
 

 

STATUTUL ASOCIATIEI   ROMANE PENTRU INTOLERANTA LA GLUTEN 

 

 

CAPITOLUL I 

 

DENUMIRE, FORMA LEGALA, SEDIUL, DURATA, OBIECTIVE, 

ACTIVITATI 
 

Articolul 1 – DENUMIREA SI FORMA LEGALA 
 

1.1. Denumirea Asociatiei va fi Asociatia Romana pentru Intoleranta la Gluten 

(denumita in continuare “Asociatia”) autorizata de Ministerul Justitiei care a emis 

la data de ________, confirmand disponibilitatea acestei denumiri.  

1.2. Asociatia se constituie ca o persoana juridica de drept privat, non-guvernamentala, 

non-profit, apolitica si independenta.  

1.3. Asociatia se constituie in conformitate cu prevederile articolelor 4-14 ale O.G nr. 

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. 

1.4. Asociatia este o persoana juridica romana, supusa legilor din Romania. 

1.5. Asociatia este constituita de Membri Fondatori. Orice viitor membru admis in 

Asociatie va adera la prezentul Statut si va avea drepturile si obligatiile stabilite 

de lege, de Actul Constitutiv al Asociatiei si de acest Statut. 

1.6. Asociatia are deplina autonomie organizatorica, functionala si financiar – 

contabila. 

1.7. In toate facturile, anunturile, publicatiile, precum si orice alte acte care emana de 

la Asociatie, denumirea acesteia va fi urmata de urmatoarele mentiuni: sediu, felul 

actului prin care s-a autorizat functionarea Asociatiei, numarul de inregistrare in 

Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. 

 
 

Articolul 2 – SEDIUL 
 

2.1. Asociatia va avea sediul in Romania,adresa bd Lacul Tei nr 120 sector 2  

Bucuresti   

2.2. Sediul va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romania, in baza Hotararii 

Adunarii Generale, adoptata in conformitate cu cerintele legislatiei din Romania. 

Consiliul Director poate exercita aceasta prerogativa in temeiul art. 21 alin. (1) lit. 

(h) din Statut. 

 

 

Articolul 3 – DURATA 
 

3.1. Durata Asociatiei este nelimitata in timp, incepand cu data inregistrarii in 

Registrul special pentru asociatii si fundatii. 

3.2. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau din 



strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate 

intra in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara 

sau din strainatate, pentru indeplinirea scopului propus, in conditiile legii si 

conform acestui Statut. 

 

 

Articolul 4 – SCOPUL SI OBIECTUL ASOCIATIEI 
 

4.1. Scopul principal al Asociatiei il reprezinta promovarea, sprijinirea si cresterea 

calitatii vietii persoanelor cu intoleranta la gluten. 

 

4.2. Asociatia are urmatoarele obiective  principale subsumate scopului prevazut la 

art. 4.1. din Statut: 

a) crearea unei comunitati a persoanelor cu intoleranta la gluten in vederea 

monitorizarii acestora si pentru aplicarea masurilor de sprijin prin intermediul 

Asociatiei; 

b) obtinerea pentru persoanele cu intoleranta la gluten a drepturilor legale pentru 

integrarea sociala si a drepturilor de sustinere materiala pentru asigurarea dietei 

fara gluten, similar cu cele din alte tari membre UE; 

c) cooperarea cu organismele stiintifice din domeniu, comunitatea academica 

nationala si internationala; 

d) cooperarea cu organizatii nationale si internationale cu profil similar (alte 

organizatii ale persoanelor cu intoleranta la gluten); 

e) gasirea cailor optime de colaborare cu reteaua institutiilor sanitare de stat si 

private;  

f) sustinerea activitatilor stiintifice si de cercetare in domeniu. 
  
4.3. Modificarea obiectivelor prevazute la art. 4.2 de mai sus va fi efectuata la 

propunerea Consiliului Director, cu conditia aprobarii acestora de catre Adunarea 

Generala in conditiile prevazute la art. 10.3 din Statut. In acest sens, orice 

membru al Asociatiei are dreptul de a inainta o propunere de modificare spre 

aprobarea prealabila a Consiliului Director.  

4.4. Pentru realizarea obiectivelor prevazute mai sus, Asociaţia desfasoara urmatoarele 

activitati principale: 
a) informarea membrilor si a societatii civile despre noutatile medicale si de alta 

natura privind intoleranta la gluten prin realizarea unei publicatii periodice si a 

unei platforme online; 

b) organizarea de actiuni cu scopul strangerii de fonduri pentru ajutorarea 

persoanelor cu intoleranta la gluten; 

c) sustinerea desfasurarii activitatii de asistenta medicala primara si secundara cu 

scopul imbunatatirii actului medical si pentru depistarea activa precoce a 

intolerantei la gluten;  

d) colaborarea cu institutiile publice si private, cu structurile guvernamentale 

relevante cu scopul asigurarii tuturor drepturilor pentru persoanele cu intoleranta 

la gluten; 



e) informarea, integrarea si ajutorarea membrilor asociatiei pentru cunoasterea si 

promovarea drepturilor legale;  

f) orientarea si integrarea socio-profesionala prin activitati informationale, 

educationale si cultural artistice; 

g) organizarea de intruniri, ateliere, sesiuni de informare, tabere, excursii, seminarii 

in vederea desfasurarii unor activitati referitoare la educatia in materie de nutritie, 

dieta si tratament a membrilor Asociatiei; 

h) consiliere specifica prin crearea unui grup suport; 

i) initierea de parteneriate cu persoane fizice si juridice, inclusiv restaurante, baruri, 

hoteluri, pensiuni etc. in scopul desfasurarii activitatilor Asociatiei; 

j) cunoasterea si promovarea standardelor sociale si sanitare ale Uniunii Europene in 

acest domeniu. 

 

CAPITOLUL II 

 

MEMBRI 
 

 

Articolul 5 – MEMBRII ASOCIATIEI 

 

5.1. Membri ai Asociatiei sunt toate persoanele inscrise in Asociatie, atat Membri 

Fondatori cat si cele care au fost admise ca membri ai Asociatiei dupa data 

infiintarii Asociatiei, in conditiile stabilite de lege si de prezentul Statut. 

5.2. Calitatea de membru este acordata numai de Adunarea Generala, la recomandarea 

Consiliului Director in acord cu prevederile din acest Statut si din Actul 

Constitutiv al Asociatiei. 

5.3. Consiliul Director va asigura intocmirea si actualizarea permanenta a registrului 

Membrilor. 

5.4. Membrii Asociatiei au drept de vot in Adunarea Generala. 

  

 

Articolul 6 – OBTINEREA CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI 
 

6.1. Pentru obtinerea calitatii de membru al Asociatiei este necesara completarea unei 

cereri intocmita in forma si avand continutul stabilite de catre Consiliul Director. 

Cererile solicitand calitatea de membru al Asociatiei sunt depuse spre aprobare 

Consiliului Director, care va prezenta Adunarii Generale un raport prin care 

recomanda admiterea sau respingerea cererii, motivand recomandarile facute. 

6.2. Adunarea Generala poate accepta sau respinge primirea noilor membri in 

Asociatie cu o majoritate de 3/4 din voturile membrilor activi. 

6.3. Solicitantul a carui cerere a fost respinsa o data nu va avea dreptul de a depune o 

noua cerere timp de un an de la data Hotararii Adunarii Generale prin care i-a fost 

respinsa cererea. 

6.4. Solicitantii trebuie sa declare si sa garanteze prin cererile lor de obtinere a calitatii 

de membru al Asociatiei ca sunt in totalitate de acord cu obiectivele Asociatiei, 



asa cum sunt prevazute in Statut si in Actul Constitutiv, si ca sunt dispusi sa 

sprijine si sa contribuie la indeplinirea activitatilor  Asociatiei. 

6.5. Admiterea noilor membri va fi considerata efectiva numai dupa indeplinirea 

cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a) Aprobarea admiterii lor de catre Adunarea Generala in conditiile prevazute la art. 

6.2. de mai sus; 

b) Achitarea taxei de inscriere si a cotizatiei trimestriala de catre noii membri, in 

cuantumul stabilit in Actul Constitutiv, sau, dupa caz, de Adunarea Generala, 

potrivit prevederilor acestui Statut; 

c) Exprimarea adeziunii la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei prin semnarea 

unui Act Aditional la prezentul Statut de catre noii membri.  

 

Articolul 7 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATIEI  

 

7.1. Fiecare membru activ al Asociatiei are urmatoarele drepturi: 

a) Participa la Adunarea Generala personal sau prin reprezentanti, care vor fi 

persoane imputernicite prin procura speciala pentru a actiona in numele si pe 

seama membrului; 

b) Are drept de vot in Adunarea Generala; 

c) Are dreptul de a fi ales ca membru al Consiliului Director de catre Adunarea 

Generala, la recomandarea unuia dintre Membri Fondatori ai Asociatiei; 

d) Are acces la  documentele publice ale Asociatiei legate de obiectul, scopul si 

activitatea Asociatiei in conditiile prevazute in prezentul Statut. Astfel, membrii 

Asociatiei vor avea acces la rapoartele de activitate, executarea bugetului de 

venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli 

si proiectul programelor asociatiei, astfel cum acestea sunt prezentate Adunarii 

Generale de catre Consiliul Director.  

 

7.2. Fiecare membru al Asociatiei are urmatoarele obligatii: 

a) Sa respecte prevederile legii, ale Statutului  si ale Actului Constitutiv al 

Asociatiei; 

b) Sa actioneze cu buna-credinta si sa depuna toate diligentele pentru indeplinirea 

obiectului si scopului Asociatiei; 

c) Sa plateasca integral si la timp contributiile datorate Asociatiei, potrivit termenilor 

si conditiilor din Statut si din Actul Constitutiv al Asociatiei; 

d) Sa informeze Asociatia in legatura cu acele probleme identificate si/sau masuri 

luate in legatura cu  obiectivele si scopul Asociatiei in cadrul activitatii 

desfasurate exclusiv in calitatea sa de membru al Asociatiei, in numele sau pentru 

Asociatie. Nu va fi necesara informarea Asociatiei cu privire la actiuni personale 

intreprinse in calitate de persoana cu intoleranta la gluten, inclusiv si fara limitare 

la controale medicale in tara sau in strainatate, participare la diferite actiuni 

stiintifice sau nonstiintifice; 

e) Sa nu divulge tertilor informatiile cu caracter personal ale membrilor Asociatiei  

sau ale altor persoane relevante care ar intra  in posesia sa in cursul desfasurarii 

activitatilor in cadrul Asociatiei, fara acordul prealabil, scris al persoanelor in 



cauza. 

f) Sa nu fie membru al unei alte Asociatii cu acelasi profil. 

 
 

Articolul 8 – RETRAGEREA UNUI MEMBRU 
 

8.1. Un membru poate renunta la calitatea de membru sau se poate retrage din 

Asociatie, printr-o notificare scrisa adresata Consiliului Director cu cel putin 20 

(douazeci) de zile inainte de data de la care nu mai doreste sa fie membru. 

Notificarea trebuie facuta in scris si prezentata Consiliului Director sau transmisa 

prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 

8.2. Membrul care a renuntat la calitatea sa ramane raspunzator pentru toate obligatiile 

sale financiare neachitate si datorate Asociatiei conform prevederilor legii, 

Actului Constitutiv si prezentului Statut. 

 

 

 Articolul 9 – INCETAREA CALITATII DE MEMBRU 
 

9.1. Adunarea Generala are autoritatea de a decide incetarea calitatii de membru a 

oricarui membru, in cazul aparitiei uneia din urmatoarele situatii: 

 

a) deces; 

b) neachitarea cotizatiei trimestriale catre Asociatie, pe o perioada mai mare de sase 

(6) luni consecutive, dupa trecerea termenului scadent; 

c) incalcarea in mod repetat a legilor din Romania, daca o asemenea actiune este 

constatata printr-o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante judecatoresti, 

iar  o asemenea actiune este de natura a forma convingerea Adunarii Generale ca 

dauneaza interesului general sau imaginii Asociatiei in tara si/sau in strainatate; 

d) nerespectarea hotararilor Adunarii Generale sau ale prevederilor din acest Statut si 

Actul Constitutiv al Asociatiei. 

 

9.2. Incetarea calitatii de membru, in situatiile mentionate la punctul 9.1. de mai sus, 

trebuie sa fie votata cu o majoritate de 3/4 din voturile membrilor activi prezenti 

la Adunarea Generala. 

9.3. Persoana care a pierdut calitatea de membru ramane raspunzatoare pentru toate 

obligatiile sale financiare neachitate si datorate Asociatiei conform prevederilor 

legii, Actului Constitutiv si prezentului Statut. 

 

 

 

CAPITOLUL III 

 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI 

 

Organele Asociatiei sunt Adunarea Generala a Membrilor Asociatiei, Consiliul Director 



si Cenzorul. 

 

Articolul 10 – ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR  ASOCIATIEI 
 

10.1. Adunarea Generala este organismul suprem al Asociatiei si este constituita din toti 

membrii sai. Fiecare membru poate fi reprezentat, la sedintele Adunarii Generale, 

de o alta persoana imputernicita in acest sens. 

10.2. Adunarea Generala se va intruni cel putin o data pe an, in perioada de maximum 

trei (3) luni care urmeaza sfarsitului anului calendaristic trecut. Adunarea 

Generala va fi convocata de Presedintele Consiliului Director (denumit in 

continuare „Presedinte”) sau de o persoana special desemnata de Presedinte sau 

de cel putin 1/3 dintre Membri si Membri Asociati ai Asociatiei, cu cel putin doua 

(2) saptamani inaintea sesiunii Adunarii Generale. Convocatorul adunarii va 

indica locul si data tinerii sedintei, precum si ordinea de zi a acesteia si va fi 

transmis tuturor Membrilor prin fax, e-mail sau scrisoare recomandata cu 

confirmare de primire, expediata cu cel puţin 30 (treizeci) de zile inainte de data 

programata pentru tinerea adunarii. Convocatorul va fi transmis la adresele 

Membrilor, care sunt inscrise in evidentele Asociatiei. Asociatia nu este obligata 

sa ia in considerare schimbarile adreselor de corespondenta ale Membrilor, in 

lipsa unei notificari prealabile primite in acest sens de la Membrii respectivi. 

10.3. Cu acordul tuturor Membrilor, Adunarea Generala a Asociatilor se poate intruni si 

poate adopta orice hotarare aflata in competenta acesteia fara indeplinirea 

formalitatilor cerute pentru convocare. 

10.4. Sedintele Adunarilor Generale ale Asociatilor se desfasoara la sediul Asociatiei, 

sau in alt loc, indicat in convocatorul sedintei Membrii pot participa la sedintele 

Adunarii Generale si prin corespondenta, prin teleconferinta sau alte mijloace de 

comunicare la distanta. 

10.5. Adunarea Generala se considera legal intrunita daca sunt prezenti 3/4 din numarul 

membrilor activi. Adunarea Generala va lua hotarari valabile cu votul a jumatate 

plus unu din membrii activi, cu exceptia cazului in care in prezentul Statut sau in 

Actul Constitutiv se prevede altfel. Daca numarul minim de membri nu este 

intrunit, Presedintele Consiliului Director va convoca o noua sesiune a Adunarii 

Generale intr-o perioada de sapte (7) zile de la prima sesiune. Aceasta noua 

sesiune va hotari valabil, indiferent de numarul membrilor prezenti, cu o 

majoritate simpla a membrilor prezenti. 

10.6. Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis.  

10.7. Hotararile adoptate de Adunarea Generala, cu respectarea prevederilor din legea 

romana, din prezentul Statut si Actul Constitutiv al Asociatiei, sunt obligatorii 

pentru toti membrii activi ai Asociatiei, inclusiv pentru cei care nu au participat la 

sedinta sau care au votat impotriva hotararilor respective.  

10.8. Hotararile adoptate de Adunarea Generala cu incalcarea prevederilor legale, a 

Actului Constitutiv, sau a prezentului Statut pot fi contestate de oricare dintre 

membrii care nu au fost prezenti la sedinta sau care au votat impotriva hotararii 

respective si au solicitat mentionarea opozitiei lor in procesul verbal al adunarii 

respective, in 15 zile incepand cu data la care au luat la cunostinta hotararea, sau 



in 15 zile de la data la care a avut loc adunarea, dupa caz. 

10.9. Adunarea Generala are urmatoarele atributii : 

a) elaborarea politicii si strategiei necesare indeplinirii obiectivelor Asociatiei; 

b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director 

c) numirea cenzorilor si stabilirea remuneratiei cuvenite acestora; 

d) hotararea incetarii calitatii de membru al Asociatiei, in conformitate cu art. 9.1; 

e) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei; 

f) stabilirea valorii cotizatiei fiecarui membru pentru anul viitor cu cel putin 3 (trei) 

luni inainte de sfarsitul anului in curs;  

g) aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare anuale ale Asociatiei; 

h) se pronunta cu privire la gestiunea Consiliului Director pe baza rapoartelor de 

activitate, astfel cum acestea sunt intocmite de Consiliul Director; 

i) aprobarea planului anual de activitate al Asociatiei; 

j) aprobarea constituirii, repartizarii si utilizarii fondurilor Asociatiei; 

k) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor 

ramase dupa lichidare; 

l) decide infiintarea filialelor; 

m) modificarea actului constitutiv si a statutului; 

n) orice alte atributii prevazute in lege sau in statut. 

 

 

 

Articolul 11 – CONSILIUL DIRECTOR 
 

11.1. Consiliul Director este organul executiv al Asociatiei si este raspunzator de 

conducerea si administrarea Asociatiei. 

11.2. Membri Consiliului Director sunt alesi de Adunarea Generala dintre membrii 

Asociatiei sau persoanele propuse de acestia. Consiliului Director este format din  

3 membri. 

11.3. Primii membri ai Consiliului Director sunt numiti de Membri Fondatori, conform 

Actului Constitutiv. 

11.4. Membri Consiliului Director sunt alesi pentru o perioada de 3 ani, cu posibilitatea 

de a fi realesi. In cazul unei vacante, va fi convocata o Adunare Generala in 

conformitate cu prevederile articolului 10.9 lit. (b) pentru alegerea unui nou 

membru. 

11.5. Consiliul Director se intruneste ori de cate ori este necesar si cel putin o data la 

doua (2)  luni. 

11.6. Sedintele Consiliului Director sunt intrunite in mod valabil daca majoritatea 

membrilor activi este prezenta sau reprezentata. Consiliul Director poate adopta 

hotarari valabile cu votul a 2/3  din membrii activi prezenti sau reprezentati. 

11.7. Consiliul Director are urmatoarele atributii: 

a) avizarea acordurilor care urmeaza sa fie incheiate intre Asociatie si terti, asa cum 

au fost  initiate/negociate de Presedinte sau propuse de un alt membru al Asociatiei; 

b) adoptarea tuturor masurilor necesare realizarii/indeplinirii obiectivelor Asociatiei, 

cu exceptia celor care cad in competenta exclusiva a Adunarii Generale; 



c) convocarea Adunarii Generale; 

d) pregatirea documentelor contabile , inclusiv situatiile financiare anuale, bugetul de 

venituri si cheltuieli, raportul anual de activitate  si prezentarea acestora spre 

aprobarea Adunarii Generale; 

e) intocmirea planului anual de activitate si a Programelor Asociatiei si prezentarea 

acestora spre aprobare Adunarii Generale; 

f) facilitarea participarii membrilor Asociatiei, in limita fondurilor atribuite in acest 

scop pentru anul respectiv, la intalniri, simpozioane, conferinte, ateliere, congrese si 

alte evenimente similare nationale si internationale in scopul realizarii obiectivelor 

Asociatiei; 

g) pastrarea Proceselor-Verbale ale intalnirilor si  acordarea accesului la aceste 

informatii membrilor Asociatiei, la solicitarea acestora; 

h) alegerea unuia dintre membrii Consiliului Director in calitate de Presedinte. 

i) intocmirea regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei; 

j) organizarea de actiuni si programe pentru atragerea de fonduri destinate activitatilor 

Asociatiei; 

k) gestionarea patrimoniului si a cheltuielilor ce urmeaza a fi efectuate, inclusiv 

colaborari si servicii pentru realizarea programelor de activitate ale Asociatiei; 

l) aprobarea donatiilor si sponsorizarilor primite de Asociatie; 

m) aprobarea organigramei si politicii de personal ale Asociatiei. 

 

11.8. Fara a afecta valabilitatea atributiilor Consiliului Director descrise la punctul 11.7 

de mai sus, urmatoarele atributii vor fi in competenta exclusiva a Consiliului 

Director, fara ca acestea sa poate fi delegate Presedintelui Consiliului Director: 

a) Atributiile prevazute la art. 11.7. lit. (a), (d), (e), (f), (i), (m) din Statut; 

 

 

 

Articolul 12 –  PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR 
 

12.1. Presedintele Consiliului Director asigura managementul Asociatiei, in 

conformitate cu puterile acordate acestuia de Consiliul Director, in limitele 

atributiilor stabilite de lege, de Actul Constitutiv si de Statutul Asociatiei. In acest 

scop, Presedintele va exercita acele atributii care nu sunt arogate in competenta 

exclusiva a Consiliului Director, astfel cum acestea sunt stabilite la art. 11.8 de 

mai sus.  

12.2. Presedintele va actiona strict in limitele puterilor conferite, fiind personal si pe 

deplin raspunzator pentru orice act exercitat cu depasirea limitelor puterilor 

conferite. 

12.3. Presedintele Consiliului Director conduce sedintele Adunarii Generale si ale 

Consiliului Director si reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii. El este ales de 

Consiliul Director pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de a fi reales, 

fara ca durata pentru care este numit sa depaseasca durata mandatului sau de 

director.  

12.4. Presedintele Consiliului Director sau, in absenta sa, persoana imputernicita de 



acesta dintre membrii Consiliului Director, reprezinta si poate angaja Asociatia in 

relatiile cu tertii, in limitele atributiilor conferite potrivit art. 12.1.-12.2. de mai 

sus. 

12.5. In caz de vacanta a postului sau daca Presedintele nu isi poate indeplini 

indatoririle statutare, Consiliul Director va alege dintre membrii sai un nou 

Presedinte, cu respectarea prevederilor din acest Statut, din Actul Constitutiv al 

Asociatiei si din lege.  

12.6. Primul Presedinte al Consiliului Director este numit de Membrii Fondatori prin 

Actul Constitutiv al Asociatiei. 

 

Articolul 13 –  CENZORUL  

13.1. Controlul financiar intern al Asociatiei va fi asigurat de un cenzor. Primul cenzor 

va fi  numit de Membri Fondatori, conform Actului Constitutiv. Cenzorii ulteriori 

sunt alesi de catre Adunarea Generala, care este competenta sa decida, de 

asemenea, revocarea acestora. 

13.2. Cenzorul va intocmi anual pentru Adunarea Generala un raport privind activitatile 

financiare ale Asociatiei si va avea atributiile stabilite de O.G. nr. 26/2000, 

inclusiv: 

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei; 

b) poate participa la sedintele Consiliului Director fara a avea drept de vot; 

c) indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul Statut sau stabilite de 

Adunarea Generala. 

 

 

Articolul 14 – DREPTURI SPECIALE ALE MEMBRILOR FONDATORI 

 

   14.1. Membri fondatori vor avea drept de veto in cadrul Adunarii Generale cu privire la                

deciziile importante ce privesc Asociatia cat si pentru aprobarea unor proiecte foarte 

importante pentru Asociatie. 

14.2. Membri fondatori isi rezerva dreptul ca in primii 3 ani de existenta a Asociatiei sa        

intervina in deciziile Consiliului Director ori de cate ori este nevoie pentru a asigura 

bunul mers al Asociatiei si respectarea Statutului. 

 

Articolul 15 – PATRIMONIUL 
 

15.1. Patrimoniul initial al Asociatiei este de ___ lei. Patrimoniul este format din 

contributiile initiale egale ale Membrilor Fondatori. 

15.2. Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociatiei sunt constituite din contributiile 

financiare ale membrilor activi, donatiile si contributii ale tertilor, activitati 

desfasurate in scopul si pentru finantarea Asociatiei, cotizatiile trimestriale ale 

membrilor Asociatiei, taxele de inscriere ale Membrilor si alte venituri obtinute de 

Asociatie potrivit prevederilor statutare si legale aplicabile. 

15.3. Asociatia va pastra registre complete continand toate contributiile, donatiile si alte 

venituri primite, modul de formare, repartizare si utilizare a unor asemenea 

venituri in scopul realizarii/indeplinirii obiectivelor Asociatiei. 



 

 

Articolul 16 – FINANTAREA 
 

16.1. Asociatia isi va finanta activitatea in principal din: 

a) cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor; 

cotizatia trimestriala a membrilor va fi stabilita de Adunarea Generala a 

Asociatiei, pe baza propunerii Consiliului Director; 

b) taxele de inregistrare stabilite prin Actul Constitutiv al Asociatiei, conform 

legislatiei in vigoare; 

c) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare; 

d) veniturile din activitatile desfasurate de Asociatie; 

e) dobanzile si dividendele obtinute prin plasarea disponibilitatilor realizate din 

asemenea venituri; 

f) venituri obtinute din reclama si publicitate;  

g) venituri obtinute din spectacole si alte evenimente caritabile asemanatoare, 

desfasurate in scopul realizarii obiectivelor Asociatiei; 

h) venituri obtinute din valorificarea bunurilor  aflate in patrimoniul acesteia; 

16.2. Venitul Asociatiei poate fi utilizat pentru a acoperi propriile cheltuieli legate de 

functionarea Asociatiei si pentru activitati desfasurate in scopul  realizarii 

obiectivelor Asociatiei, in concordanta cu prevederile Statutului si in deplina 

conformitate cu legislatia din Romania. 

16.3. Primul an fiscal va incepe la data la care Asociatia este legal constituita si se va 

termina la data de 31 decembrie a aceluiasi an. 

 

 

Articolul 17 – INSEMNELE SI CULORILE Asociatiei 
 

17.1. Asociatia va folosi emblema, insemnele si culorile stabilite in acest scop prin 

hotarare a Adunarii Generale.  

 

 

Articolul 18 – REGIMUL DE DISCIPLINA PENTRU MEMBRII ASOCIATIEI 

 

18.1. Regimul de disciplina pentru membrii Asociatiei, sanctiunile aplicabile pentru 

incalcarea acestuia, precum si conditiile in care acestea se acorda se vor stabili si 

adopta de catre Consiliul Director, prin Regulamentul de Ordine Interioara. 

 

 

Articolul 19 – STAMPILA ASOCIATIEI  
 

19.1. Consiliul Director va aproba, procura si furniza o stampila pentru Asociatie, 

continutul si forma stampilei fiind stabilite in prima Adunare Generala. 

 



Articolul 20 – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI 
 

20.1. In cazul dizolvarii, proprietatile Asociatiei ramase vor fi transferate catre alte 

organizatii non-profit cu profil similar. Transferul si procedura aplicabila va fi 

stabilita de Adunarea Generala. 

20.2. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se vor realiza in conformitate cu prevederile 

OG nr. 26/2000. 

 

Articolul 21 –PREVEDERI FINALE 
 

21.1. Asociatia poate participa si/sau poate fi afiliata altor Asociatii si/sau organizatii  

nationale si/sau internationale avand un obiect de activitate similar sau inrudit cu 

al Asociatiei. 

21.2. Prevederile prezentului Statut pot fi modificate si completate prin Hotararea 

Adunarii Generale adoptata conform art. 10.3 din Statut, prin intocmirea 

corespunzatoare a unui Act Aditional la prezentul Statut. 

21.3. Prezentul Statut a fost adoptat si semnat corespunzator de catre Membrii 

Fondatori ai Asociatiei in cadrul Adunarii Generale din data de 25.03.2013 

 
 


