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Politica internă 1. ADERAREA MEMBRILOR 
 

 

 

PRINCIPII: 

 

 

● Prețuim creșterea în ritm moderat, dar trainic și autentic; 

● Ne dorim alături de noi organizații care înțeleg și respectă cine suntem și cum lucrăm; 

● Investim timp și energie în cunoașterea oamenilor și a organizațiilor pentru a construi încrederea 
reciprocă. 

●  

 

VALORI:  

Curajul, pasiunea pentru învățare, libertatea, respectul și spiritul de colaborare 

 

 

CINE POATE DEVENI MEMBRU 

 

Orice organizație care îndeplinește cumulativ următoarele condiții poate solicita demararea 

procesului de aderare la Federația ”Coaliția pentru Educație” (FCpE): 

▪ este înregistrată juridic ca asociație sau fundație, conform legislației în vigoare; 

▪ are obiect de activitate principal sau consistent/important în domeniul educațional – 

acest lucru reiese din viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale organizației; pentru 

organizațiile al căror obiect principal de activitate nu este domeniul educațional, 

trebuie ca minim 25% din bugetul organizației pe ultimii 3 ani să se îndrepte către 

activități din domeniul educațional; 

▪ are rapoarte anuale de activitate; 

▪ a fost recomandată, în scris, de minim doi membri ai FCpE; 

▪ ultimul buget anual de venituri și cheltuieli este de minim 10.000 de Euro (sau 

echivalent); 

▪ își asumă/aderă la Manifestul și valorile FCpE.  

Aceste condiții, precum și etapele procesului de aderare vor fi publicate pe site-ului FCpE. 

 

PROCESUL DE ADERARE 

 

Aderarea noilor membri la FCpE are loc în 2 pași: 
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1. Cunoaștere reciprocă 

2. Formalizarea relației de membership 

 

 

Etapa 1: CUNOAȘTEREA RECIPROCĂ 

 

Inițierea procesului de aderare la FCpE se face pe baza următoarei proceduri: 

(a) Trimiterea prin poştă (fizică și electronică), pe adresa secretariatului federaţiei, a dosarului de 

pre-aderare care va cuprinde: 

▪ Cererea de aderare completată (cu prezentare motivației, min. 300 cuvinte), semnată în 

original de reprezentantul legal al organizaţiei după modelul prezentat în Anexa 1 

(Formular de aderare) care face parte integrantă din prezentul regulament 

▪ Copia certificatului de înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  

▪ Copie după actul constitutiv, statutul și actele adiționale – dacă e cazul, sau cel mai recent 

statut – însoțite de încheierile de autentificare și hotărârile judecătorești aferente; 

▪ Copia bilanţului aferent ultimului an calendaristic încheiat 

▪ Copia ultimului raport anual narativ şi financiar disponibil 

▪ Lista membrilor Consiliului Director (respectiv organismul de conducere, orice denumire 

ar avea) și a Managementului executiv -  și afilierile acestora 

▪ Minim două recomandări scrise din partea unor organizații membre ale FCpE 

 

(b) Verificarea dosarului şi solicitarea de documente sau informaţii suplimentare de către 

Secretariatul executiv/Consiliului Director al FCpE dacă este necesar. 

  

(c) Analizarea cererii de aderare se va face în prima şedinţă a Consiliului Director de după primirea 

documentelor, respectiv a completărilor solicitate. Membrii Consiliului Director pot solicita 

organizației prezența unui reprezentant la respectiva ședință pentru a susține aplicația. 

  

(d) Acceptarea în procesul de pre-aderare a unui nou membru se face cu votul a 2/3 din membrii 

Consiliului Director prezenţi. 

  

(e) Decizia Consiliului Director este consemnată în procesul-verbal al şedinţei şi este comunicată în 

scris în maximum 10 zile lucrătoare de la data deciziei. În termen de 15 zile lucrătoare, un membru 

al Consiliului Director va întreprinde demersuri de contactare a organizației aplicante, pentru a-i 

prezenta ‘in extenso’ ce presupune perioada de pre-aderare, a răspunde la întrebările referitoare la 

statutul de membru, drepturile și obligațiile membrilor și pentru a demara procesul de căutare a unei 

organizații ‘mentor’ dintre cele deja membre. 

  

(f) Consiliul Director poate solicita o singură dată informaţii suplimentare dacă dosarul nu oferă 

suficiente informaţii pentru a putea lua o decizie corectă. Această solicitare este comunicată în scris 

de către Secretariatul executiv/Consiliul Director şi va include lista informaţiilor suplimentare 
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solicitate şi data până la care trebuie trimise informaţiile, care este stabilită cu 5 zile lucrătoare 

înainte de următoarea şedinţă a Consiliului Director. În această situaţie, o decizie finală va fi luată în 

următoarea şedinţă a Consiliului Director pe baza informaţiilor suplimentare primite. Dacă 

informaţiile solicitate nu sunt trimise în timp util pentru următoarea şedinţă, cererea de aderare este 

respinsă automat. 

  

(g) Organizaţia a cărei cerere de aderare a fost respinsă poate solicita din nou aderarea urmând 

procedura de la început. Organizaţia a cărei cerere de aderare a fost respinsă de două ori la rând 

poate depune o nouă cerere după 2 ani de la a doua respingere. 

  

(h) Organizaţia a cărei cerere a fost respinsă  poate contesta decizia Consiliului Director în scris 

printr-o solicitare de reanalizare adresată Preşedintelui. În această situaţie Preşedintele va elabora o 

expunere completă a cazului care va include toate documentele disponibile şi motivaţia respingerii 

cererii, aşa cum a fost ea formulată de către Consiliul Director. 

  

(i) Această expunere va fi prezentată Adunării Generale care va decide acceptarea sau respingerea 

contestaţiei. Decizia Adunării Generale este definitivă şi irevocabilă. O organizaţie a cărei 

contestaţie a fost respinsă de Adunarea Generală poate depune o noua cerera de aderare urmând 

procedura de la început după 5 ani de la data respingerii contestaţiei de către Adunarea Generală. 

  

(j) Odată acceptată în procesul de pre-aderare, o organizație va primi o organizație ‘mentor’, dintre 

organizațiile deja membre reprezentate în Consiliul Director. Rolul organizației mentor este de a 

oferi sprijin organizației ce dorește aderarea pentru a înțelege Manifestul, strategia, valorile și 

procesele Coaliției pentru educație, a facilita contactul dintre organizația care dorește să adere și 

organizațiile membre ale coaliției, a susține participarea organizației care dorește să adere la 

evenimentele FCpE, a răspunde la întrebări legate de implicarea membrilor în viața FCpE etc.  

 

 

Etapa 2: FORMALIZAREA RELAȚIEI DE MEMBERSHIP 

 

  

Etapele pentru formalizarea relației de membership sunt următoarele: 

 

 

(a) Analizarea cererii de aderare se va face în prima şedinţă a Consiliului Director de după primirea 

documentelor, respectiv a completărilor solicitate. Membrii Consiliului Director pot solicita 

organizației prezența unui reprezentant la respectiva ședință pentru a susține aplicația. În urma 

analizei, Consiliul Director va formula o recomandare catre Adunarea Generala. Recomandările pot 

fi: acceptare, respingere sau continuarea perioadei de pre-aderare pentru încă 3 luni. Perioada de 

pre-aderare nu poate fi mai mare de 12  luni în total. Aderările se aprobă de către Adunarea 

Generală o dată pe an, de regulă în luna aprilie. Decizia referitoare la recomandare se face cu votul 

a 2/3 din membrii Consiliului Director prezenţi. Recomandarea, împreuna cu restul documentelor, 
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se adaugă la dosarul de aderare. Dosarul complet va fi înaintat membrilor pentru proxima Adunare 

Generală.  

  

(b) În proxima adunare ordinară, Adunarea Generală analizează dosarul înaintat de Consiliul 

Director al Federației și poate admite cererea numai prin votul deschis a cel puțin ⅔  (două treimi) 

din totalul membrilor prezenți ai FCpE. Dacă decizia este favorabilă, din acel moment solicitantul 

devine membru al FCpE. 

 

(c) Decizia Adunării Generale este consemnată în procesul verbal al şedinţei şi este comunicată în 

scris în maximum 10 zile lucrătoare de la data deciziei. 

  

  

ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU 

 

Încetarea calităţii de membru al FCpE poate fi declanșată în oricare din următoarele situații:  

1.     încetarea activității persoanei juridice membru, indiferent de cauza de încetare a 

acesteia; 

2.     cererea de retragere formulată de oricare membru al FCpE, inclusiv de către 

membrii fondatori ai FCpE; 

3.     excluderea din FCpE, potrivit Statutului. 

  

(a) Încetarea calităţii de membru prin retragere se face la iniţiativa organizației membre prin 

adresarea unei informări în scris adresată Consiliului Director. Informarea se trimite în scris, în 

format tipărit și electronic, pe adresa Secretariatului executiv al Coaliției și este semnată de 

reprezentantul legal al organizației. Consiliul Director al FCpE ia act de decizia membrului deplin 

în prima ședință de după primirea informării și notifică membrii Adunarii Generale în termen de 10 

zile de la ședința în care a luat act de decizie. Președintele se asigură ca solicitarea membrului se va 

regăsi pe ordinea de zi a proximei Adunări Generale ordinare.     

  

(b) Potrivit Art. 37 alin. 3 din OG nr 26/2000, retragerea din FCpE se poate face numai în urma 

aprobării de către cenzori sau experți independenți a unui raport cu privire la exercițiul financiar. În 

10 zile lucrătoare de la ședința în care a luat act de intenția de retragere a membrului, Consiliul 

Director va comunica cu acesta, în vederea stabilirii modalității și orizontului de timp în care 

Consiliul Director va primi raportul financiar. Costurile aferente întocmirii raportului financiar sunt 

suportate integral de membrul ce dorește să se retragă. În urma primirii raportului financiar, 

Consiliul Director va face recomandarea de admitere a retragerii membrului către Adunarea 

Generală. Consiliul Director poate solicita membrului informații suplimentare pentru a fundamenta 

recomandarea.  

 

(b) Încetarea calităţii de membru prin excludere este propusă Adunării Generale de către Consiliul 

Director sau de cel puțin 2 (doi) membri ai Federației, prin adresarea unei cereri scrise de înscriere 

explicită a acestui punct pe ordinea de zi (convocatorul) Adunării Generale. Cererea se adresează în 
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scris către Președintele Coaliției cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită a Adunării Generale 

ordinare. Excluderea unui membru se adoptă prin vot secret de către Adunarea Generală cu votul a 

minimum două treimi din totalul membrilor prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală. Un 

membru poate fi exclus în următoarele situații: 

1. încălcarea gravă a statutului, regulamentelor interne sau deciziilor Adunării Generale și ale 

Consilului Director al FCpE; 

2. aducerea de prejudicii materiale și morale Federației sau unui membru al Federației; 

3. neplata cotizației anuale pe doi ani cumulați, constatată de către Consiliul Director la finalul 

celui de-al doilea an calendaristic; 

4. absența nemotivată de la două Adunări Generale consecutive, constatată de Secretariatul 

executiv; 

5. nedelegarea dreptului de vot de două ori consecutiv în cazul absenței motivate de la 

Adunarea Generală; 

  

(d) Atât în cazul retragerii, cât și în cazul excluderii din FCpE, membrul retras, respectiv exclus, nu 

are niciun drept cu privire la niciunul din bunurile (inclusiv sumele de bani) aflate în Patrimoniul 

Federației, potrivit art. 37 alin. 2 raportat la alin. 1 teza a II-a din OG nr 26/2000. 

  

(e) În toate situațiile menționate la punctul (d), Consiliul Director adresează în scris o solicitare de 

clarificare a situaţiei, adresată membrului în cauză, care are obligaţia de a răspunde în termen de 10 

zile lucrătoare de la primirea solicitării. Consiliul Director analizează situația cu ocazia proximei 

ședințe. Pe baza celor primite, Consiliul Director poate decide că informaţiile pe care s-a bazat 

solicitarea sunt nefondate, și va formula o propunere de respingere a cererii de excludere sau poate 

emite o propunere de excludere. Ambele vor fi înaintate Adunării Generale. 

 

(f) În cazul unei propuneri de excludere, calitatea de membru se suspendă automat până la votul 

Adunării Generale, începând cu data la care Consiliul Director a emis propunerea de excludere. 

Această propunere este comunicată în scris organizației membre de către Secretariatul executiv în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii ei de către Consiliul Director.  

 

(g) Un membru exclus prin votul Adunării Generale nu mai poate deveni membru al FCpE. 

  

 

DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR 

 

Drepturile şi responsabilităţile membrilor prezentate în Statutul federaţiei se completează astfel: 

  

(a) Bazele de date la care pot avea acces membrii FCpE, la cerere, cu respectarea legislației privind 

GDPR, sunt: lista destinatarilor comunicărilor realizate de federaţie, lista completă a membrilor, 

precum şi datele lor de contact, profilul membrilor federaţiei care cuprinde informaţii despre 

numărul de voluntari, angajaţi, şi membri ai organizaţiilor membre ale federaţiei, precum şi 
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informaţii despre localizarea lor şi raza de acţiune. 

  

(b) Membrii şi partenerii Federaţiei au responsabilitatea să promoveze apartenenţa la Federaţie prin 

includerea acestei informaţii pe paginile lor web, în buletinele informative şi pe materialele de 

promovare realizate, sub formă de text sau prin postarea siglei federaţiei sau a unui banner (web) 

standard pus la dispoziţie de secretariatul executiv. 

  

(c)  Valoarea cotizației se stabilește de către Adunarea Generală, conform Statutului. Valoarea 

cotizației stabilite în 2018 este de: 

● 1.500 ron pe an pentru organizațiile care au avut un buget în anul precedent de peste  

1.500.000 RON 

● 1.000 ron pe an pentru organizațiile care au avut un buget în anul precedent sub 1.499.999 

RON. 

 


