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ASOCIAŢIA e-LEE 
Statut 

Traducere din limba franceză.
Singura variantă oficială este cea originală, în limba franceză.

Între subsemnaţii: 

Université catholique de Louvain, societate cu personalitate juridică privată, având  cu ca obiect de activitate 
utilitatea publică, Place de l’Université 1, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Belgia, reprezentată de Damien 
Grenier, cu domiciliul rue du Tilleul 2, 1450 CHASTRE, în calitate de mandatar; 

Hautes Études d’Ingénieur, asociaţie fără scop lucrativ, 13 rue de Toul, 59046 LILLE Cedex, Franţa, 
reprezentată de Benoît Robyns, cu domiciliul 1 rue Louis Braille, 59130 LAMBERSART, Franţa, în calitate de 
mandatar; 

Universitatea din Craiova, instituţie publică, Strada A.I. Cuza nr. 13, 200585, CRAIOVA, Dolj, România, 
reprezentată de Sergiu Ivanov, cu domiciliul B-dul „1 Mai”, nr. 67, Bl. 21, Sc. 1, Ap. 7, 200331 CRAIOVA, 
România, în calitate de mandatar; 

Instituto Superior Técnico, instituţie publică, Av. Rovisco Pais, 1049-001 LISBOA, Portugalia, reprezentată de 
d-na Maria José Ferreira dos Santos Lopes de Resende, cu domiciliul Av. das Descobertas n°3, 2780-053 
OEIRAS, Portugalia, în calitate de mandatar. 

Se convine să se constituie, pentru o perioadă nedeterminată, o asociaţie fără scop lucrativ, în conformitate cu 
legea belgiană din 27 iunie 1921, al cărei statut este stabilit după cum urmează:

Capitolul 1: Denumirea şi obiectul de activitate al 
asociaţiei 

Articolul 1: Asociaţia se numeşte ”Association for 
promotion of e-Learning tools for Electrical 
Enginering”, sau prescurtat „Asociaţia e-LEE”. 

Articolul 2: Sediul social al asociaţiei se stabileşte 
la 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia, Place du Levant, 
3, în arondismentul judiciar Nivelles. 

Articolul 3: Asociaţia are ca scop (obiect de 
activitate) dezvoltarea, promovarea şi evaluarea 
mijloacelor didactice multimedia pentru 
învăţământul de profil ingineresc în general şi al 
celui de profil electric în particular. 
Acest scop se va realiza prin: 
3.1. propunerea membrilor a unor metode şi

mijloace comune, care să faciliteze realizarea 
de resurse didactice multimedia; 

3.2. conceperea şi realizarea sau încurajarea 
conceperii şi realizării unor astfel de resurse; 

3.3. difuzarea resurselor realizate de membri sau de 
terţi, prin intermediul unui site Internet pe care 
îl gestionează; ea are, în acest scop, obligaţia să
vegheze asupra calităţii resurselor difuzate; 

3.4. realizarea unor studii de impact al acestui tip de 
mijloace asupra procesului de învăţare. 

Asociaţia poate exercita orice activitate care să
conducă la realizarea obiectivului propus. În acest 
sens, ea poate exercita, cu titlu accesoriu, activităţi
comerciale, cu condiţia ca produsul acestor activităţi
să fie destinat doar realizării obiectului principal. 

Articolul 4: Asociaţia are o cartă de etică şi de 
deontologie, anexată prezentului statut. Această
cartă precizează explicit regulile referitoare la 
drepturile de autor asupra resurselor didactice 
dezvoltate de către membri. Toţi membri asociaţiei 
se angajează să respecte aceste dispoziţii. 

Articolul 5: Asociaţia este constituită pe o perioadă
nedeterminată.

5.1. Ea poate, oricând, să fie dizolvată, de către 
adunarea generală, dacă:

- propunerea de dizolvare figurează pe ordinea 
de zi la convocarea adunării generale a 
membrilor; 

- toţi membri au fost convocaţi şi dacă 2/3 din 
membri sunt prezenţi sau reprezentaţi; 

- decizia este luată cu o majoritate de 4/5 din 
voturile membrilor prezenţi şi reprezentaţi. 
Voturile nule, albe şi abţinerile se consideră ca 
voturi negative. 

Dacă adunarea generală nu reuneşte cvorumul 
necesar de prezenţă, se poate convoca o a doua 
adunare generală, după cel puţin o lună de la prima 
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reuniune. Aceasta va delibera statutar, indiferent de 
numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. 
 
5.2. Asociaţia poate fi, de asemenea dizolvată, ca 
urmare a deciziei unanime a celor patru membri 
fondatori. 
 
5.3. Dacă numărul membrilor devine mai mic de 
patru, asociaţia se dizolvă de facto. 

Capitolul 2: Membri 

Articolul 6: Asociaţia se compune din membri 
efectivi şi membri aderenţi. Doar membrii efectivi 
beneficiază de totalitatea drepturilor acordate 
asociaţilor prin lege sau prin prezentul statut. 
Toţi membri (efectivi sau aderenţi), prin admiterea 
lor, se consideră că aderă la statutul asociaţiei. Ei se 
angajează să respecte carta asociaţiei, anexată
statutului şi să se abţină de la orice act care să
prejudicieze sau incompatibil cu scopul social al 
asociaţiei. 

În conformitate cu dispoziţiile legale, se va completa 
un registru al membrilor asociaţiei. Consiliul de 
administraţie depune, în fiecare an, o copie 
actualizată la grefa tribunalului de comerţ, în luna 
datei depunerii statutului. 

Articolul 7: Membrii aderenţi au, în conformitate 
cu carta asociaţiei, posibilitatea transferării şi
utilizării integrale a copiei site-ului Internet 
gestionat de către asociaţie. 

Membrii efectivi dispun, în plus, în conformitate şi
cu respectarea cartei asociaţiei: 
7.1. de acces la sursele resurselor didactice 

dezvoltate, dacă autorii lor şi-au dat 
consimţământul pentru modificarea şi
adaptarea lor la propriile nevoi; 

7.2. de acces la metodele şi mijloacele comune ce 
permit realizarea de noi resurse didactice 
multimedia. 

Articolul 8: Consiliu de administraţie fixează, în 
fiecare an, nivelul cotizaţiilor anuale solicitate 
membrilor efectivi şi membrilor aderenţi. Acestea nu 
pot totuşi să depăşească 100 € pe an pentru membrii 
efectivi şi 20 € pe an pentru membrii aderenţi. 
Consiliul de administraţie poate decide asupra unor 
cotizaţii reduse pentru anumite categorii de membri, 
în funcţie de statutul lor (de exemplu, studenţi), sau 
în funcţie de ţara lor de origine (de exemplu, ţări din 
Europa Centrală sau de Est, ţări în curs de 
dezvoltare). 
În caz de demisie, cotizaţia nu se rambursează. În 
cazul excluderii unui membru datorită nerespectării 
obligaţiilor ce decurg din statut sau din cartă, suma 

reprezentând cotizaţile plătite, va fi reţinută de către 
asociaţie, cu titlu de despăgubire. 

Articolul 9: Un membru poate pierde calitatea sa de 
membru efectiv sau aderent ca urmare: 
9.1. a demisiei notificate consiliului de 

administraţie prin scrisoare simplă;
9.2. a neplăţii cotizaţiei, după prevenirea prin 

scrisoare simplă rămasă fără efect timp de 30 
de zile. 

9.3. a excluderii în conformitate cu procedurile 
prevăzute în articolele 12 şi 13 ale prezentului 
statut. 

Capitolul 3: Membri efectivi 

Articolul 10: Orice persoană fizică sau juridică ce 
doreşte să devină membru efectiv, îşi poate depune 
candidatura, preşedintelui consiliului de 
administraţie. Acesta are obligaţia să transmită
cererea tuturor membrilor efectivi. Dacă nici unul 
dintre aceştia nu îşi exprimă opoziţia, pe parcursul 
unei luni de zile de la data notificării cererii, de către 
preşedintele consiliului de administraţie, candidatul 
este considerat admis. Admiterea sa devine efectivă
însă, doar după achitarea cotizaţiei. 
Dacă cel puţin un membru efectiv consideră că
admiterea noului candidat ar putea fi în contradicţie 
cu interesele asociaţiei, cererea de admisie este 
înscrisă pe ordinea de zi a următoarei adunării 
generale, a cărei hotărâre este definitivă.

Articolul 11: Persoanele juridice admise ca membri 
ai asociaţiei, desemnează un reprezentant în 
asociaţie şi un supleant. Aceştia dispun de toate 
împuternicirile pentru a-şi reprezenta mandatul. 
Persoanele juridice se angajează să anunţe orice 
schimbare a reprezentantului sau a supleantului. 
Schimbarea devine efectivă imediat după
comunicarea acesteia preşedintelui consiliului de 
administraţie. 

Articolul 12: În cazul nerespectării obligaţilor ce 
decurg din statutul sau din carta asociaţiei, adunarea 
generală poate pronunţa excluderea unui membru 
dacă:
12.1. propunerea de excludere figurează pe ordinea 

de zi anexată convocatorului adunării generale; 
12.2. au fost convocaţi toţi membrii; 
12.3. decizia este luată cu majoritate de 2/3 a 

membrilor prezenţi sau reprezentaţi. Voturile 
nule, albe sau abţinerile nu se iau în 
considerare. 
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Capitolul 4: Membri aderenţi

Articolul 13: Cererile de înscriere în calitate de 
membru aderent sunt analizate de consiliul de 
administraţie. Acesta poate refuza înscrierea, dacă
estimează că aceasta contravine intereselor 
asociaţiei. Calitatea de membru aderent se obţine 
după achitarea cotizaţiei. 
Consiliul de administraţie poate exclude oricând un 
membru aderent, dacă acesta nu respectă obligaţiile 
ce decurg din statutul sau carta asociaţiei.  
La deciziile consiliului de administraţie cu privire la 
înscrierea sau excluderea membrilor aderenţi se 
poate face apel la adunarea generală, ale cărei decizii 
sunt definitive. 

Capitolul 5: Adunarea generală

Articolul 14: Adunarea generală este constituită din 
toţi membrii efectivi ai asociaţiei. Fiecare membru 
are câte un vot. 
Un membru poate fi reprezentat de către un 
mandatar, la rândul său, membru efectiv al 
asociaţiei. 

Articolul 15: Adunarea generală ordinară se 
întruneşte cel puţin o dată pe an,  
Adunarea generală defineşte politica generală a
asociaţiei. Ea desemnează preşedintele şi membrii 
consiliului de administraţie. Ea alege membrii 
consiliului ştiinţific. Ea aprobă conturile anului 
exerciţiului trecut şi bugetul exerciţiului următor. 

Articolul 16: Adunarea generală extraordinară se 
poate reuni oricând circumstanţele o impun, la 
propunerea consiliului de administraţie sau la 
cererea a cel puţin o cincime a membrilor efectivi. 
Convocările sunt trimise de către preşedinte, prin 
scrisoare normală sau poştă electronică, transmise cu 
cel puţin o lună înaintea reuniunii. Ea menţionează
locul, ziua şi ordinea de zi fixată de consiliul de 
administraţie. 
Convocatorul va menţiona toate punctele aflate pe 
ordinea de zi la cererea a 1/20 din membrii. Dacă
adunarea generală trebuie să aprobe conturile sau 
bugetele, acestea vor fi anexate convocatorului. 

Articolul 17: Adunarea generală este prezidată de 
preşedintele consiliului de administraţie. În cazul 
imposibilităţii participării acestuia, ea este prezidată
de unul din administratorii prezenţi. 
Preşedintele de şedinţă desemnează un secretar 
însărcinat cu redactarea procesului verbal. 

Articolul 18: În afara cazurilor special prevăzute de 
lege sau prezentul statut (excluderea unui membru 
efectiv, modificarea statutului, dizolvarea 
asociaţiei,…), adunarea generală ia deciziile cu 
majoritate simplă a voturilor exprimate, indiferent de 

numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. 
Voturile nule, albe şi abţinerile nu se iau în 
considerare pentru calculul majorităţii. În caz de 
egalitate, preşedintele are dreptul la vot dublu. 
De asemenea, în afara cazurilor special prevăzute de 
lege sau prezentul statut prin care se prevede în mod 
explicit obligaţia înscrierii pe ordinea de zi, 
adunarea generală poate delibera asupra unui punct 
neînscris pe ordinea de zi. În acest caz însă, deciziile 
trebuiesc luate cu majoritate simplă a ansamblului 
membrilor asociaţiei, prezenţi sau nu, reprezentaţi
sau nu. 

Capitolul 6: Consiliul de administraţie 

Articolul 19: Asociaţia este condusă de un consiliu 
de administraţie, compus din cel puţin 3 
administratori. Numărul administratorilor trebuie să
fie, totdeauna, mai mic cu unu faţă de numărul 
membrilor care compun adunarea generală.

Articolul 20: Administratorii sunt numiţi personal, 
de către adunarea generală, dintre persoanele fizice 
membri efectivi sau reprezentanţii persoanelor 
juridice, membri efectivi. În cazul schimbării 
reprezentantului unei persoane juridice, mandatul de 
administrator nu se transmite automat noului 
reprezentant. Administratorul îşi menţine mandatul 
până la întrunirea următoarei adunări generale. 

Articolul 21: Administratorii sunt aleşi pentru un 
mandat de 3 ani. Ei sunt reeligibili. 
Preşedintele consiliului de administraţie reprezintă
asociaţia. 
Administratorii pot fi oricând revocaţi de adunarea 
generală, la propunerea unui membru efectiv şi pe 
baza unui dosar de motivaţie şi prin respectarea 
tuturor drepturilor la apărare. 
Un administrator poate renunţa oricând la mandatul 
său. La cererea consiliului de administraţie, el poate 
fi solicitat să continue să îşi exercite 
responsabilităţile, până la numirea, într-un interval 
rezonabil, a înlocuitorului său, de către adunarea 
generală.

Articolul 22: 
22.1 Consiliul de administraţie duce la îndeplinire 

politica şi deciziile adoptate de adunarea 
generală.

22.2 Consiliul de administraţie are toate puterile 
pentru administrarea şi gestionarea asociaţiei. 
El reprezintă asociaţia în toate actele juridice 
şi extra-juridice, administratorii acţionând, 
fără excepţie, ca un ansamblu. Din 
competenţele sale sunt excluse atribuţiile 
rezervate explicit, de lege sau de prezentul 
statut, adunării generale. 
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22.3 Consiliul poate, dacă doreşte, să desemneze 
una sau mai multe persoane, administratori 
sau nu, însărcinate cu gestionarea curentă, cu 
folosirea semnăturii asociate acestei 
gestionări, stabilind puterile acesteia.  

22.4. Actele care angajează asociaţia, altele decât 
cele de gestiune curentă sau ordinară, sunt 
semnate, cu excepţia unei delegaţii speciale 
din parte consiliului de administraţie, de către 
preşedintele numitului consiliu sau de către 
administratorul care îl înlocuieşte, care nu 
trebuie să facă dovada puterilor sale faţă de 
terţi. 

22.5 Acţiunile judiciare, atât ca reclamant cât şi ca 
apărător, sunt desfăşurate la cererea 
preşedintelui consiliului de administraţie sau a 
administratorului care îl înlocuieşte. 

22.6 Administratorii, persoanele delegate pentru 
gestiunea curentă, ca şi persoanele abilitate să
reprezinte asociaţia, nu contractează, în numele 
funcţiilor lor, nici o obligaţie personală şi nu 
sunt responsabile decât cu executarea 
mandatului lor. 

Articolul 23: Consiliul de administraţie 
funcţionează colegial. El se reuneşte la iniţiativa 
preşedintelui de câte ori este necesar. El ia deciziile 
cu majoritate simplă a membrilor, prezenţi sau nu. 
În caz de egalitate de voturi, preşedintele are dreptul 
la vot dublu. 

Capitolul 7: Comitetul ştiinţific 

Articolul 24: Adunarea generală numeşte un 
comitet ştiinţific format din cel puţin 5 personalităţi. 
Membrii comitetului ştiinţific nu trebuie neapărat să
fie membri ai asociaţiei. 
Comitetul ştiinţific este prezidat de preşedintele 
consiliului de administraţie, care este membru 
implicit. 

Articolul 25: Comitetul ştiinţific răspunde de 
activitatea editorială a asociaţiei. 
El are ca misiune, să evalueze resursele didactice 
realizate de către membri sau terţi şi să le propună
spre publicare pe site-ul Internet al asociaţiei. 
Comitetul ştiinţific poate accepta contribuţiile ca 
atare, să solicite efectuarea unor corecţii sau să le 
refuze. Deciziile sale sunt definitive. 
Comitetul ştiinţific poate invita membri sau 
personalităţi externe să traducă / adapteze în alte 
limbi resurse didactice existente. El poate, de 
asemenea, să solicite unor experţi recunoscuţi, 
realizarea unor noi resurse didactice. 

Articolul 26: Membrii comitetului ştiinţific sunt 
aleşi pentru un mandat de trei ani. Ei sunt reeligibili. 

Un membru al comitetului ştiinţific poate renunţa
oricând la mandatul său. La cererea consiliului de 
administraţie, el poate fi solicitat să continue să îşi
exercite responsabilităţile, până la numirea, într-un 
interval rezonabil, a înlocuitorului său, de către 
adunarea generală.

Articolul 27: Comitetul ştiinţific funcţionează
colegial. El se reuneşte, la iniţiativa preşedintelui 
său, ori de câte ori este necesar. El ia deciziile cu 
majoritate simplă a membrilor, prezenţi sau nu. În 
caz de egalitate de voturi, preşedintele are dreptul la 
vot dublu. 

Articolul 28: Pentru organizarea activităţii sale, 
comitetul ştiinţific poate decide de a se diviza în 
sub-comisii tematice sau lingvistice, care 
funcţionează prin delegare. Aceste sub-comisii sunt 
prezidate de preşedintele sub-comisiei, desemnat de 
preşedinte, dintre membrii comitetului ştiinţific. 
Comitetul ştiinţific poate fi sprijinit prin cooptarea 
serviciilor oferite de experţi externi. Aceştia nu pot 
avea însă decât un aviz consultativ. Ei nu participă la 
vot. 

Capitolul 8: Modificarea statutului şi a cartei 
asociaţiei 

Articolul 29: Prezentul stat, ca şi carta de etică şi
deontologie a asociaţiei nu poate fi modificată decât 
de adunarea generală, dacă:
29.1. propunerea de modificare figurează integral pe 

ordinea de zi anexată convocatorului acestei 
adunări generale; 

29.2. au fost convocaţi toţi membrii şi sunt prezenţi
sau reprezentaţi 2/3 din membri; 

29.3. decizia este luată cu majoritatea de 2/3 a 
voturilor exprimate de membrii prezenţi sau 
reprezentaţi. Această cerinţă necesită 4/5 din 
voturile exprimate de membrii prezenţi sau 
reprezentaţi dacă este în discuţie articolul 3 al 
prezentului statut (scop social). Voturile nule, 
albe, ca şi abţinerile, nu se iau în considerare 
pentru calculul majorităţii. 

Dacă adunarea generală nu reuneşte cvorumul de 
prezenţă necesar, se poate convoca o a doua adunare 
generală, după cel puţin o lună de la prima reuniune. 
Aceasta va delibera statutar, indiferent de numărul 
membrilor prezenţi sau reprezentaţi. 
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Semnat la  Lisabona, 13 mai 2005, în şase exemplare 

 

Damien Grenier      Benoît Robyns 

Pentru l’Université catholique de Louvain    Pentru Hautes Etudes d’Ingénieur 

 

Sergiu Ivanov    Maria José Ferreira dos Santos Lopes de Resende 

Pentru Universitatea din Craiova     Pentru Instituto Superior Técnico 


