de
catedră/diriginte/învăţător

Director adjunct,
Profesor,

Data

Notă: Memoriul va fi întocmit, de regulă, de unul dintre directorii adjuncţi şi va fi vizat de Directorul general.
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Anexa nr. 4
ANTET

Se aprobă. Vicepreşedinte

Vizat. Director

Asociaţia de Părinţi „O. Goga”

Colegiul Naţional „O. Goga”
sau
Vizat. Director
Palatul Copiilor şi Elevilor Oradea

Memoriu
Subsemnatul ________________________________ în calitate de __________
______________________________________________________________________.
vă rugăm să ne sprijiniţi cu suma de _____________(în cifre şi litere)__________________.
Această sumă ne este necesară pentru _______________(se va menţiona suma exactă pentru
fiecare bun sau serviciu care va fi solicitat)_____________________________________ ____________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
în cadrul activităţii ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
care va avea loc în data de __________, ora ____, în __________________________ (se va
descrie locaţia exactă a desfăşurării activităţii)___________________________________________________________.

Profesor coordonator

Data
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