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STATUT 
 

Asociaţia pentru Energia Hidrogenului din România 
 
 
CAP. I CONSTITUIRE 
 
Art. 1 Asociaţia pentru Energia Hidrogenului din România este constituită în baza O.G. nr 26/2000 

modificată şi completată, fiind apolitică, nonprofit, neguvernamentală, cu caracter independent. 
Asociaţia pentru Energia Hidrogenului din România este o organizaţie de persoane fizice şi 

juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic.  
 
Art. 2 Asociaţia pentru Energia Hidrogenului din România este persoană juridică română şi îşi 

desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română privind asociaţiile şi fundaţiile şi prezentul 
Statut. 

 
CAP. II DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ 
 
Art. 3 Denumirea asociaţiei este Asociaţia pentru Energia Hidrogenului din România, fiind 

denumită în continuare Asociaţia.  
 
Art. 4 Sediul Asociaţiei este: Strada Uzinei Nr. 4, Rm. Vâlcea, Judeţ Vâlcea. Sediul va putea fi 

schimbat la o altă adresă prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legii privind 
înscrierea modificărilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 
Art. 5  Asociaţia îşi poate constitui filiale, subfiliale şi reprezentanţe în ţară şi străinătate, ca 

structuri teritoriale fără personalitate juridică. Filialele, subfilialele şi reprezentanţele se constituie prin 
hotărâri ale Adunării Generale şi în conformitate cu regulamentele aprobate de Asociaţie. Filialele, 
subfilialele şi reprezentanţele desfăşoară activităţi date, în competenţa lor de către Asociaţie, precum şi 
activităţi care provin din proprie iniţiativă. 
 

Art. 6 Asociaţia va funcţiona pe o durată nedeterminată, începând cu data înregistrării ca persoană 
juridică în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform încheierii judecătoreşti. Modificarea duratei de 
funcţionare se va face cu respectarea prevederilor legii. 

 
CAP. III SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI  DOMENIILE DE ACTIVITATE  
 
Art. 7  Asociaţia are drept scop sprijinirea acţiunilor referitoare la economia hidrogenului şi a 

pilelor de combustie, precum şi a infrastructurii �i energiei regenerabile asociate acestora, prin: 
transferul de tehnologie, promovarea contribuţiilor româneşti, strânsa cooperare cu asociaţii 
internaţionale şi naţionale, susţinerea implementării de politici educaţionale şi de cercetare,  
promovarea educaţiei, toate acestea, în stransă corelare cu reprezentarea intereselor membrilor 
asociaţi. 

 
Art. 8 Asociaţia îndrumă activitatea membrilor săi în crearea şi menţinerea unui mediu 

informaţional bogat şi diversificat, care să asigure condiţii de creştere continuă a calităţii în procesul 
de educaţie, cercetare, dezvoltare şi creaţie artistică, prin punerea la dispoziţia membrilor săi a 
mijloacelor specifice. Asociaţia promovează educaţia, cercetarea, dezvoltarea şi creaţia artistică şi 
prin derularea proiectelor propuse de Banca Mondială, UE, Guvernul României sau alte organizaţii de 
profil.  

În strânsă legătură cu cele menţionate anterior, Asocia�ia acordă o importanţă deosebită 
“Pachetului 20-20-20”, conform Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. 
 



 2

Art. 9 Obiectivele Asociaţiei sunt: 
- desfăşurarea de activităţi care să promoveze economia şi energia pe bază de hidrogen şi pile 

de combustie; 
- diseminarea în România de informaţii şi cunoştinţe aferente tehnologiilor care utilizează 

hidrogen şi pile de combustie, în vederea creşterii gradului de conştientizare, înţelegere şi 
aplicarea cunoştinţelor existente în domeniu; 

- acordarea către membrii a asistenţei şi sprijinului în activitatea acestora referitoare în 
domeniu; 

- reprezentarea şi apărarea imaginii şi intereselor membrilor săi; 
- promovarea proiectelor individuale şi/sau comune; 
- stimularea participării active a tuturor membrilor la acţiunile întreprinse de Asociaţie, de 

comitetele şi filialele acesteia, în vederea generării unei emulaţii în direcţia utilizării 
hidrogenului, a pilelor de combustie şi a tehnologiilor aferente, a economiei şi energiei pe bază 
de hidrogen; 

- stimularea activităţilor de cercetare, scop în care construieşte baze de date, sistematizează 
informaţiile sau asigură accesul larg şi nediscriminatoriu al membrilor săi la acestea; 

- organizarea de activităţi de informare şi diseminare referitoare la utilizarea hidrogenului ca 
vector (purtător) de energie, iniţiază întâlniri şi contacte profesionale, schimburi de experienţă; 

- organizarea de acţiuni în ţară şi străinătate în beneficiul membrilor săi, inclusiv publicaţii, 
expoziţii, seminarii, simpozioane, conferinţe, congrese ştiinţifice, etc.; 

- reprezentarea şi susţinerea intereselor profesionale, comerciale şi de grup ale membrilor săi 
în faţa organelor guvernamentale, altor organisme şi instituţii din ţară şi străinătate; 

- participarea la elaborarea şi dezbaterea propunerilor de acte legislative menite a favoriza şi 
încuraja activităţile direcţionate spre utilizarea hidrogenului şi a pilelor de combustie în 
România; 

- implicarea în definirea şi implementarea strategiilor naţionale în domeniu; 
- promovarea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării entităţilor juridice şi comerciale al căror scop 

este producerea, testarea, standardizarea şi utilizarea hidrogenului şi a pilelor de combustie şi 
a altor surse noi şi regenerabile de energie; 

- stabilirea şi dezvoltarea colaborării active cu asociaţii similare din străinătate în scopul utilizării 
experienţei studiilor şi cercetărilor extinse în întreaga lume; 

- organizarea şi efectuarea altor activităţii utile scopului Asociaţiei; 
Obiectivele nu se limitează doar la cele enumerate anterior, ele având un caracter general, putând fi 
mereu extinse în vederea realizării de activităţi utile scopului Asociaţiei. 

  
Art. 10 În realizarea obiectivelor propuse, Asociaţia va desfăşura prin intermediul membrilor şi a 

structurilor constituite conform statutului o serie de activităţi.  
 
CAP. IV MEMBRII ASOCIAŢIEI – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI  
 
Art. 11 Pot deveni membri ai Asociaţiei persoane fizice şi juridice din ţară sau străinătate care 

sprijină moral şi/sau material Asociaţia şi semnează o cerere de adeziune în acest sens. Persoanele 
juridice îşi desemnează reprezentanţi în cadrul filialelor Asociaţiei. 
 

Art. 12 Calitatea de membru se conferă de către Consiliul Director al Asociaţiei. Cererea 
trebuie să aibă susţinerea scrisă a cel puţin doi membri ai Asociaţiei. Consiliul Director are dreptul să 
respingă cerere de adeziune a unei persoane, caz în care va întocmi o motivare în scris. 

 
Art. 13 Persoanele fizice şi juridice cărora li s-a conferit calitatea de membru înainte de data 

de 1 Septembrie 2012  şi contribuie la eforturile financiare sau materiale de înfiinţare a Asociaţiei sunt 
considerate membrii fondatori. 
 

Art. 14 La propunerea membrilor Asociaţiei, Consiliul Director poate acorda titlul de „Membru 
de onoare” unor personalităţi din ţară şi străinătate, care sprijină Asociaţia. 
 

Art. 15 Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc prin: 
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a) încetarea existenţei persoanei juridice sau deces; 
b) renunţarea la calitatea de membru; 
c) condamnarea penală; 
d) neplata cotizaţiei; 
e) retragerea calităţii de membru pentru încălcarea gravă sau repetată a prevederilor statului. 
Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se constată sau se decide de către Consiliul Director cu 
aprobare ulterioară a Adunării Generale. 

 
Art. 16 Drepturile membrilor 

a) sa participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea 
problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei; 
b) să aleagă şi să fie ales şi în organele de conducere ale Asociaţiei; 
c) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei în vederea 
promovării şi apărării acestora; 
d) să beneficieze de activităţile şi serviciile Asociaţiei; 
e) să-şi delege votul, prin mandat scris, unui delegat desemnat în acest scop. 

 
Art. 17 Obligaţiile membrilor: 

a) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să 
dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei; 
b) să respecte normele de etică profesională şi de ţinută morală conforme Codului de Etică 
Profesională adoptat la Adunarea Generala a Asociaţiei; 
c) să nu desfăşoare activităţi de propagandă politică în cadrul Asociaţiei; 
d) să achite cotizaţia stabilită prin decizii ale Asociaţiei, 
e) să sprijine moral şi/sau material Asociaţia. 
 

CAP. V. PATRIMONIUL ŞI VENITURILE ASOCIAŢIEI 
 
Art. 18 Patrimoniul Asociaţiei se va compune din bunuri mobile şi imobile, mijloace băneşti, alte 

drepturi, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut şi cu actele normative în vigoare. 
 
Art. 19 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 8000 lei, depuşi în cont bancar, constituit prin aport 

în numerar al membrilor fondatori, ca patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniile proprii ale 
fondatorilor. 

 
Art. 20 Fondurile băneşti ale Asociaţiei, necesare executării obiectivelor din statut şi a celor 

stabilite de Adunarea Generală pot proveni din: 
 

- cotizaţiile membrilor persoane fizice şi juridice; 
- dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; 
- dividendele Societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 
- venituri realizate din activităţi economice directe (comisioane, taxe şi tarife pentru serviciile oferite 
membrilor şi terţilor); 
- donaţii, sponsorizări sau legate; 
- alte venituri. 

 
Art. 21 Folosirea mijloacelor materiale şi băneşti se face corespunzător hotărârii Adunării generale 

sau, după caz, a Consiliului Director, cu respectarea normelor legale şi va avea în vedere realizarea 
scopului propus. 

 
Art. 22 Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate de realizarea unui obiectiv, dacă acesta 

este în concordanţă cu obiectivele Asociaţiei. 
Asociaţia poate refuza, prin decizia Consiliului director, orice donaţie sau legat oferit în termeni 
inacceptabili sau care contravine prevederilor prezentului statut. 
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Pentru donaţiile condiţionate sau cu destinaţie specificată în actul de donaţie, donatorul va putea lua 
cunoştinţă şi va putea obţine informaţii privind modul cum este utilizată donaţia sa, Asociaţia punându-i 
la dispoziţie rapoarte în acest sens. 

 
Art. 23 Pentru realizarea scopului propus, precum şi pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale 

necesare, Asociaţia poate dobândi în proprietate, cu chirie, în locaţie de gestiune sau în folosinţă, spaţii 
imobiliare şi dotări necesare profilului propriu de activitate. 

 
CAP.VI.  EXERCIŢIUL FINANCIAR 
 
Art. 24 Exerciţiul financiar al Asociaţiei începe la 1 ianuarie al fiecărui an şi se termină la 31 

decembrie al aceluiaşi an. 
Primul exerciţiu financiar va începe la data înregistrării persoanei juridice fără scop lucrativ şi se va 
încheia la 31 decembrie al aceluiaşi an.  

 
Art. 25 Patrimoniul Asociaţiei se va reflecta în registrele contabile ale acesteia, în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile.  
Disponibilităţile băneşti, în moneda naţională sau străină, vor fi păstrate în conturi bancare. 
 
Art. 26 Asociaţia va ţine contabilitatea operaţiunilor şi va întocmi la sfârşitul fiecărui exerciţiu 

financiar următoarele documente: 
- bilanţul şi contul de execuţie; 
- raportul asupra activităţii Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat; 
- programul de activitate al Asociaţiei şi bugetul pe anul următor; 
- alte documente prevăzute de legislaţia financiar-contabilă. 
 
Art. 27 Controlul folosirii legale a fondurilor băneşti va fi efectuat de către Comisia de cenzori, 

aleasă în cadrul Adunării Generale. 
 
Art. 28 Adunarea Generală va decide, prin vot, descărcarea de gestiune precum şi aprobarea 

noului buget şi măsurile organizatorice considerate oportune în limita legii. 
 

CAP.VII ORGANELE DE CONDUCERE ŞI ADMINISTRATIVE ALE ASOCIAŢIEI   
 
Art. 29 Organele de conducere şi administrative ale Asociaţiei sunt: 

• Adunarea Generală,  
• Consiliul Director, 
• Comitetele ştiinţifice, pe grupuri de domenii, 
• Biroul Executiv al Asociaţiei, 
• Comisia de cenzori. 

 
Art. 30 Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor Asociaţiei şi este organul 

suprem de conducere al acesteia. 
Prima Adunare Generală a Asociaţiei se numeşte Adunare Generală de Constituire, se 

compune din totalitatea membrilor prezenţi şi aprobă Statutul. 
 
Art. 31 Adunarea Generala are următoarele atribuţii: 

- stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei; 
- aprobă regulamentele de organizare, funcţionare, alegeri, etc.; 
-stabileşte structura organizatorică şi alege/revocă componenţa acestor structuri; 
- alege şi revocă organele de conducere şi administrative ale Asociaţiei; 
-aprobă programele şi planurile de activitate ale Asociaţiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli; 
- analizează activitatea desfăşurată în cadrul Asociaţiei, 
- analizează şi aprobă activitatea următoarelor structuri din cadrul Asociaţiei: Consiliul Director, 
Comitetele Ştiinţifice şi Comisia de Cenzori; 
-examinează şi aprobă, la sfârşitul fiecărui an, financiar bilanţul gestiunii; 
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- aprobă nivelul taxei anuale de membru, a taxei de înscriere; 
- aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 
- aprobă raportul comisiei de cenzori; 
- validează deciziile luate de către Consiliul Director; 
- modifică  actul constitutiv şi statutul; 
- stabileşte indemnizaţia membrilor Biroului Executiv al Asociaţiei dacă este cazul; 
- decide dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare; 
- aprobă afilierea la organizaţii naţionale şi/sau internaţionale de profil; 
- aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea de filiale, subfiliale, reprezentanţe şi comitete ştiinţifice dacă acest 
lucru este necesar; 
- stabileşte criteriile după care se înfiinţează şi desfiinţează filiale, subfiliale, reprezentanţe, comitete 
ştiintifice; titluri sau premii ale Asociaţiei 
- hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut. 

 
Art. 32 Hotărârile şi deciziile Adunării Generale intră în vigoare la data adoptării lor şi comunicării 

către membri, cu excepţia situaţiilor în care Adunarea Generală stabileşte alt termen. 
Respectarea hotărârilor Adunarii Generale devine obligatorie pentru toţi membrii Asociaţiei, 

indiferent dacă au fost prezenţi sau nu la şedinţă sau au votat împotrivă/s-au abţinut. 
Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar 

desemnat de către Consiliul Director. 
 
Art. 33 Adunarea Generală deleaga o parte din atribuţiile sale Consiliului. 
 
Art. 34 Adunarea Generală ordinară se întruneşte o dată pe an. Adunarea Generală extraordinară 

se întruneşte ori de câte ori este nevoie. 
 
Art. 35 Adunările Generale ordinare sunt convocate de către Consiliul Director, cu cel puţin 30 zile 

înainte de data fixată. 
Adunările Generale extraordinare sunt convocate cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării, 

la cererea scrisă şi motivată a cel puţin 1/3 din numărul membrilor sau la iniţiativa majorităţii simple a 
Consiliului Director. 

Convocarea Adunării Generale se face prin: publicarea de anunţuri, convocare individuală 
scrisă prin poştă sau email, afişarea la sediul Asociaţiei sau pe pagina de internet a Asociaţiei (dacă 
există aşa ceva). 

 
         Art. 36 Adunarea Generală se consideră statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 
jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi care şi-au anunţat prezen�a în urma convocării 
conform Articolului 35 şi Directorul Executiv. 
            

Art. 37  Pentru alegerea organelor de conducere şi administrative ale Asociaţiei, Adunarea 
Generală se consideră statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor săi. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii se va decide, în ordine, pentru una din 
următoarele situaţii: 

A) Dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din membrii Consiliului Director, Directorul 
Executiv şi 1/5  din membrii se poate prelungi, prin votul majorităţii simple a membrilor 
prezenţi, mandatul Consiliului Director şi a celorlalte organisme pentru maxim un an, perioadă 
în care se va oraniza o nouă Adunare Generala pentru alegerea organelor de conducere şi 
administrative ale Asociaţiei. Această prelungire nu se poate realiza decât o singură dată.  
sau 

B) Se va face o nouă convocare a Adunarii Generale  pentru alegerea organelor de conducere şi 
administrative ale Asociaţiei, conform statutului, pentru o dată ce nu va depăşi 90 de zile. 

 
Adunarea Generală convocată conform alineatului B) din prezentul articol, este valabil constituită 

indiferent de numărul membrilor prezenţi. 
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         Art. 38  Fiecare membru al Asociaţiei are dreptul la un singur vot în Adunarea Generalǎ. 
 
Art. 39 Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Adunării Generale ales prin majoritate 

simplă din cadrul membrilor prezenţi, acesta îşi exercită prerogativele în cadrul Asociaţiei pâna la o nouă 
alegere în cadrul Adunarii Generale. Similar alegerii Preşedintelui Adunării Generale se alege un 
Vicepreşedinte al Adunării Generale care il va inlocui pe Preşedinte în cadrul Asociaţiei ori de câte ori 
este cazul sau la cererea acestuia. Preşedintele Adunării Generale va desemna o persoană dintre cele 
prezente pentru a îndeplini funcţia de secretar de şedinţǎ, în vederea întocmirii procesului verbal. 
Procesul Verbal va fi predat spre pastrare Consiliului Director la sfârşitul fiecărei Adunării Generale. 
Membrii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul verbal întocmit de secretarul de şedinţă. 

 
Art. 40 Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul 

membrilor prezenţi, cu excepţia aprobării şi modificării Statului, caz în care se cere o majoritate de cel 
puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. 

 
Art. 41 Preşedintele Adunării Generale îşi exercită funcţia doar în cadrul Adunării Generale având 

titlul onorific de Preşedinte al Asociaţiei, este ales prin rotaţie astfel încât funcţia să revină pe rând cât 
mai multor filiale, este membru cu drept de vot consultativ al Consiliului Director. 

 
Art. 42 Consiliul Director. În perioada dintre două Adunări Generale, activitatea Asociaţiei este 

condusă de Consiliul Director. Consiliul Director este ales pentru o perioadă de patru ani. 
 
Art. 43 Consiliul Director este alcătuit din membrii aleşi în cadrul Adunării Generale pentru o 

perioadă de 4 ani şi preşedinţii aleşi ai filialelor. Regulamentele de constituire şi funcţionare ale 
Consiliului Director se aprobă în cadrul Adunării Generale. 

 
Art. 44 Consiliul Director va avea următoarea componenţă/structură:  

• Director Executiv, ales prin vot de Adunarea Generală, 
• Secretar General, ales prin vot de Adunarea Generală, 
• Preşedinte al Asociaţiei, cu drept de vot consultativ, 
• Membri, aleşi prin vot de Adunarea Generală, 
• Presedinţii filialelor, aleşi prin vot de filiale. 

 
Art. 45  Exceptând Preşedintele Asociaţiei, numărul membrilor Consiliului Director trebuie sa fie 

impar. Funcţia de Preşedinte al Asociaţiei este compatibilă şi cu cea de membru ales al Consiliului 
Director sau preşedinte de filiala, dar incompatibilă cu cea de Director Executiv şi Secretar General. 
Preşedinţii comitetelor ştiintifice pot participa la şedinţele Consiliului Director, având vot consultativ. 
 

Art. 46 Consiliul Director se convoacă de către Directorul Executiv pentru şedinţe ordinare sau, 
dacă este cazul, pentru şedinţe extraordinare. Convocarea Consiliului Director se face cu cel puţin 15 
zile înainte de data şedinţei. Consiliul Director poate fi convocat şi la iniţiativa a jumătate plus unu din 
membrii săi doar cu înştiinţarea în scris a Directorului Executiv. Sedinţele ordinare au loc de regulă 
trimestrial, dar nu mai puţin de doua ori pe an, sedinţele extraordinare au loc ori de câte ori este cazul, 
fiind convocate cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei. 
  

Art. 47 Consiliul Director se consideră legal constituit şi poate lua hotărâri valabile dacă sunt 
prezenţi cel puţin jumătate plus unu din membrii săi. Hotărârile Consiliului Director se iau prin vot 
deschis. În conditiile în care nu se realizează cvorumul menţionat, aceeaşi ordine de zi poate fi 
aprobată, la propunerea Directorului Executiv, la urmatoarea întrunire a Consiliului Director, indiferent 
de numărul celor prezenţi. 

La fiecare şedinţă a Consiliului Director se va întocmi un proces verbal care va cuprinde 
ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, sarcinile stabilite. 
Consiliul Director va desemna o persoană dintre cele prezente pentru a îndeplini funcţia de secretar 
de şedinţǎ, în vederea întocmirii procesului verbal. Membrii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din 
procesul verbal întocmit de secretarul de şedinţă. 
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Art. 48  Consiliul Director are următoarele atribuţii: 
• conduce activitatea Asociaţiei în intervalul dintre şedinţele Adunării generale, în baza programului 

de activitate adoptat de Adunarea generală; 
• pregăteşte Adunările Generale, ordinare şi extraordinare, şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare; 
• prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioadă anterioară, execuţia bugetului de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget pe anul următor şi proiectul programelor 
Asociaţiei; 

• asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale şi supraveghează respectarea de către toţi 
membrii a Regulamentelor şi Statutului Asociaţiei; 

• întocmeşte şi propune spre aprobarea Adunării Generale programul anual al activităţilor ce 
urmează a fi realizate;  

• urmăreşte realizarea măsurilor stabilite şi ia măsuri pentru optimizarea activităţii; 
• încheie contracte de muncă pentru personalul angajat; 
• încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei ; 
• reprezintă Asociaţia faţă de membrii săi, de autorităţi, de terţi şi în justiţie, prin Directorul 

Executiv; 
• propune nivelul anual al taxei de membru şi al taxei de înscriere pentru noii membri; 
• numeşte persoanele care realizează achizi�ia de bunuri şi servicii, în condi�iile legii; 
• aprobă achiziţiile de bunuri şi servicii; 
• stabileşte eventuale colaborări cu alte asociaţii, consorţii; 
• încheie contracte de achiziţie/colaborare în numele Asociaţiei; 
• îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală a membrilor. 

 
Art. 49 Directorul Executiv. Ditectorul Executiv exercită atribuţiile de reprezentare prevăzute în 

Statut, precum şi competenţele delegate de Adunarea Generală şi Consiliul Director. 
Angajarea Asociaţiei faţă de celelalte persoane fizice şi juridice se poate face numai prin 

semnătura Directorului Executiv şi aprobarea Consiliului Director. 
 
Art. 50 Atribuţiile Directorului Executiv: 

- organizează şi conduce activitatea Asociaţiei, în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale 
Consiliului Director; 
- convoacă Consiliul Director şi pregăteşte ordinea de zi a şedinţelor acestuia, contribuind la întocmirea 
documentelor şi lucrărilor care urmează a fi prezentate; 
- prezintă Consiliului Director propuneri referitoare la programele şi planurile de activitate, bugetul anual 
de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a asigurării bazei materiale; 
- semnează principalele documente, programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli; 
- reprezintă Asociaţia în raporturile cu organismele interne şi internaţionale, cu autorităţile administraţiei 
publice, instituţiile, persoane fizice şi juridice române sau străine; 
- delegă pentru exercitarea atribuţiilor sale, atunci când este în imposibilitate, un alt membru din Consiliul 
Director. 

 
Art. 51 Secretarul General reprezintă Asociaţia, alături de Directorul Executiv, în raporturile cu 

organismele interne şi internaţionale, cu autorităţile administraţiei publice, instituţiile, persoanele fizice şi 
juridice române sau străine. 
Secretarul General asigură, în cazul imposibilităţii exercitării atribuţiilor de către preşedinte sau atunci 
când este delegat de către acesta, atribuţiile de reprezentare prevăzute în Statut pentru Directorul 
Executiv, precum şi competenţele delegate de Adunarea Generală şi Consiliul Director. 

 
Art. 52 Biroul Executiv al Asociaţiei este o structura administrativă în cadrul Asociaţiei care 

se constituie de către Consiliul Director la solicitarea Directorului Executiv şi cu sprijinul Secretarului 
General. Componenţa/structura Biroului Executiv se propun spre aprobare de către Directorul 
Executiv şi Secretarul General, Consiliului Director. Unicul rol al Biroului Executiv este să ajute 
Directorul Executiv în exercitarea atribuţiilor prevazute de Statut. 
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Art. 53 Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru întreaga activitate în faţa Adunării 
Generale. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil, în faţa Directorului 
Executiv, pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau atribuţiilor primite. 
 

Art. 54 La propunerea membrilor săi  Asociaţia, poate înfiinţa Comitete Ştiinţifice, pe grupuri de 
domenii. Comitetele Ştiinţifice se înfiinţează şi desfiinţează prin hotărâri ale  Adunării Generale. Structura 
şi modul de funcţionare al acestor comitete sunt aprobate de către Consililul Director. 

 
Art. 55 Membrii comitetelor ştiinţifice sunt specialişti ce aparţin domeniilor respective. Fiecare 

Comitet Ştiinţific va fi condus şi reprezentat de un Preşedinte, care este ales în prezenţa unui delegat al 
Consiliului Director. Preşedinţii comitetelor ştiinţifice vor fi membri cu vot consultativ ai Consiliului 
Director. 

 
Art. 66 Rolul comitetelor ştiinţifice este de a sprijini Asociaţia la realizarea scopului şi obiectivelor 

acesteia. 
 
Art. 57 Regulamentele reprezintă totalitatea instrucţiunilor, normelor şi regulilor care stabilesc şi 

asigură ordinea şi buna funcţionare a Asociaţiei, în vederea realizării scopului şi obiectivelor. Asociaţia 
emite regulamente la propunerea membrilor săi prin intermediul organelor de conducere. Regulamentele 
trebuie în mod obligatoriu avizate de Consilul Director sau de un grup de lucru înfiinţat de unul din 
organele de conducere şi administrative ale asociaţiei  înainte de a fi propuse spre aprobare în Adunarea 
Generala. 

 
Art. 58 Filialele, subfilialele şi reprezentanţele sunt structuri teritoriale fără personalitate juridică 

care desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către asociaţie, precum şi activităţi proprii. 
Reprezentanţele se constituie atât în ţară cât şi în străinătate având rolul de a sprijini Asociaţia la 
realizarea scopului şi obiectivelor acesteia. 

 
Art. 59  Organele de conducere şi administrative ale filialelor şi subfilialelor respectă, pe cât posibil, 

aceeaşi structură ca a Asociaţiei. Alegerea acestor organisme precum şi a delegaţilor pentru Adunarea 
Generală sunt valide doar dacă s-au realizat în prezenţa unui delegat al Comitetului Director şi în 
conformitate cu hotărârile sau regulamentele Asociaţiei. 

 
Art. 60 Comisia de cenzori 
Organul de control financiar intern al Asociaţiei este Comisia de cenzori, alcătuită din 3 membri,  

aleşi pe o durata de 4 ani. Dacă este posibil, cel puţin unul din membrii comisiei va fi contabil autorizat 
sau expert contabil, în conditiile legii. Regulile generale de organizare şi functionare a comisiei de 
cenzori se aprobă de Adunarea Generala. Comisia îşi poate elabora un regulament intern de 
funcţionare. 

 
Art. 61 Consiliul Director are obligaţia să pună la dispoziţia cenzorilor orice documente sau 

informaţii solicitate de aceştia, în vederea controlului activităţii financiare a Asociaţiei. 
 
 Art. 62 Comisia de cenzori are următoarele atribuţii: 
• Verifică activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei, gestionarea patrimoniului acestuia; 
• Verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi activităţile 

aprobate; 
• Intocmeste si prezintă rapoarte Consiliului Director si Adunarii generale: va fi prezentat un raport 

anual referitor la bilanţul şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale Asociaţiei; 
• Poate participa la şedintele Consiliului Director, fără drept de vot; 
• Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 
 
Art. 63 Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate reprezenta Asociaţia. 

 
CAP. VIII PERSONALUL ANGAJAT 
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 Art. 64 Asociaţia poate avea personal angajat sau plătit pe bază de contract individual conform 
legilor în vigoare. 
 

CAP. IX DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI  
 
Art. 65 Asociaţia îşi încetează activitatea pe baza deciziei Adunării Generale a membrilor fondatori, 

cu respectarea procedurii stabilite de legislaţia în vigoare O.G. 26/2000, completata, prin hotararea 
judecatoriei sau de drept. 

 
Art. 66  Dizolvarea Asociaţiei se poate dispune în cazurile: 
• imposibilitatea îndeplinirii scopului propus; 
• decizia Adunării Generale a membrilor, luată cu 2/3 de voturile membrilor Asociaţiei; 
• când, din cauză de insolvabilitate, Asociaţia nu-şi mai poate continua activitatea; 
• când legea dispune. 
Constatarea dizolvării se realizează prin hotararea judecătoriei în a cărei circumscrip�ie se află 

sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate. 
 
 Art. 67 Asociaţia se dizolvă de drept prin: 
- imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită 
- imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul 

asociaţiei, 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; 

 
Art. 68 Asociaţia se dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
- când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
-când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
-când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
-când Asociaţia a devenit insolvabilă. 
 
Art. 69 În cazul în care Asociaţia se dizolvă prin hotararea Adunarii Generale, în termen de 15 zile 

de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei 
circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 
Art. 70 În cazurile dizolvării de drept sau prin hotarare judecatoreasca lichidatorii vor fi numiţi prin 

hotărarea judecatoreasca. 
 
Art. 71 În cazurile de dizolvare hotărâtă prin Adunarea Generală, aceasta va numi lichidatori. 
 
Art. 72 După intrarea lor în funcţiune, lichidatorii sunt obligaţi să facă inventarul şi bilanţul 

patrimoniului şi să constate prin proces verbal situaţia activului şi pasivului Asociatiei. Atât inventarul cât 
şi bilanţul vor fi consemnate de lichidatori în prezenţa persoanelor din Consiliul Director şi vor fi semnate 
de toate părţile. Consiliul Director va prezenta lichidatorilor registrele şi actele Asociaţiei. Odată cu 
numirea lichidatorilor, încetează mandatul Consiliului Director. 
Lichidatorii sunt obligati să primească şi să pastreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. Ei vor ţine 
un registru cu toate operatiunile lichidării in ordinea datei acestora. Lichidatorii işi îndeplinesc mandatul 
sub controlul cenzorilor. 
  

Art. 73 Lichidatorii încheie operaţunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea 
unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei. 
 

Art. 74  După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună 
bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumnscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească 
toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.  
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Art. 75 Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nicio 
contestaşie, 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. 76  Asociaţia încetează a fiin�a la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
Radierea se face în baza actului constatator eliberat de lichidator prin care se atesta descărcarea 

acestuia de obligatiile asumate. 
 
Art. 77 În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se vor putea transmite 

către personale fizice, ci vor intra în patrimoniul unor persoane juridice de drept privat sau public, cu 
scop identic sau asemănător. 

Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza unui proces verbal de predare-primire. 
 

CAP. X. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 78 Dispoziţiile prezentului Statut se vor interpreta numai în sensul în care asigură realizarea 

scopului şi obiectivelor Asociaţiei. 
 
Art. 79 Prevederile prezentului Statut se completează cu reglementările legale referitoare la 

asociaţii şi fundaţii. 
 
Art. 80 Prezentul Statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei, şi va putea fi modificat şi 

completat în fucţie de necesităţi şi în concordanţă cu dispoziţiile legii. 
 
Art. 81 Cheltuielile de constituire a acestei Asociaţii vor fi preluate de către Asociaţie în contul său.  
 
Art. 82  Asociaţia are elemente de identificare (nume, siglă, emblemă, ştampilă, etc.) proprii şi unul 

sau mai multe conturi la diverse instituţii bancare. 
 
Art. 83  Membrii Asociaţiei recunosc prin aderare prevederile acestui Statut. 
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Încheiat astăzi………….., la ……………………………………………, în 5 exemplare. 
 
Luând la cunoştinţă prevederile prezentului Statut, îl aprobam în totalitate şi îl semnăm 
 
Subscrişii: 
 

1. Iordache Ioan, născut la 28/11/1976, CNP 1761128221180, CI seria VX nr. 261141 

2. Bălan Ovidiu Mihai, născut la 20/09/1986, CNP 1860920385584, CI seria VX nr. 392016 

3. Rizoiu Alexandru, născut la 04/10/1987, CNP 1871004385572, CI seria VX nr. 430445 

 

 
ÎNCHEIERE DE DATĂ CERTĂ 
 
 
 
Încheierea nr. __________ din ___________ 
 
 
 
Conform dispoziţiilor art. 3, alin. 1, lit. c din Legea 51/1995 modificată, atest conţinutul şi data 

prezentului înscris.  
 
 


