STATUTUL
Asociaţiei „România Fără Gropi.”
CAPITOLUL 1 : DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 - Prezenta asociaţie este subiect de drept constituit prin voinţa asociaţilor numiţi membri
fondatori în conformitate cu dispoziţiile OG 26/2000 actualizată, care pe baza înţelegerii lor pun
în comun fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă
pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul
lor personal nepatrimonial.

CAPITOLUL 2 : ASOCIAŢII – MEMBRII FONDATORI
Art. 2 – Asociaţia „România Fără Gropi.” denumită în continuare ”Asociaţia” este fondată
prin acordul de voinţă şi în baza dispoziţiilor legale şi a actului constitutiv de următorii membri
fondatori denumiţi asociaţi:

1. VÎLVOI ALEXANDRU, născut la data de 31.08.1986, de cetățenie română, domiciliat
în BUCUREȘTI, Aleea Bran Nr.2, bl. 92, apt.56, Sector 4, posesor a C.I. seria RT,
nr.700158, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 09.12.2009, C.N.P.
1860831410014;
2. ȘTEFAN MIHAIL-ALEXANDRU, născut la data de 20.01.1987, de cetățenie română,
domiciliat în BUCUREȘTI, Str. Hagi Stoica Nicolae Nr.10, Sector 2, posesor a C.I. seria
RR, nr.980047, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 12.03.2013, C.N.P.
1870120460090;
3. CÎRSTOCEA ION ALIN născut la data de 07.03.1986, de cetăţenie română, domiciliat
în Bucureşti, Str. Calea Moşilor, nr.296, bl.46, sc.1, ap.33, sector 2, posesor al C.I. seria
RT nr. 739756, eliberată de SPCEP S2 Biroul nr. 3 Bucureşti la data de 15.03.2010, CNP
1860307420056.

CAPITOLUL 3 : VOINŢA DE ASOCIERE ŞI SCOPUL PROPUS
Art. 3 – Noi cei trei membri fondatori am consfinţit la constituirea prezentei asociaţii în
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi
completările ulterioare, în condiţiile actului constitutiv şi ale prezentului statut.
Art. 4 – Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, care funcţionează
ca o organizaţie non-guvernamentală, non-profit, independentă, autonomă, fără scop patrimonial
şi cu patrimoniul delimitat de cel al persoanelor fizice membri ai Asociaţiei, supusă legislaţiei
române aplicabile acestui tip de persoane juridice.

Art. 5 - Scopul generic pentru care se înfiinţează prezenta asociaţie este de a ajuta instituțiile
statului în vederea îmbunătățirii infrastructurii rutiere din România și de a ajuta Poliția Rutieră să
aplice prevederile legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Codul Rutier), în
vederea asigurării desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi
ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în
zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a
proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.

CAPITOLUL 4 : DENUMIREA ASOCIAŢIEI
Art. 6 - Denumirea Asociației este Asociaţia „România Fără Gropi.” conform dovezii de
disponibilitate a denumirii nr. 148931 eliberată de Ministerul Justiției - Serviciul Comunicare și
Relații Publice în data de 03.11.2015, care va fi utilizată în toate actele, documentele, publicațiile
şi orice înscrisuri care emană de la Asociație, împreună cu numărul hotărârii judecătoreşti de
înființare şi numărul codului fiscal.

CAPITOLUL 5 : SEDIUL ASOCIAŢIEI
Art. 7 – (1) Asociaţia îşi are sediul în România, Str. Mihai Eminescu nr. 4, Comuna Berceni,
Județ Ilfov, cod poștal 077020 camera numărul 1 aşa cum rezultă din contractul de comodat nr.
65 din data de 18.09.2015 atestat de Avocat Radu Ingrid Giorgia.

(2) Sediul social al Asociaţiei poate fi schimbat în baza hotărârii Cosiliului Director cu
respectarea dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL 6 : DURATA DE FUNCŢIONARE
Art. 8 – Asociaţia se constituie pe o perioadă nedeterminată, va avea siglă şi ştampilă proprie. Pe
ștampilă ca şi pe siglă va apărea Asociația „România Fără Gropi.”.

CAPITOLUL 7 : PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 9 – (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, respectiv activul patrimonial, este în valoare de un
salariu minim brut pe economie la data constituirii, respectiv suma de 1.050 Lei, conform HG nr.
1091/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014. şi este
alcătuit din aport în bani al asociaţilor.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română
în materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

CAPITOLUL 8 : SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art. 10 – (1) În vederea realizării scopului propus al Asociaţiei prevăzut la art. 5 din prezentul
statut, Asociaţia va avea ca obiectiv principal de a ajuta instituțiile statului în vederea
îmbunătățirii infrastructurii rutiere din România și de a ajuta Poliția Rutieră să aplice prevederile
legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare (Codul Rutier), în vederea asigurării
desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii,
integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului
public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii
publice şi private, cât şi a mediului.
(2) Alte obiective ale Asociaţiei sunt:
a) să ajute la îmbunătățirea infrastructurii rutiere din România;
b) să ajute la promovarea prevederilor legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul Rutier);
c) să ajute la asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice,
precum şi la ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la
trafic sau aflate în zona drumului public, la protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale
persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului;
Art. 11 – (1) În vederea realizării scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia îşi propune să realizeze
următoarele activităţi:
a) monitorizarea infrastructurii rutiere din România;
b) monitorizarea legislației rutiere din România;
c) monitorizarea respectării de către autorităţile (Poliția Rutieră, Administratorul Drumului
Public, etc.) din România a legislaţiei naţionale, a Uniunii Europene şi internaţionale cu
privire la circulaţia pe drumurile publice;
d) campanii civice pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din România;
e) campanii de promovare şi comunicare cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările
ulterioare (Codul Rutier), educație rutieră;
f) acordarea de sprijin și consultanță membrilor Asociației;
g) încheierea de parteneriate cu autoritățile publice, cu agenți economici, cu asociații și
fundații, ș.a.;
h) difuzarea prin Internet, mass-media şi în cadrul unor conferințe, simpozioane, ateliere de
studiu, adunări, evenimente etc. a scopurilor, obiectivelor, proiectelor şi activitățile
Asociației;
i) realizarea de studii, cercetări, sondaje, rapoarte, sinteze, articole etc. cu privire la scopul
Asociației;
j) elaborarea, realizarea, implementarea şi valorificarea unor proiecte atât la nivel național
cât şi internațional;

k) primirea şi administrarea de subvenții, ajutoare, cotizații, donații etc. care servesc la
realizarea obiectivelor şi activităților sale. Asociația poate crea societăţi comerciale ale
căror beneficii totale sau parțiale să fie vărsate Asociației, pentru asigurarea parțială sau
totală a mijloacelor financiare în vederea realizării scopurilor sale şi cu respectarea
normelor legale;
l) editarea şi tipărirea de publicaţii, realizarea de emisiuni radio, TV, înființarea de site-uri,
pagini și grupuri pe rețele sociale cu tematică subordonată scopului şi obiectivelor
Asociaţiei;
m) elaborarea şi organizarea de simpozioane, mese rotunde, ateliere de studiu, dezbateri,
seminarii, sesiuni de pregătire, şcoli de vară cu tematică subordonată scopului şi
obiectivelor Asociaţiei;
n) participarea la astfel de manifestări care se desfăşoară atât în ţară cât şi în străinătate;
o) crearea, atunci când posibilitățile financiare ale Asociației permit, a unui Centru Editorial
Virtual şi/sau Fizic de Publicitate şi Servicii, care se va ocupa de pregătirea, editarea de
cărți, publicații periodice şi ocazionale, pliante, afișe, materiale audio-video, site-uri web,
blog-uri, pagini de pe rețele sociale, ş.a. În sfera serviciilor Asociația poate contracta şi
realiza diverse activităţi în special în domeniul cultural, artistic, al publicităţii, editării,
traducerii şi de impresariat, administrare de materiale ş.a. care prin natura şi obiectul lor
să nu contravină obiectivelor Asociației şi prevederilor legale.
p) editarea/difuzarea de cărți, publicații, DVD-uri, site-uri web, blog-uri, pagini și grupuri
pe rețele sociale, ş.a. utilizându-se materiale produse de către Asociaţie, dar şi de alte
instituții, persoane fizice pe baza cedării sau achiziționării dreptului de copyright;
realizarea de emisiuni pentru internet, radio sau televiziune;
q) crearea unui fond de cărți, publicații, documente proprii, materiale audio, DVD-uri, siteuri web, blog-uri, ş.a. cu obținerea de licență sau producție proprie, pentru studiu şi
informare;
r) alte activităţi stabilite de organele deliberative şi executive ale Asociaţiei, conform cu
prezentul statut.
(2) Schimbarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei se face numai de către membrii
fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în
viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Consiliului
Director.
(3) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociaţiei se poate face numai dacă acesta a
fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.
Art. 12 - (1) Asociația se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din
străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale.
(2) Asociația îşi poate constitui sucursale sau filiale, în ţară sau în străinătate, ca structuri
teritoriale, pe baza hotărârii autentificate a Adunării Generale, prin care li se alocă un
patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca structuri ale Asociație.
(4) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte în condiţiile legislaţiei în vigoare din ţara în
care îşi are sediul filiala infiinţată.
(5) Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.
Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor Asociaţiei este stabilită prin hotarârea

Adunării Generale a Asociației.
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de
administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Adunarea Generală prin actul constitutiv al
ei şi poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza
hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei.
(7) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărarii Adunării
Generale, prin care li se alocă un patrimoniu.
(8) În realizarea scopului său, asociaţia poate închiria săli sau aule în diferite locaţii pentru
organizarea de conferinţe, cursuri, evenimente, etc. chiria percepută fiind astfel dedusă ca şi
cheltuială a asociaţiei.
(9) - Asociaţia îşi va desfăşura activitatea utilizând mijloacele financiare, materiale şi umane
dobândite în condiţiile legii. Asociaţia poate desfăşura activităţi economice conform cu
prevederile legii pentru susţinerea activităţii proprii.
CAPITOLUL 9 : MEMBRII ASOCIAŢIEI. MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI DE
PIERDERE A CALTĂŢII DE ASOCIAT
Art. 13 - (1) Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din ţară sau
străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociaţia.
(2) Membrii Asociaţiei sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la
fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;
b) membrii-asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării Asociaţiei care contribuie moral
şi material la completarea patrimoniului Asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia
în realizarea obiectivelor acesteia.
c) membrii de onoare
– persoane fizice sau/şi persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial
Asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau
funcţional la realizarea scopului Asociației sau
– personalități marcante ale vieţii stiinţifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu
deosebire, în domeniile de interes ale Asociației şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociaţia în
realizarea obiectivelor acesteia;
Art. 14 - (1) Calitatea de membru-asociat al Asociației se acordă de către Consiliul Director, prin
votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
(2) Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Adunarea Generală, prin votul
a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți, la propunerea Consiliului Director.
(3) Contribuţiile membrilor Asociaţiei la realizarea scopului şi obiectivelor acesteia constau în
sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor
iniţiate/derulate de Asociație.
Art. 15 - (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
a) prin deces pentru persoane fizice sau prin încetarea existenţei pentru persoane juridice,

b) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată,
c) prin excludere în următoarele situaţii:
– încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale
Asociaţiei,
– ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea
unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea şi principiile Asociaţiei;
– în caz de neplată a cotizaţiei timp de şase luni.
(2) Excluderea se face de către Consiliul Director al Asociaţiei prin decizie.
(3) Împotriva deciziei se poate depune contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare.
Contestaţia se soluţionează de Adunarea Generală.
(4) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în Adunarea Generală,
calitatea de membru al Asociaţiei este suspendată.
Art. 16 – (1) Deasemenea, prin distincţie, membrii Asociaţiei vor fi membri activi şi membri
susţinători.
(2) Sunt consideraţi membri activi acei membri care aderă la prezentul statut, achită constant
cotizaţia de membru fixată de Consiliul Director şi participă cu regularitate la activităţile
Asociaţiei.
(3) Sunt consideraţi membri susținători acei membri care aderă la prezentul statut, achită
constant cotizaţia de membru fixată de Consiliul Director dar nu participă cu regularitate la
activităţile Asociaţiei.
(4) Membrii susţinători nu se bucură de drepturile membrilor activi, dar pot beneficia de
activităţile desfăşurate de Asociaţie.

CAPITOLUL 10 : DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art. 17 - (1) Membrii fondatori şi membrii asociaţi denumiţi şi membrii activi ai Asociaţiei au
următoarele drepturi:
a) să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor
care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
b) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;
c) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi capacitate pentru funcţiile
pentru care candidează;
d) să beneficieze de programele iniţiate de Asociaţie;
e) să participe la programele derulate de Asociaţie;

f) să beneficieze de serviciile Asociaţiei;
g) să beneficieze de rezultatele programelor iniţiate de Asociaţie;
h) sa aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestări şi activităţi
în domeniile de interes ale Asociației;
i) să facă propuneri privitor la activitatea Asociaţiei şi folosirea fondurilor strânse şi activitatea
organelor de conducere;
j) să semnaleze Asociaţiei problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei, în vederea
promovării şi apărării acestora;
k) să se retragă din Asociaţie;
l) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.
(2) Membrii de onoare şi membrii susţinători beneficiază de drepturile prevazute la art. 11 lit. d)
– l) din prezentul Statut.
Art. 18– (1) Obligaţiile membrilor Asociaţiei sunt următoarele:
a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director al
Asociaţiei;
b) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material,
moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Asociație;
c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au luat;
d) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;
e) să participe la adunările generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;
f) să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.
(2) În cazul săvârşirii de către membrii Asociaţiei a următoarelor abateri:
a) denigrarea activităţii Asociaţiei;
b) întreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociaţiei;
c) angajarea Asociaţiei în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
d) implicarea Asociaţiei în activităţi politice;
e) abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Asociaţiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care s-a declanşat urmărirea penală sau au fost
condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociaţiei, neparticiparea sistematică la
activitatea structurii de conducere în care au fost aleşi sau impiedicarea prin diferite mijloace ca
aceasta să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea,
Se poate aplica una din următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) suspendarea pe termen determinat din Asociaţie sau din funcţia de conducere potrivit
Statutului Asociaţiei;
c) excluderea din Asociaţie.
Art. 19 - (1) Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia
singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau
faptele sale.
(2) În materie de gestiune, răspunderea incumbă membrilor Consiliului Director.

CAPITOLUL 11 : CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
Art. 20 - (1) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în
valoare de 1.050 lei.
(2) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei se completează cu veniturile din contribuţiile
membrilor fondatori, cotizaţiile şi taxele de înscriere a membrilor asociaţi, dobânzile şi
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii, sponsorizări sau legate,
venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de
la bugetele locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie,
pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei.
(4) Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi folosit pentru alte scopuri şi obiective decât cele enunţate
în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei. Orice act sau activitate
contrară este nulă şi neavenită.
Art. 21 - Veniturile Asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile şi contribuţiile în bani ale membrilor fondatori şi ale celorlaltor categorii de
membri;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din activităţi de organizare a unor
simpozioane expoziţii şi/sau alte manifestări;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale sau din fonduri europene;
g) fonduri obţinute din ţară sau străinătate, în lei sau valută, de la persoane fizice sau juridice,
care vor fi folosite exclusiv pentru funcţionarea Asociaţiei;
h) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 22 - (1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se
reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.
(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter
accesoriu şi au legatură strânsă cu scopul principal al ei.
Art. 23. - Din resursele sale financiare Asociaţia va asigura îndeplinirea scopului de activitate şi
va putea să efectueze investiţii în bunuri mobile şi imobile, să constituie depozite bancare, să
achiziţioneze orice fel de alte drepturi, după cum va putea înstrăina bunuri, atunci când este în
interesul conservării patrimoniului.
Art. 24 - (1) Principalele cheltuieli ale Asociaţiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Asociaţiei;
b) salarii şi cheltuieli cu personalul;
c) indemnizaţii, prime şi premii;
d) procurări de rechizite, imprimate de birou, consumabile, aparatură medicală și alte bunuri şi
servicii necesare realizării scopului Asociaţiei;
e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masă, transport;
g) utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă
de Preşedintele Asociaţiei.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele
statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din
disponibilităţile existente.
Art. 25 - Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 Ianuarie şi se încheie la data de 31
Decembrie ale fiecărui an.

Art. 26. - Patrimoniul Asociaţiei va fi reflectat în contabilitatea Asociaţiei, prin grija cenzorului
(expertului contabil), conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 27. - Asociaţia va avea cont bancar. De semnăturile în bancă dispun: Președintele şi/sau
Directorul Executiv în funcție de decizia Consiliului Director. Gestiunea ștampilei se află la
Preşedinte.

CAPITOLUL 12 : ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Art. 28 - Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală,
Consiliul Director şi Cenzorul.

SECŢIUNEA I : ADUNAREA GENERALĂ
Art. 29 - (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor
fondatori şi membrilor asociaţi cu drept de vot.
(2) Adunarea generală are următoarele competenţe:
a) alegerea preşedintelui;
b) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
e) alegerea şi revocarea cenzorului;
f) primirea membrilor onorifici;
g) soluţionarea contestaţiilor;
h) înfiinţarea de sucursale şi filiale;
i) aprobarea şi modificarea Actului constitutiv şi a Statutului;
j) decide asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei;
k) dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
l) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
m) decide în ceea ce priveşte resursele obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
n) stabilirea programului de activitate;
o) stabilirea cotizaţiei lunare;
p) orice alte atribuţii prevăzute de lege.
Art. 30 - (1) Adunarea Generală se întrunește cel puţin o dată pe an şi are drept de control
permanent asupra Consiliului Director şi cenzorului.
(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel putin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea
ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile de la data desfăşurării ei, în acest din urmă caz
dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care afectează existenţa Asociaţiei;

c) la cererea scrisă a unui numar de cel puţin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi al
membrilor asociaţi.
(3) În convocare se vor preciza ziua, ora şi locul unde se desfăşoară şedinţa Adunării Generale,
precum şi ordinea de zi.
(4) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se
la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.
(5) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris, şi
depuse cu cel putin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.
(6) Adunarea Generală poate să se țină și prin mijloace electronice, prin internet, prin realizarea
de video conferințe, votul putându-se da și prin corespondență electronică, sau prin alte mijloace
de comunicare.
Art. 31 - (1) La Adunarea Generală participă:
a) membrii fondatori;
b) membrii asociaţi activi și membrii asociați susținători, aceștia din urmă în calitate de invitaţi,
fără drept de vot;
c) membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot.
(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi membru-asociat are dreptul la un
vot cu caracter deliberativ.
Art. 32 - Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor (dacă este cazul) au loc o dată la patru
ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea
Generală care le urmează.
Art. 33 - (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin o jumătate plus unul
dintre membrii fondatori şi membrii-asociaţi.
(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă
după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul asociaţilor prezenţi.
(3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea
Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în Procesul-verbal întocmit.
(4) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din Procesul-verbal aflat la secretariatul
Asociaţiei.
Art. 34 - (1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsă, de
înlocuitorul acestuia.
(2) Conducătorul Adunării are obligaţia să comunice situaţia prezentei asociaţilor şi lista
nominală a celor prezenţi.
(3) Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 2 ani. Mandatul
poate fi reînnoit.

(4) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori şi a
membrilor-asociați prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociaţiei sau
modificarea statutului şi când este nevoie de votul a 2/3 din totalul asociaţilor. În caz de egalitate,
Preşedintele decide.
(5) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat parte
la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art. 35 - Hotărârile Adunarii Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei
pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociaţii care au lipsit
sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în Procesul-verbal de şedinţă, în termen
de 15 zile de la data la care au luat la cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc
şedinţă, după caz.

SECŢIUNEA II : CONSILIUL DIRECTOR
Art. 36 - (1) Consiliul Director al Asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale.
(2) Consiliul Director al Asociaţiei este format de la 3 până la 9 membri, secretarul Asociaţiei
nefiind membru al acestuia, astfel:
a) Președinte;
b) Vicepreședinte;
c) Membrii....
Art. 37 - (1) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generală, cu
întrunirea unei jumătăţi plus unu din votul membrilor fondatori şi a membrilor-asociaţi prezenţi
la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani.
(2) Potrivit hotărârii Adunării Generale, membrii iniţiali ai Consiliului Director vor putea fi
înlocuiţi.
(3) În cazul în care un membru desemnat părăseşte Consiliul Director, el va fi înlocuit cu unul
din membrii fondatori, sau o terţă persoană, potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea
votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.
(4) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligaţia să
notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia operând la
data împlinirii preavizului.
(5) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din
numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, poate decide excluderea membrilor Asociației sau
revocarea membrilor Consiliului Director al Asociației.
(6) Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea
votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi.
(7) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.

Art. 38 - În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului
de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul
programelor Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi strategia de personal ale Asociaţiei;
d) elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al Asociaţiei;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;
f) facilitează prezentarea proiectelor şi a activităţilor;
g) distribuie informaţiile şi comunicările între membri;
h) gestionează activităţile administrative;
i) gestionează şi desfăşoară proiectele;
j) organizează Adunarea Generală;
k) menţine contactul şi comunică cu alte organizaţii internaţionale.
Art. 39 - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate de
asociaţi sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat
împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în Procesul-verbal de şedinţă, potrivit dispozițiilor
legale în vigoare.
Art. 40 - (1) Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile
Asociaţiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul
său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată.
(3) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi
adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.
(4) Consiliul Director se poate întâlni şi prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice.
(5) Dezbaterile, deliberările şi deciziile Consiliului Director se consemnează într-o minută
(Proces-verbal) şi se va încheia cu ocazia fiecărei şedinţe de Consiliu.
Art. 41 - În realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociația poate avea servicii specializate a
căror modalitate de funcţionare şi organigramă se stabileşte de Consiliul Director care va angaja
personal contractual.
Art. 42 - (1) Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile
Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa.
Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale.
Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale
în cazul încălcarii legislaţiei sau dispoziţiilor primite.

Preşedintele se ocupă de activităţile curente ale Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director.
Întruneşte şi prezidează Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în justiţie şi în toate actele
civile ale Asociaţiei.
Art. 43 - Consiliul Director poate numi prin vot un Director Executiv pe o perioadă de 2 ani
care să aibă următoarele atribuţii:
·

administrează şi este responsabil pentru activitatea curentă a Asociaţiei;

·

încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu aprobarea Consiliului Director

·

participă la şedinţele Consiliului Director;

·
angajează salariaţii Asociaţiei şi stabileşte termenii contractelor cu aceştia, cu avizul
Consiliului Director;
·
colaborează cu Consiliul Director pentru punerea în practică a strategiei definite de
Adunarea Generală şi a măsurilor prevăzute în acest scop de Consiliul Director;
·

asigură condiţiile necesare întrunirii Consiliului Director şi a Adunării Generale;

·
reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţi, conform atribuţiilor acordate de Consiliul Director.
Directorul poate delega, la nevoie, personalul Asociaţiei cu oricare din atribuţiile sale, cu acordul
Consiliului Director;
·

evaluează activitatea Cenzorului (Expertului Contabil) şi a angajaţilor;

·

se preocupă, alături de Consiliul Director, de atragerea fondurilor necesare activităţii;

·

îndeplineşte alte hotărâri ale Consiliului Director în conformitate cu scopurile Asociaţiei;

·

întocmește raportul anual de activitate;

·

emite decizii în exercitarea atribuţiilor sale.

SECŢIUNEA III : CONTROLUL FINANCIAR
Art. 44 - (1) Controlul financiar al Asociaţiei va fi asigurat de cenzor expert contabil sau de
oricare membru fondator ce nu face parte din Consiliul Director.
(2) Controlul financiar al Asociaţiei va fi asigurat de un cenzor în condiţiile în care Asociaţia are
un număr mai mare de 15 membrii,
(3) În realizarea competenţei sale, cenzorul:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.
(4) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
(5) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă Asociaţia va avea mai
mult de 100 de membri înscrişi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 45 - (1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar
intern al Asociaţiei.
(2) Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul
membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi prezenţi, pentru un mandat de 4 ani.
Art. 46 - În funcţie de activitatea sa, Asociaţia poate avea personal remunerat.
Art. 47 - Politica de personal este hotărâtă și aplicată de Consiliul Director sau aplicată de
Directorul Executiv în funcție de decizia Consiliului Director.
Art. 48- Membrii şi personalul angajat din cadrul componentelor structurale ale Asociaţiei sunt
implicit membri-asociați ai Asociaţiei şi personal angajat al Asociaţiei.
Art. 49 - Orice document al Asociației este valabil faţă de terţi numai dacă poartă semnăturile
Președintelui şi/sau Directorului Executiv, cu aprobarea Consiliului Director.

CAPITOLUL 13 : DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art. 50 – Asociația se va dizolva:
I. De drept, prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de trei luni de
la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau constituirii Consiliului Director în
conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care,
potrivit statutului Adunarea Generală sau după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp
de 3 luni;
II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
a) scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotărârea Adunării Generale.
IV. În alte situaţii prevăzute de lege.
Art. 51 - (1) În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească sau
de Adunarea Generală după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate
situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină
un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art. 52 - (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa
creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul
activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în
curs de derulare.
Art. 53 - (1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu
scop identic sau asemanator.
(3) Daca în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice
cu scop identic sau asemănător.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii Procesului-verbal de predare-preluare, dacă
prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Dacă asociaţia a fost dizolvată prin hotărâre judecătorească bunurile rămase după lichidare vor fi
preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau după caz, de comuna sau oraşul în a cărei
rază teritorială îşi are sediu Asociaţia, dacă aceasta din urmă era de interes local.
Art. 54 - Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.
Art. 55 - După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să
depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială îşi are
sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 56 - Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilaţului nu se înregistrează nici o
contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei,
vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi
actele Asociaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.
Art. 57 - (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se
atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAPITOLUL 14 : DISPOZIŢII FINALE
Art. 58 - Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea
acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu respectarea prezentului statut şi a
reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din
voturile Adunării Generale.
Art. 59 - Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
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