
STATUTUL 

SOCIETATEA PENTRU EXCELENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ ÎN INFORMATICĂ 

 

TITLUL I – NUMELE SOCIETĂȚII 

 

Art. l – Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică, denumită în continuare prescurtat              

"Societatea", este o Asociație, funcționează cu sediul în Botoșani, strada Nicolae Iorga, Nr. 19, județul               

Botoșani, pe o perioadă nedeterminată.  

Societatea este o persoană juridică de drept privat, are un caracter apolitic și             

neguvernamental, fără scop patrimonial. 

 

TITLUL II – SCOPUL SOCIETĂȚII 

 

Art. 2 – Scopul Societății este: 

a) coordonarea și/sau sprijinirea organizării concursurilor de informatică/programare în exclusivitate          

sau în parteneriat cu Ministerul Educației și/sau alte instituții similare care au drept finalitate              

selectarea loturilor naționale pentru participarea României la competițiile internaționale de          

informatică; 

b) reprezentarea României în relația cu comitetele internaționale ale competițiilor de informatică; 

c) cultivarea și răspândirea cunoștințelor informatice; 

d) recunoașterea rolului informaticii în societatea românească. 

 

Art. 3 – Pentru a-și atinge scopul, Societatea își propune: 

a) reprezentarea comunității informaticii din România în relațiile cu autoritățile; 

b) stabilirea de parteneriate cu alte organizaţii, naţionale şi internaţionale, care au scopuri similare; 

c) colaborarea instituțională cu societăți științifice și organizații din țară și străinătate;  

d) înființarea de filiale, departamente și centre pentru pregătirea de performanță; 

e) crearea de parteneriate cu instituții publice și private precum și cu alte instituții și organizații                

neguvernamentale din țară sau internaționale; 

f) apărarea drepturilor profesionale ale membrilor săi; 

g) organizarea de concursuri naționale și/sau internaționale de informatică; 

h) participarea la dezbaterea stării generale a învățământului informatic românesc; 

i) publicarea de materiale științifice, educaţionale şi informative pentru elevi și cadre didactice; 

j) coordonarea și participarea la proiecte și granturi naționale și internaționale; 

k) organizarea de cursuri și manifestări științifice; 

l) atragerea către informatica de performanță a unui număr cât mai mare de profesori, studenți - foști                 

olimpici, specialiști  
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m) valorificarea cât mai bună a resursei umane (elevi) în sensul lărgirii continue a ariei de selecție                 

pentru identificarea de elevi capabili de performanță în informatică; 

n) atragerea de fonduri pentru atingerea obiectivelor asociației; 

o) promovarea elevilor olimpici români cu rezultate la olimpiadele naționale și internaționale de             

informatică în randul companiilor și mediului de afaceri din România. 

 

TITLUL III – MEMBRII SOCIETĂȚII 

 

Art. 4 – Asociația este compusă din: 

a) membri fondatori; 

b) membri; 

c) membri de onoare; 

d) colaboratori voluntari; 

e) personal angajat, potrivit Legislației muncii. 

 

Art. 5 – Dobândirea calității de membru 

(1) Calitatea de membru al Societății poate fi dobândită de orice persoană cu vârsta de peste 18 ani,                  

indiferent de vârstă, licenţiat în informatică sau în alte domenii, profesori din învăţământul             

preuniversitar sau universitar, studenţi, foști olimpici cu rezultate deosebite la informatică, alte            

persoane care dovedesc interes pentru promovarea informaticii. 

(2) Pentru înscrierea ca membru al Societății, solicitantul se va adresa președintelui Societății. 

(3) Acordarea calității de membru se face de către președintele Societății, în baza unei adeziuni               

semnate de solicitant, aprobarii Consiliului Director și în urma luării la cunoștință de către acesta a                

statutului Societății. 

(4) Președintele Societății are obligația de a supune aprobării Consiliului Director al acesteia toate              

solicitările, în prima ședință după data depunerii lor la Societate. În cazul respingerii solicitării de                

aderare, aceasta se va comunica în scris celui în drept, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării                    

deciziei de respingere. 

(5) Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanei care și-a adus o                 

contribuție importantă la desfășurarea activității Societății sau care a avut activitate deosebită în             

domeniul informaticii. 

(6) Membrii onorifici nu pot face parte din organele de conducere ale Societății și nu au drept de vot                   

în adunările generale. 

 

Art. 6 – Pierderea calității de membru 

(1) Pierderea calității de membru al Societății poate interveni în următoarele situații: 

a) retragerea membrului, ca expresie a propriei sale voințe, pe baza unei cereri adresate președintelui; 

b) prin deces; 
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c) prin suspendarea temporară din calitatea de membru al Societății; 

d) prin excludere. 

(2) Suspendarea temporară sau excluderea pot interveni în următoarele situații: 

a) dacă membrul nu respectă prevederile statutului Societății; 

b) dacă inițiază sau participă la acțiuni contrare obiectivelor, scopurilor și intereselor Societății; 

c) dacă produce prejudicii materiale sau morale Societății. 

(3) Suspendarea temporară sau excluderea din Societate se hotărăște de către Consiliul Director după              

analizarea faptelor și a argumentelor aduse de către membrul vizat de această măsură. Hotărârea se               

comunică celui vizat în cel mult 15 zile de la adoptarea ei. 

(4) Indiferent de situația care duce la pierderea calității de membru al Societății, cel care și-a pierdut                 

această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea contribuției sale în bani sau în valori materiale la                 

constituirea patrimoniului Societății și nu mai are dreptul să beneficieze de serviciile pe care              

Societatea le asigură membrilor. 

 

Art.7 – Membrii Societății au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi informați asupra proiectelor și activității Societății; 

b) dreptul de a participa la activitățile organizate de Societate; 

c) dreptul de a se exprima liber în cadrul Societății și de a face propuneri în Adunarea Generală; 

d) dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale; 

e) dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere a Societății; 

f) dreptul de a se adresa cu cereri, propuneri sau sesizări organelor de conducere ale Societății; 

g) dreptul de a participa la activitatea Societății cu studii, comunicări, discuții, propuneri, sesizări; 

h) dreptul de a beneficia, în condițiile stabilite de Adunarea Generală, de toate informațiile și studiile                

efectuate de Societate; 

i) dreptul de a beneficia de acțiunile întreprinse de Societate în folosul membrilor săi. 

 

Art. 8 – Membrii Societății au următoarele îndatoriri: 

a) să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere; 

b) să acționeze pentru creșterea prestigiului Societății; 

c) să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Societății; 

d) să participe la adunările, ședințele și manifestările inițiate de Societate. 

 

TITLUL IV – ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII 

 

Art. 9 – Societatea este structurată astfel: 

a) forul suprem de conducere al Societății este Adunarea Generală; 

b) organul executiv al Societății este Consiliul Director; 

c) organul de control al Societății este Cenzorul Societății; 
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d) organul de reprezentare al Societății este format din președinte sau vicepreședinte. 

 

Art. 10 – ADUNAREA GENERALĂ 

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Societății, constituită din totalitatea             

membrilor Societății cu drept de vot. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii, precum și ordinea                

de zi, cu mențiunea explicită a tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterii. 

(2) Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare cel puțin o dată pe an, fizic sau online, la                  

convocarea Consiliului Director al Societății și este statutar constituită în prezența a două treimi din               

numărul membrilor. 

(3) Hotărârile Adunării Generale sunt adoptate de regulă cu majoritate simplă. 

(4) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de către președinte sau la cererea a cel puțin                

2/3 din numărul membrilor, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii, prin înștiințări scrise sau               

telefonice/e-mail. 

(5) Ședințele Adunării Generale sunt conduse de președintele Societății sau, în lipsa acestuia, de              

vicepreședinte. 

(6) Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este implicat direct             

sau indirect, nu va putea lua parte la deliberare și nici la adoptarea hotărârii. 

 

Art. 11 – (1)  Adunarea Generală are următoarele atribuții principale: 

a) aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale Societății; 

b) aprobarea și modificarea actului constitutiv și al statutului Societății; 

c) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare; 

d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director și a președintelui; 

e) alegerea și revocarea cenzorului sau a comisiei de cenzori; 

f) dizolvarea și lichidarea Societății;  

g) stabilirea destinației bunurilor după lichidare; 

h) stabilirea valorii indemnizației de conducere a președintelui. 

(2) Hotărârile Adunării Generale se iau în prezența a cel puțin 50%+1 din membri și sunt legale. Dacă                  

la prima convocare cvorumul de jumătate plus unul nu este îndeplinit, se va stabili o a doua convocare                  

a Adunării Generale a Asociaților, iar cea de-a doua convocare generală se consideră legal întrunită și                

valabilă, putând delibera indiferent de numărul membrilor prezenți. 

(3) Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se iau cu votul majorității simple, iar hotărârile care               

vizează modificarea statutului și/sau actului constitutiv vor fi adoptate numai cu votul a cel puțin două                

treimi din membrii prezenți. 

 

Art. 12 – CONSILIUL DIRECTOR 
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(1) Consiliul Director al Societății este organul executiv al Societății, compus dintr-un număr impar              

de membri, minim 5, maxim 21. Președintele conduce Consiliul Director și reprezintă Societatea în              

relația cu terții. 

(2) Consiliul Director este ales de Adunarea Generală și are următoarea alcătuire, pentru un mandat de                

2 ani: 

– președinte; 

– vicepreședinte; 

– 3-19 membri. 

 

Art. 13 – Consiliul Director se întrunește semestrial în ședință ordinară și în ședință extraordinară ori                

de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 2/3 din membrii săi. 

Hotărârile se iau în prezența a 50% + 1 din membri, pe principiul “un om – un vot”. După adoptare,                    

hotărârile devin obligatorii, inclusiv pentru membrii absenți sau care au votat împotrivă. În caz de               

egalitate, votul președintelui este decisiv în sensul adoptării sau respingerii hotărârii iar în lipsa              

acestuia votul vicepreședintelui. 

Consiliul Director poate lua decizii și fără întrunire sau deliberare, dacă actul care se dorește a fi                 

adoptat este semnat de totalitatea membrilor Consiliului Director. 

 

Art. 14 – Consiliul Director asigură punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale urmărind              

realizarea programelor generale de activitate. 

În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuții: 

a) Prezintă adunării generale raportul anual de activitate, execuția bugetul de venituri și cheltuieli,              

situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor            

Societății; 

b) Încheie acte juridice în numele și pe seama Societății; 

c) Aprobă organigrama și politica de personal a Societății; 

d) Aprobă primirea de noi membri și hotărăște ridicarea ridicarea calității de membru la cererea celui                

în cauză sau la cererea a cel puțin doi membri ai Societății; 

e) Poate împuternici orice persoană competentă, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al               

Societății, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Societății sau pentru a îndeplini orice                 

atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

f) Hotărăște schimbarea sediului Societății; 

g) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală pentru atingerea obiectivelor            

generale ale Societății. 

 

Art. 15 – Dobândirea și încetarea calității de membru al Consiliului Director 

Membri Consiliului Director al Societății sunt aleși de către Adunarea Generală cu 50% + 1 din                

voturile membrilor participanți, în cadrul ședinței special organizate în acest sens. Fiecare membru are              
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dreptul de a face propuneri de candidat la funcția de membru al Consiliului Director. Lista               

candidaților propuși va fi votată în cadrul Adunării Generale. Candidatii cu cele mai multe voturi in                

ordine descrescătoare vor avea calitatea de membru al Consiliului Director. Pentru candidații ce au              

obținut un număr egal de voturi și concurează pentru ocuparea ultimului loc în cadrul Consiliului               

Director, se organizează o nouă sesiune de vot, iar candidatul/candidații care obțin cel mai mare               

număr de voturi va/vor avea calitatea de membru al Consiliului Director. 

Calitatea de membru al Consiliului Director încetează: 

a) la data expirării mandatului, dacă nu a fost reales; 

b) prin renunțare expresă, prin înaintarea unei solicitări scrise pentru retragerea calității de membru; 

c) prin deces; 

d) prin revocare în situația în care este condamnat într-o sentință penală definitivă, în situația               

compromiterii intereselor Societății, precum și în situația demonstrării lipsei interesului pentru           

îndeplinirea mandatului. Revocarea se hotărăște de către Consiliul Director cu votul a cel puțin 50% +                

1 din numărul total de membri. 

 

Art. 16 – PREȘEDINTELE 

(1) Președintele Societății este ales de Adunarea Generală a Societății, prin vot secret, cu votul               

majorității celor prezenți. 

(2) Președintele Societății are următoarele atribuții: 

a) reprezentarea Societății în relația cu autoritățile publice, cu instituții publice sau private, cu              

organizații și fundații, cu alte persoane fizice și juridice române sau străine; 

b) coordonarea și controlul întregii activități a Societății; 

c) conducerea lucrărilor Adunării Generale și ale Consiliului Director; 

d) convocarea Consiliul Director al Societății în reuniuni ordinare sau, după caz, extraordinare,             

potrivit prevederilor statutului; 

e) încheierea actelor juridice în numele Societății, numai în limitele aprobate prin hotărârile Adunării              

Generale și deciziile Consiliului Director al Societății în condițiile și cu respectarea prevederilor             

prezentului statut al Societății; 

f) îndeplinirea oricărei alte atribuții stabilite de Adunarea Generală; 

g) emiterea deciziilor și dispozițiilor. 

(3) În lipsa președintelui Societății, atribuțiile acestuia pot fi preluate și exercitate de vicepreședintele              

Societății. 

 

Art. 17 – CENZORUL SOCIETĂȚII 

(1) Activitatea de control al gestiunii patrimoniului și al activității economico-financiare a Societății             

este asigurată de un cenzor ales de Adunarea Generală, cenzor care va fi ales când Asociația va avea                  

minim 15 membri. Cenzorul este ales cu o majoritate simplă pe o durată de doi ani de către Adunarea                   
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Generală la propunerea Consiliului Director. Până la numirea cenzorului, orice membru al Societății             

are drept de control asupra Societății. 

(2) Poate avea calitatea de cenzor orice membru al Societății care are studii superioare în domeniul                

economic, cu excepția membrilor Consiliului Director, care nu pot avea calitatea de cenzori. 

Cenzorul are următoarele atribuții: 

a) Verifică și controlează gestiunea Societății; 

b) Verifică executarea bugetului și operațiunile financiar-contabile; 

c) Întocmește procese verbale, incluzând toate constatările, concluziile și recomandările sale ca            

urmare a activității de control. Procesele verbale vor fi înscrise în registrul special și prezentate               

Adunării Generale a asociaților; 

d) În cazul constatării de nereguli grave, cenzorul poate solicita convocarea extraordinară a Adunării              

Generale a asociaților. 

 

Art. 18 – Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înființarea unei comisii de cenzori,               

compusă din trei membri. 

 

TITLUL V – MIJLOACELE SOCIETĂȚII 

 

Art. 19 – Pentru atingerea scopului său, Societatea dispune de: 

a) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale; 

b) venituri realizate din activități economice directe, dacă acestea sunt în strânsă legătură cu obiectul               

de activitate și sarcinile Societății; 

c) donații, sponsorizări sau legate; 

d) resurse obținute de la bugetul de stat sau bugetele locale; 

e) fonduri nerambursabile; 

f) alte venituri prevăzute de lege. 

 

Art. 20 – Nici un membru retras sau exclus nu poate pretinde vreun drept asupra averii Societății. 

 

Art. 21 – Manipularea fondurilor bănești ale Societății și administrarea patrimoniului ei se fac cu               

respectarea reglementărilor generale prevăzute de legile în vigoare. 

 

TITLUL VI – DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 22 – Consiliul Director al Societății poate acorda, cu ratificarea Adunării Generale, titlul de               

Membru de Onoare al Societății unor personalități marcante din domeniul informaticii, din țară sau              

din străinătate, care au o contributie deosebite la progresul științelor informatice. Titlul de Membru de               

Onoare poate fi acordat și unor persoane juridice. 
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Art. 23 – Adunarea Generală a Societății poate acorda, la propunerea Consiliului Director, cu votul a                

cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți, titlul de Președinte de Onoare al Societății. Aceste               

titluri se acordă pe viață. 

 

Art. 24 – Votul în Adunarea Generală sau în Consiliul Director se poate exercita și prin                

corespondență sau în mod electronic. Consiliul Director stabilește procedura de vot care va trebui să               

asigure buna desfășurare a alegerilor. 

 

TITLUL VII – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII 

 

Art. 25 – Dizolvarea Societății necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. În caz de                 

dizolvare, bunurile și fondurile Societății intră în patrimoniul unei asociații sau fundații cu scop              

identic sau asemănător, care va fi desemnată de Adunarea Generală, sau vor reveni asociaților, în               

raport cu contribuția fiecăruia la achiziționarea acestor bunuri. 

 

Art. 26 – Dizolvarea Societății este posibilă în următoarele situații: 

a) Prin hotărârea Adunării Generale a asociaților, luată cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate; 

b) În cazul neîndeplinirii dispozițiilor normative în vigoare ce reglementează activitatea asociațiilor și             

fundațiilor; 

c) Nerealizarea scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 50 de ani de la constatarea                  

nerealizării nu se produce schimbarea scopului; 

d) Prin hotărâre judecătorească; 

e) Când scopul sau activitatea Societății au devenit ilicite; 

f) Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite; 

g) Când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. 

 

TITLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 27 

(1) Prezentul Statut intră în vigoare la data de 07.01.2021 data adoptării lui de către Adunarea                

Generală a Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică. 

(2) Adunarea Generală a Societății îi împuternicește pe președintele și pe vicepreședinte să semneze              

prezentul Statut. 

(3) Pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor a            

prezentului Statut se desemnează președintele Societății, domnul Stefanescu Sorinel Vasile. 
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