
ACT CONSTITUTIV 

                      AL  ASOCIAŢIEI “UNPI PENTRU ȘCOLARI” 
 
În temeiul dreptului constituțional la asociere și în conformitate cu prevederile OG            

nr.26/2000, s-a hotărât constituirea Asociației “UNPI PENTRU ȘCOLARI”, la inițiativa          
următorilor membri fondatori: 

 
1. MANEA CIPRIAN-ALEXANDRU  
 
2. MANEA NICOLAE  
 
3. MANEA ANDREI-CODRUT  
 
 
Capitolul I  
DISPOZIȚII GENERALE 
 
Art. 1 Denumirea 
Denumirea este: ASOCIAȚIA “UNPI PENTRU ȘCOLARI”. 
 
Art. 2 Asociația are caracter apolitic, fără scop patrimonial, neguvernamental, cu         

personalitate juridică, înființată în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu          
privire la asociații și fundații. 

 
Art. 3 Asociația “UNPI PENTRU ȘCOLARI” din România este organizată și         

funcționează pe baza Actului Constitutiv și a Statutului Asociației. 
 

  



Art. 4 Sediul  
Sediul Asociației “UNPI PENTRU ȘCOLARI” este în România, Târgoviște 
 
Art. 5 Durata  
Asociația se constituie și va funcționa pe durată nedeterminată. 
 
 
Capitolul II 
 
SCOPUL ASOCIAȚIEI 
 
Art. 6 Asociaţia “UNPI PENTRU SCOLARI” are ca scop: 
 
a) atragerea de fonduri în vederea donării de mici calculatoare personale, noi, cu            

prioritate școlarilor începând cu vârsta de 10 ani, care provin din familii defavorizate, din              
România si familiilor care au în componenta lor un membru (părinte sau copil) cu nevoi               
speciale recunoscute conform legislației din România, indiferent de veniturile familiei; 

 
b) crearea de materiale didactice online și tipărite pentru studiul limbajelor de           

programare a calculatoarelor, în vederea distribuirii gratuite către beneficiarii donațiilor          
Asociației; 

 
c) consilierea și reprezentarea beneficiarilor donațiilor Asociației care crează        

independent ori în grup, programe pentru telefoane mobile ori pentru calculatoare, în vederea             
comercializării acestor programe pe piața liberă ori pe Internet. 

 
Art. 7 În vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, Asociația acționează prin următoarele         

forme de activitate: 
 
a) atragerea de donații de la persoane fizice și juridice din România și din afara              

României, direct prin transfer bancar în conturile Asociației, prin redirecționarea a 2% din             
impozitul global, pentru persoane fizice rezidente în România și prin sponsorizări de la             
persoane juridice. Se accepta donații și în monede virtuale (digitale). 

 
b) organizarea unui proces de selecție online, pe Internet la vreau.unpi.ro, cel puțin            

anual, la care sa participe părinții/tutorii tuturor celor care doresc sa devina beneficiarii unui              
calculator personal unPi și îndeplinesc condițiile și acceptă regulamentul de comportament în            
rețeaua virtuala unPi, pentru el și copilul lui, regulament disponibil la adresa            
web regulament.unpi.ro;  

 

https://start.unpi.ro/vreau/
https://start.unpi.ro/regulament/


c) crearea de materiale didactice online și tipărite pentru studiul limbajelor de           
programare a calculatoarelor și distribuirea lor gratuit către beneficiarii donațiilor Asociației; 

 
d) distribuirea de materiale didactice (vezi c) online și tipărite, contra cost,           

persoanelor fizice și juridice care nu sunt beneficiari ai donațiilor Asociației; 
 

e) susținerea de cursuri online, ori în persoana, contra cost pentru persoane fizice ori             
juridice care nu sunt beneficiari ai donațiilor Asociației; 

 
f) participarea la conferințe, simpozioane, emisiuni radio, TV ori pe Internet unde           

Asociația este invitată să prezinte idei, opinii, materiale didactice ori cursuri; 
 
g) popularizarea creațiilor (programelor / aplicațiilor) realizate de școlarii beneficiari         

ai donațiilor Asociației, la evenimentele de specialitate la care participa; 
 

h) licentierea marcii înregistrate UNPI, contra cost, către terte parti care vor sa            
comercializeze programe software, aplicații mobile, cursuri IT online ori în persoana,           
materiale didactice (carti, tiparite ori digitale), tricouri, genti, cani, sub aceasta marca; 

 
Art. 8 Obiectivele și formele de activitate ale Asociației se realizează în mod concret,            

curent și specific de către consiliul de conducere al Asociației. 
 
 
Capitolul III 
 
MEMBRII ASOCIAȚIEI 
 
Art. 9 Poate deveni membru al Asociației orice persoana fizica sau juridica, din țară sau             

străinătate, care recunoaște statutul Asociației, își exprimă acordul privind dispozițiile          
statutului Asociației, pe care se obligă să-l respecte întocmai și care participă la acțiunile              
organizate de către Asociație în scopul realizării obiectivelor propuse. Asociația poate avea și             
membrii de onoare. 

 
 
  



Capitolul IV 
 
DREPTURILE ȘI  ÎNDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 

 
 Art. 10 Drepturile și îndatoririle membrilor Asociației “UNPI PENTRU ȘCOLARI” din 
România sunt stabilite prin Statutul Asociației. 

 
 
Capitolul V 
 
ORGANIZAREA, CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI 
 
Art. 11Asociaţia funcționează prin următoarele organisme: 
 

-  Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei; 
-  Consiliul Director; 
-  Cenzor; 

 
Art. 12 Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei 
Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor și constituie organul suprem de            

conducere al acesteia. Adunările Asociației se pot tine și online, conform convocatorului, care             
se poate comunica și prin email. 

 
Art. 13 Convocarea se va face în adunări generale și extraordinare. Convocarea adunării             

ordinare va fi făcută o dată pe an, în primul trimestru sau ori de câte ori trebuie rezolvate                  
probleme importante de competența Adunării Generale și care nu suferă amânare, iar cea a              
adunărilor extraordinare se va face în condițiile legii, în împrejurări excepționale. 

 
Art. 14 Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți cel puțin două treimi              

din totalul membrilor asociației existenți la data convocării. Hotărârile Adunării Generale se            
iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, cu excepția               
aprobării și modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puțin două treimi din                 
numărul membrilor prezenți. 

In cazul în care la prima convocare Adunarea Generala nu este statutara, a doua convocare               
va fi organizată în decurs de 10 zile, cu respectarea prevederilor prezentului Statut și toate               
hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, oricare ar fi               
numărul acestora. 

Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul se exercită direct, prin împuternicit cu               
procură specială sau prin email. Votul este deschis. 



Adunarea Generală poate hotărî ca votul să fie secret în situații excepționale. 
Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un            

secretar desemnat de către Consiliul Director. 
 
Art. 15 Atribuțiile Adunării Generale sunt stabilite prin Statutul Asociației “UNPI          

PENTRU ȘCOLARI”  din România. 
 
Art. 16 Deliberările Adunării Generale se consemnează, prin grija secretarului, într-un           

registru de deliberări, accesibil oricărei persoane interesate, la care se vor anexa            
procesele-verbale de ședință. 

 
Art. 17 Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru membrii asociației            

care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 
 
 
Art. 18 Consiliul Director al Asociaţiei 
Consiliul Director reprezintă organul executiv de conducere colectiva, cu caracter          

deliberativ al Asociației, care asigura punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale și             
este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de patru ani. Mandatele membrilor Consiliului              
Director pot fi reînnoite în cadrul unei ședințe extraordinare a Adunării Generale. 

 
Art. 19 Consiliul Director este format din: 

Preşedinte: Nicolae Manea;  
Vicepreşedinte: Ciprian-Alexandru Manea; 
Membru: Andrei-Codrut Manea; 

Consiliului Director are libertatea de a se întruni ori de câte ori activitățile prevăzute de               
Statut o cer. 

 
Art. 20 Atribuțiile Consiliului Director sunt stabilite prin Statutul Asociației “UNPI           

PENTRU ȘCOLARI” din România. 
 
Art. 21 
Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale. 
 
Art. 22 Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și             

faptele sale în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite. 
 
  



Art. 23 Cenzorul  
Cenzorul reprezinta organul de control financiar intern al Asociatiei. 
 

      Art. 24 Cenzorul Asociației este BM 
Art. 25 Competenta cenzorului este stabilita prin Statutul Asociației “UNPI PENTRU           

ȘCOLARI” din România. 
 
 
Capitolul VI 
 
PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 
 
Art. 26 Patrimoniul inițial al Asociației este stabilit la valoarea de 200 lei (două sute RON)                

și se constituie din contribuția membrilor fondatori. Cotizațiile ulterioare ale membrilor se            
aproba în Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. 

 
 
Capitolul VII 
 
DISPOZIȚII FINALE 
 
Art. 27 Asociația are sigiliu și însemne proprii. 
 
Art. 28 Modificarea sau completarea Actului constitutiv se face numai în forma scrisă și              

cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și formă. 
 
Art. 29 Persoana împuternicită de noi, membrii fondatori, să desfășoare procedura de 

dobândire a personalității juridice este Manea Nicolae. 
 
Art. 30 Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții legale în 

vigoare. 
 
  



Art. 31 Prezentul Act constitutiv a fost aprobat de Adunarea Generală a Asociației, la data 
de _______________. 
 

Prezentul Act constitutiv a fost redactat, dactilografiat și atestat în 6 exemplare de către              
avocat NM, la cererea noastră și s-a semnat azi,  

 
_______________ 

 
 
Fondatorii: 

 
MANEA NICOLAE ______________________ 
 
 
MANEA CIPRIAN-ALEXANDRU   ____________________ 

 
 

MANEA ANDREI-CODRUT  _____________________ 
 


