ASOCIAȚIA ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI

STATUTUL ASOCIAŢIEI
„ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI”
Articolul 1
Membrii fondatori
1.1. Asociaţia se constituie de către următorii membri fondatori:
Alexandra Hobai, cetăţean român, născută la data de 03 mai 1972 în Bucuresti, sector 1,
domiciliată în București, str. Aviației, nr.3, bl.4C, sc.2, ap.21, posesor al CI Seria RX nr.
262580, eliberată de Sectia 2 la data de 04.02.2005 , CNP 2720503433023;
Iulia Ioana Huiduc, cetăţean român, născută la data de 06 ianuarie 1983 în Bucureşti, sector 1,
domiciliată în București, str. Nicolae Titulescu, nr.64, bl.24, sc.B, et.5, ap. 65, posesoare a
paşaportului seria PT nr. 050842268, eliberat la data de 13 iulie 2011, C.I. seria PC nr.821976 /
03.07.2013, CNP 2830106410111;
Consuella Oana Cristina Răducu-Efrim, cetăţean român, născută la data de 03 ianuarie 1977
în București, sector 4, domiciliată în Municipiul Bucureşti, sector 1, str. Mușetești nr.16,
posesoare a CI Seria RT nr. 496643, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2, la data de 17.07.2007,
CNP 2770103433038;
care au constituit sus-numita asociatie in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu
privire la asociatii si fundatii, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005.
1.2. Prin semnarea prezentului Statut membrii fondatori mai sus menţionaţi îşi exprimă voinţa de
a constitui o asociaţie de drept român, persoana juridica fara scop patrimonial, conform
prevederilor prezentului.
Articolul 2
Denumire. Sediu
2.1. Denumirea Asociaţiei este “ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI”, conform dovezii de disponibilitate a
denumirii asociaţiei nr. 132380, eliberată de Ministerul Justiţiei la data de 11.02.2014.
2.2. Asociaţia “ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI” este persoană juridică de drept român, fără scop lucrativ,
ce va funcţiona în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

2.3. Asociaţia îşi are sediul în Bucureşti, str. Nicolae Titulescu, nr.64, bl.24, sc.B, et.5, ap.65,
sector 1, C.P.011144.
2.4. Sediul va putea fi schimbat la o altă adresă din România pe baza hotararii Consiliului
Director.
2.5. Asociaţia va putea să-şi înfiinţeze filiale şi sucursale, conform prevederilor Ordonanţei nr.
26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei.
2.6. Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale Asociatiei.
2.7. Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in
care isi are sediul filiala infiintata.
2.8. Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.
Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea
Adunarii Generale a Asociatiei.
2.9. Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice
de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul
constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei,
numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al Asociatiei.
2.10. Asociaţia va putea adera şi la alte asociaţii şi federaţii cu scop similar sau identic cu
propriul scop, in vederea realizarii scopului si obiectivelor sale.
Articolul 3
Durata
3.1. Asociaţia are durată nelimitată, mai puţin în cazul dizolvării în conformitate cu art. 27.4 din
prezentul statut.
Articolul 4
Scopuri şi obiective
4.1. Asociaţia are scopul şi obiectivul îndeplinirii unui interes personal nepatrimonial constând în
programe de formare și dezvoltare a adulţilor și copiilor pentru crearea unui sistem de educaţie
adaptată nevoilor reale ale copiilor din zilele noastre, prin Coaching, Iubire și Respect. Acest
sistem își propune să pornească de la abordarea cu respect a fiecărui copil – unic și plin de
abilităţi înnăscute (așa cum sunt toţi copii din zilele noastre) și să se dezvolte prin identificarea
specificului fiecăruia și a nevoilor sale reale și oferirea suportului necesar dezvoltării în mod
echilibrat, ecologic și performant a abilităţilor și caracterelor acestora, prin tehnici și strategii
specifice de ultimă oră, recunoscute cu succes pe plan internaţional.
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4.3. Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai cu majoritatea voturilor
fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face
numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului director.
4.4. In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost
realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.
Articolul 5
Modalităţi de adeziune la Asociaţie. Membrii
fondatori. Membrii asociati. Membrii de onoare. Membrii sustinatori.
5.1 Adeziunea la Asociaţie are un caracter voluntar. Orice persoana fizica sau juridica, romana
sau straina care accepta scopul, obiectivele si prevederile prezentului Statut, poate deveni
membru al Asociatiei.
5.2 Membrii Asociatiei sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si material la
fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b) membrii-asociati – membrii care se asociaza ulterior fondarii Asociatiei, care contribuie moral
si material la completarea patrimoniului asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina asociatia in
realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevazute de prezentul Statut; membrii
asociati, platesc taxa de inscriere si cotizatia anuala stabilita de catre Consiliul Director;
c) membrii de onoare: – persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina
asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau
functional la realizarea scopului Asociatiei sau
– personalitati marcante ale vietii stiintifice, politice, antreprenoriale sau culturale, care s-au
remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale Asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina
asociatia in realizarea obiectivelor acesteia; membrii de onoare sunt scutiti de plata taxei de
inscriere, platesc cotizatia si au dreptul de a alege si de a fi alesi;
d) membrii-sustinatori – persoanele care adera la scopul Asociatiei si care sprijina material si
moral asociatia in realizarea obiectivelor acesteia.
5.3. Calitatea de membru-asociat sau de membru-sustinator al Asociatiei se acorda de catre
Consiliul director, prin votul unanim al membrilor Consiliului.
5.4. Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala, prin
votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului director.
5.5. Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in
sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor si proiectelor
initiate sau derulate de Asociatie. Cu aprobarea unanima a Consiliului Director, membrii
Asociatiei pot fi remunerati pentru anumite activitati desfasurate in favoarea Asociatiei, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
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5.6. Pot să facă parte din Asociaţie, în calitate de “membru-asociat”, toate asociaţiile române sau
străine care au scopuri şi obiective convergente cu ale sale.
5.7. Asociaţia are de asemenea posibilitatea să accepte, în calitate de ”membru sustinator” orice
persoană fizică sau juridică interesată de scopurile şi obiectivele sale.
“Membrii Susţinători” nu vor avea în Asociaţie drept de vot, dar vor putea totuşi să aibă în
cadrul acesteia însărcinări sociale şi vor putea fi implicaţi în activităţile de zi cu cu zi ale
Asociaţiei.
5.8. Cererea de adeziune la Asociaţie trebuie adresată Preşedintelui Consilului Director al
Asociaţiei şi trebuie să fie prezentată în scris, utilizând modelul stabilit de Consiliul Director,
care se va găsi la dispoziţia celor interesaţi la sediul ei. Asupra cererii de adeziune va hotări
Consiliul Director, in unanimitate.
5.9. Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in
sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul proiectelor initiate sau derulate
de Asociatie.
Articolul 6
Drepturi şi Obligaţii ale Asociaţilor
6.1. Indiferent de calitatea de Membru fondator, Membru asociat, Membru de onoare sau
Membru sustinator, adeziunea la Asociaţie va implica obligaţia pentru fiecare Asociat să respecte
prezentul Act Constitutiv, Statutul şi hotărârile adoptate de organele competente ale Asociaţiei.
6.2. Asociaţii se obligă să furnizeze Asociaţiei datele şi informaţiile care le sunt cerute acestora
în vederea înregistrării în Registrul Asociaţiei.
6.3. Asociaţii sunt obligaţi să plătească Asociaţiei contribuţiile asociative stabilite de organele
competente ale ei. Exerciţiul drepturilor asociative le revine Asociaţilor înscrişi în Registrul
Asociaţilor şi care sunt la zi cu plata contribuţiilor datorate.
6.4.1. Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele si de hotararile Adunarii generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile
pentru care candideaza;
c) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d) sa participe la programele derulate de asociatie;
e) sa beneficieze de serviciile asociatiei;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie, in conditiile stabilite prin
consens de catre Consiliul Director;
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati
in domeniile de interes ale Asociatiei;
h) sa ceara asociatiei sa intervina si sa actioneze pentru promovarea si apararea drepturilor lor;
i) sa formuleze propuneri pentru ordinea de zi a sedintelor organelor de conducere la care au
dreptul sa participle;
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j) sa isi exprime liber opiniile proprii in cadrul dezbaterilor organelor de conducere la care au
dreptul sa participe;
k) alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.
6.4.2. Membrii sustinatori ai Asociatiei si membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute
la art. 6.4. (1) lit. c) – k) din prezentul Act constitutiv.
6.4.3. Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al
Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material,
moral si activitati voluntare in cadrul programelor, proiectelor initiate sau derulate de Asociatie;
c) sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de Asociatie.
6.4.4. In acceptiunea prezentului Act Constitutiv, sunt definite ca abateri urmatoarele fapte
savarsite de catre membrii Asociatiei:
a) denigrarea activitatii asociatiei;
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;
c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d) implicarea asociatiei in activitati politice;
e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si
Functionare al Asociatiei;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca ramasa definitiva;
g) neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost alesi sau
impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea, in cazul
persoanelor care fac parte din conducerea Asociatiei.
6.4.5. Sanctiunile care se pot aplica pentru abaterile descrise la art. 6.4.(4) sunt urmatoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din asociatiei sau din functia de conducere potrivit Actului
Constitutiv al Asociatiei;
d) excluderea din Asociatie.
Membrii fondatori nu pot fi exclusi din Asociatie, ei putandu-se retrage la cerere.
Articolul 7
Registrul Asociaţilor
7.1 Toţi Asociaţii sunt înscrişi în “Registrul Asociaţilor” ţinut de Asociaţie; acest registru
certifică în mod oficial membrii Asociaţiei.
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Articolul 8
Pierderea calităţii de Asociat
8.1 Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata,
b) prin excludere in urmatoarele situatii:
– incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale
asociatiei,
– ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea
unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile asociatiei;
c) prin pierderea unuia sau mai multor cerinte care au determinat adeziunea la Asociatie
8.2.1. Excluderea se face de catre Comitetul Director al asociatiei, prin decizie unanima.
8.2.2. Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare.
Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.
8.2.3. De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala,
calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.
8.3 Încetarea calităţii de membru al Asociatiei, nu exonerează de obligaţia de plată a
contribuţiilor anuale asociative. În orice caz contribuţiile asociative nu sunt restituibile.
Articolul 9
Organele Asociaţiei
9.1.Conducerea Asociaţiei este asigurată de Adunarea Generală a Asociaţilor.
9.2. Administrarea Asociaţiei este asigurată de Consiliul Director.
9.3. Controlul Asociaţiei este asigurat de cenzor sau de Comisia de Cenzori. În situaţia în care
Asociaţia nu are cenzori, oricare dintre membrii fondatori sau asociati, are dreptul de a controla
activitatea financiara a Asociaţiei.
Articolul 10
Adunarea Generală a Asociaţilor
10.1. Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor Asociatiei.
10.2. Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director, cu exceptia membrilor fondatori din
Consiliului Director;
d) alegerea si revocarea cenzorului;
e) infiintarea de filiale;
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f) modificarea Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei; fiecare membru fondator are drept de
veto asupra modificarilor Actului constitutiv sau Statutului;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa
lichidare;
h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.
10.3. Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent
asupra Consiliului director si cenzorului.
10.4. Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru
desfasurarea ei sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfasurarii ei, in acest din
urma caz daca:
a) se impune in mod necesar modificarea statutului;
b) apar situatii care afecteaza existenta asociatiei;
c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/2 din numarul membrilor fondatori si al
membrilor asociati.
10.5.1 Adunarea generala se convoaca de Consiliul director, printr-un convocator scris, punanduse la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii.
10.5.2. Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si
depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care are loc Adunarea generala.
10.6.1. La Adunarea generala participa:
a) membrii fondatori;
b) membrii-asociati;
c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;
d) membrii-sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot;
e) alti invitati, fara drept de vot.
10.6.2. In cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la un
vot cu caracter deliberativ.
10.7. Membrii fondatori sau asociati care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii
generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie
colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si
nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca
fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
10.8. Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la patru ani, cu exceptia cazurilor
de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generala care le urmeaza.
10.9. Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre
membrii fondatori, membrii de onoare si membrii-asociati.
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10.10. Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la art. 10.9., Adunarea generala se reconvoca
dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.
10.11. Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea
generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal intocmit.
10.12. Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul
Asociatiei.
10.13.1. Adunarea generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa, Vicepresedinte.
10.13.2. Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a
membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau
modificarea scopului ei.
10.14. Hotararile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot
fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de catre oricare dintre asociatii care au lipsit sau
au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de
15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta,
dupa caz.
Articolul 11
Voturi
11.1. Pentru hotararile Adunarii fiecare membru cu drept de vot are dreptul la 1 (un) vot.
11.2. Au drept de vot numai membrii fondatori si asociati, si numai daca au plătit în mod
corespunzator contribuţiile asociative pe anul precedent.
Articolul 12
Întrunirea Adunării Generale a Asociaţilor.
12.1. Adunarea Generala a Asociaţilor se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, pâna în
primul semestru al anului social şi în sesiune extraordinară, ori de cate ori se consideră oportun
de către Consiliul Director.
12.2. Adunarea Generala a Asociaţilor se întruneşte la sediul Asociaţiei sau în orice alt loc din
România sau din străinătate.
Articolul 13
Convocarea Adunarii Generale
13.1. Adunarea Generală a Asociaţilor este convocată de Preşedintele Asociaţiei in scris cu aviz
de convocare trimis cu cel puţin 15 (cincisprezece) zile înainte de ziua întrunirii prin scrisoare
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recomandată cu confirmare de primire. Avizul de convocare trebuie să conţina indicarea locului,
zilei şi orei întrunirii, ca şi ordinea de zi cu indicarea subiectelor de discutat.
13.2 În caz de urgenţă, Adunarea Generală, cu excepţia cazurilor în care se întruneşte pentru
alegerea Preşedintelui, pentru modificări statutare sau pentru dizolvarea Asociaţiei - poate fi
convocată in scris cu aviz de convocare transmis prin fax cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de
ziua întrunirii, cu respectarea celorlalte modalităţi prevazute în prezentul articol.
Articolul 14
Constituirea şi validitatea Adunării Generale a Asociaţilor. Procesul verbal.
14.1 Adunarea Generală a Asociaţilor este valabil constituită în prima convocare, dacă sunt
prezenţi sau reprezentaţi Asociaţii care dispun de cel puţin jumatate plus unu din voturile
revenind tuturor Asociaţilor.
14.2. După trecerea unei ore de la cea fixată în avizul de convocare, Adunarea este valabil
constituită în a doua convocare, oricare ar fi numarul de Asociaţi prezenţi sau reprezentaţi.
14.3 Hotărârile sunt luate cu majoritate de voturi, fără să se ţina cont de abţineri. Hotărârile cu
privire la modificarea prezentului Act Constitutiv se vor lua cu unanimitate conform art. 26.1. de
mai jos.
14.4. Hotărârile Adunării Generale sunt consemnate în Procesul-verbal al Adunării Generale a
Asociaţiei. Procesul-Verbal va fi semnat de persoana care are funcţia de Preşedinte şi de
Secretarul Adunării, desemnat de Adunare, la propunerea Preşedintelui, dintre participanţii la
Adunarea Generală.
Articolul 15
Preşedintele şi Vice-Preşedintele Adunării Generale a Asociaţilor. Secretar.
15.1 Adunarea Generală a Asociaţilor este prezidată de Preşedintele Asociaţiei sau, în caz de
absenţă sau imposibilitate de prezentare, de către Vice-Preşedinte.
15.2 Mandatul Preşedintelui şi al Vice-Preşedinteului Asociaţiei este de 4 (patru) ani de la data
numirii lor de către Adunarea Generală; atat Presedintele cat si Vicepresedintele pot cumula mai
multe mandate succesive.
15.3. Preşedintele are dreptul de reprezentare generală a Asociaţiei faţă de terţi precum şi în faţa
instanţelor judecătoreşti române sau străine. În absenţa acestuia, dreptul de reprezentare a
Asociaţiei aparţine Vice-Preşedintelui.
15.4. Atribuţiile Preşedintelui Asociaţiei sunt următoarele:
a) Urmăreşte îndeplinirea scopului pentru care Asociaţia a fost constituită;
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b) Dă dispoziţiile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor Asociaţiei şi ia
toate măsurile de prevedere necesare pentru dezvoltarea activităţii Asociaţiei;
c) Încheie şi încetează contractele de muncă cu privire la personalul angajat al Asociaţiei;
d) Încheie contracte de colaborare cu consultanţi şi experţi care nu fac parte din personalul
angajat al Asociaţiei, având dreptul de a negocia remuneraţiilor acestora şi de stabili
însărcinările pe care le au de îndeplinit în cadrul Asociaţiei.
15.5. Preşedintele Asociaţiei poate fi aceeaşi persoană cu Preşedintele Consiliului Director sau o
altă persoană aleasă în acest scop de Adunarea Generală.
Articolul 16
Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţilor
16.1. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) Stabileşte strategia şi obiectivele Asociaţiei;
b) Aprobă bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar precedent precum şi bugetul de venituri şi
cheltuilei pentru anul viitor;
c) Alege şi revocă membrii Consiliului Director, cu exceptia membrilor fondatori din Consiliului
Director;
d) Numeşte şi revocă cenzorii;
e) Discută şi aprobă raportul cenzorilor;
f) Alegerea Preşedintelui şi Vice-Preşedintelui Asociaţiei, la expirarea mandatelor;
g) Decide înfiinţarea de filiale şi sucursale;
h) Decide modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului; membrii fondatori au drept de veto
asupra modificarilor Actului Consitutitv si Statutului, precum si asupra hotararilor de dizolvare
sau lichidare a Asociatiei;
i) Decide dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, şi stabileşte destinaţia bunurilor după lichidare.
Articolul 17
Consiliul Director
17.1. Componenţa Consiliului Director:
a) Preşedintele Consiliului Director;
b) Director General;
c) Vicepresedintele Consiliului Director.
17.2. În caz de demisii, decădere sau deces al membrilor Consiliului Director aleşi de către
Adunarea Generală, restul membrilor Consiliului Director sunt obligaţi să convoace Adunarea
Generală în vederea înlocuirii membrilor lipsă cu noi membri.
17.3. La întrunirile Consiliului Director pot fi invitaţi să asiste şi membrii Comisiei de Cenzori.
17.4. Primii membri ai Consiliului Director sunt următorii:
Iulia Ioana Huiduc, cetăţean român, născută la data de 06 ianuarie 1983 în Bucureşti, sector 1,
domiciliată în Bucure ti, str. Nicolae Titulescu, nr.64, bl.24, sc.B, et.5, ap. 65, posesoare a
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paşaportului seria PT nr. 050842268, eliberat la data de 13 iulie 2011, C.I. seria PC nr.821976 /
03.07.2013, CNP 2830106410111 – Presedinte;
Consuella Oana Cristina Răducu-Efrim, cetăţean român, născută la data de 03 ianuarie 1977
în București, sector 4, domiciliată în Municipiul Bucureşti, sector 1, str. Mușetești nr.16,
posesoare a CI Seria RT nr. 496643, eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2, la data de 17.07.2007,
CNP 2770103433038 – Director General;
şi
Alexandra Hobai, cetăţean român, născută la data de 03 mai 1972 în Bucuresti, sector 1,
domiciliată în București, str. Avia iei, nr.3, bl.4C, sc.2, ap.21, posesor al CI Seria RX nr.
262580, eliberată de Sectia 2 la data de 04.02.2005 , CNP 2720503433023 – Vicepresedinte.
17.5. Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea generala, cu intrunirea
unei jumatati plus unu din votul membrilor fondatori, membrilor de onoare si membrilor-asociati
prezenti la Adunarea generala, pentru un mandat de 4 ani; nu exista limitari in ceea ce priveste
capacitatea membrilor Consiliului Director de a cumula mai multe mandate succesive.
17.6. Membrii initiali ai Consiliului director nu vor putea fi inlocuiti.
17.7. In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul director, el va fi inlocuit cu unul
din membrii fondatori, sau o terta persoana, potrivit hotararii Adunarii generale, cu intrunirea
votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
17.8. In cazul in care un membru desemnat in Consiliul director se retrage, el are obligatia sa
notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisia operand la
data implinirii preavizului.
17.9. Pentru motive temeinice, Adunarea generala, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul
din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, pot decide excluderea membrilor asociatiei sau
revocarea membrilor Consiliului director al Asociatiei, cu exceptia membrilor fondatori, care nu
pot fi revocati, dar se pot retrage la cerere.
17.10. Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii generale, cu intrunirea
votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
17.11. Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare.
Articolul 18
Întrunirile Consiliului Director
18.1 Consiliul Director se întruneşte în mod obişnuit o dată pe trimestru, precum şi în sesiune
extraordinară, de fiecare dată când acest lucru este considerat necesar de către Preşedinte sau
atunci când cel puţin 2 din membrii Consiliului Director solicită acest lucru în scris.
18.2. Preşedintele convoacă Consiliul Director, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu
scrisoare recomandată cu confirmare de primire trimisă cu cel puţin 7 (şapte) zile calendaristice
înainte de ziua întrunirii.
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Articolul 19
Hotărârile Consiliului Director
19.1. Întrunirile sunt prezidate de Preşedintele Consiliului, sau, în absenţa acestuia, de
Vicepresedinte; in situatia in care atat Presedintele cat si Vicepresedintele sunt absenti,
intrunirile vor fi prezidate de o persoana aleasă dintre ceilalţi membrii ai Consiliului Director.
Dintre membrii Consiliului Director se va alege o persoană care să îndeplinească funcţia de
Secretar.
19.2. Întrunirile sunt valabile, în prima convocare, cu prezenţa efectivă a cel puţin 3 din membrii
Consiliului Director; după ce a trecut jumatate de oră (1/2) de la ora fixată în avizul de
convocare, şedinţa Consiliului Director se consideră întrunită în mod valabil în a doua
convocare în cazul în care sunt prezenţi cel puţin 2 din membrii Consiliului Director.
19.3. Hotărârile sunt luate cu majoritate de voturi, fără să se ţina cont de abţineri, mai putin
cazurile in care prezentul Act constitutiv solicita unanimitate. Fiecare membru are dreptul la un
vot. În caz de egalitate de voturi, prevalează votul Preşedintelui.
19.4. La fiecare întrunire se va redacta un Proces-Verbal în care se vor consemna deciziile
Consiliului Director cu privire la problemele de pe ordinea de zi. Procesul-Verbal va fi semnat de
Preşedinte şi de Secretarul şedinţei Consiliului Director.
Articolul 20
Atribuţiile Consiliului Director
20.1 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 şi cheltuieli şi
proiectul programelor Asociaţiei;
b) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
d) Stabileşte contribuţia Asociaţilor si modalităţile de încasare a acesteia;
e) Încheie acorduri cu alte asociaţii sau entităţi având scopuri şi obiective similare Asociaţiei;
f) Elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Asociatiei;
g) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute prin prezentul Act Constitutiv sau stabilite de
Adunarea Generală.
20.2. Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt
interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau
afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In
caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor
nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
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20.3. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi atacate de asociati
sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat impotriva si a
cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
20.4. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive,
inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a
incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege
sau in Actul constitutiv.
Articolul 21
Directorul General
21.1 Consiliul Director poate decide numirea unui alt Director General al Asociaţiei, în cazul în
care consideră că acest lucru este necesar pentru buna funcţionare a Asociaţiei.
21.2. Directorul General poate fi cetăţean român român sau străin. Directorul General este
colaboratorul direct al Preşedintelui Consiliului Director şi va participa, cu funcţii consultative
şi/sau de secretariat şi drept de vot, la şedintele organelor de conducere ale Asociaţiei prevăzute
în prezentul Act Constitutiv.
21.3 Directorul General va avea toate atribuţiile ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală, de
Presedinte şi de către Consiliul Director.
21.4 Directorul General va fi în principal responsabil cu supravegherea şi coordonarea
activităţilor desfăşurate de personalul angajat al Asociaţiei, în vederea îndeplinirii hotărîrilor
luate de Consiliul Director şi/sau de Adunarea Generală.
Articolul 22
Exerciţiu financiar. Controlul Asociaţiei. Cenzori.
22.1. Exerciţiul financiar începe la 31 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie. Primul exerciţiul
financiar începe de la data constituirii Asociaţiei şi se sfârşeşte la 31 decembrie în acelaşi an.
22.2. Adunarea Generală poate decide ca activitatea financiară a Asociaţiei să fie controlată de
către un cenzor sau de către o Comisie de Cenzori. Cenzorul este ales de catre Adunarea
generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori si membrilorasociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani.
22.3. În cazul în care Adunarea Generală decide ca activitatea financiară a Asociaţiei să fie
controlată de un singur cenzor, acesta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să fie o persoană din afara Asociaţiei; si
- să aiba calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, conform prevederilor legale în
vigoare.
22.4. În cazul numirii unei Comisii de Cenzori aceasta va fi compusă din minim 3 membri,
persoane fizice sau juridice, române sau străine. Cel puţin unul dintre membrii Comisiei de
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Cenzori va trebui să deţină calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, conform
prevederilor legale în vigoare. Numărul membrilor Comisiei de Cenzori va fi întotdeauna impar.
22.5. Mandatul cenzorului sau al Comisiei de Cenzori este de 3 ani de la data numirii lor de către
Adunarea Generală.
22.6 Atribuţiile cenzorului sau ale Comisiei de Cenzori sunt următoarele:
a) Verificarea modului în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) Întocmirea de rapoarte şi prezentarea acestora Adunării Generale;
c) Participarea la şedinţele Consiliului Director, respectiv ale Adunării Generale, fără drept de
vot;
d) Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Adunarea Generală.
22.7. Comisia de Cenzori va funcţia în conformitate cu prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare aprobat de Adunarea Generală.
22.8. În cazul în care numărul Asociaţilor depăşeşte 15 (cincisprezece) persoane, numirea unui
cenzor este obligatorie; în cazul în care numărul Asociaţilor va depăşi 100 (o suta) de persoane
este obligatorie numirea unei Comisii de Cenzori.
Articolul 23
Patrimoniul şi resursele economice ale Asociatiei
23.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în sumă de 3.000 lei, fiind format din aporturile în
numerar ale membrilor fondatori ai Asociaţiei.
23.2. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei va avea următoarea structură:
- Alexandra Hobai – 1.000 lei
- Iulia Ioana Huiduc – 1.000 lei
- Consuella Oana Cristina Răducu-Efrim – 1.000 lei
23.3.Asociaţia poate avea şi alte resurse patrimoniale provenind din:
a) cotizaţiile si taxele de inscriere ale membrilor Asociaţiei;
b) dobanzi sau dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile;
c) dividende ale societăţilor comerciale constituite de Asociaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii sau sponsorizări;
f) resurse de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) fonduri europene si/sau internationale;
h) granturi, premii, finantari independente;
i) alte venituri, in conformitate cu prevederile legii.
23.4. Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in
materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
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23.5. Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in
aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.
23.6. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter
accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.
Articolul 24
Bugetul
24.1 Consiliul Director propune Adunării Generale anual spre aprobare bugetul de venituri şi
cheltuieli.
24.2. Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;
b) salarii si adaosuri la salarii;
c) indemnizatii, prime si premii;
d) procurari de rechizite, imprimate de birou si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului
asociatiei;
e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masa, transport;
g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;
h) alte cheltuieli.
24.3. Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se
aproba de persoane insarcinate de Consiliul director.
24.4. Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele
statutului si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
24.5. Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din
disponibilitatile existente.
Articolul 25
Bilanţul (Situaţia financiară anuala)
25.1. Consiliul Director supune anual aprobării Adunarii Generale a Asociaţilor bilanţul (situaţia
financiară anuală) a Asociaţiei.
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Articolul 26
Modificări ale Actului Constitutiv şi ale Statutului
26.1. Orice modificăre a prezentului Act Constitutiv sau a Statutului al Asociaţiei trebuie să fie
aprobată de Adunarea Generală a Asociaţilor în unanimitate, cu excepţia modificărilor privind
sediul social care vor fi aprobate de Consiliul Director.
Articolul 27
Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei
27.1. Asociaţia se dizolvă de drept în următoarele situaţii:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constiuită, dacă,
în termen de 3 luni de la constatarea acestei situaţii, Adunarea Generală nu decide modificarea
scopului Asociaţiei;
c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu
prevederile prezentului Statut, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an de la data la care,
potrivit Statutului, Adunarea Generală sau Consiliul Director trebuia să se întrunească.
d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp
de 3 luni.
27.2. În cazul dizolvării de drept, constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei
în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
27.3. Asociaţia se dizolvă la cererea oricărei persoane interesate, prin hotărâre judecătorească în
următoarele situaţii:
a) când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când Asociaţia a devenit insolvabilă.
În cazurile menţionate mai sus dizolvarea Asociaţiei se pronunţă prin hotărârea judecătoriei în a
cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei.
27.4. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale, în conformitate cu
prevederile O.G.26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii.
27.5. Dizolvarea Asociaţiei determină începerea procedurii de lichidare. În cazurile prevăzute la
art. 27.1 şi 27.3. lichidatorii vor fi numiţi de instanţă, prin însăşi hotărârea judecătorească de
dizolvare. În cazul prevăzut de art. 27.4, Adunarea Generală trebuie să numească şi lichidatorii
prin hotărârea de dizolvare.
27.6. Lichidatorii pot fi atât persoane fizice cât şi persoane juridice, autorizate conformi legii.
Mandatul Consiliului Director încetează de drept la data numirii lichidatorilor.
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27.7.1. La intrarea in functie, lichidatorii efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa
constate situatia exacta a activului si pasivului.
27.7.2. Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale
Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
27.7.3. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
27.8. Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de
a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani,
procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
27.9. Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate
in curs de derulare.
27.10.1. In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite
catre persoane fizice.
27.10.2. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public
cu scop identic sau asemanator.
27.10.3. Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita
bunurile in conditiile art. 27.10.2., ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice
cu scop identic sau asemanator.
27.10.4 Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare,
daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.
27.11. Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa
expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.
27.12. Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna
bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul
asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul
Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
27.13. Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o
contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei,
vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si
actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.
27.14.1. Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
27.14.2. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta
descarcarea acestora de obligatiile asumate.
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Articolul 28
Dispoziţii finale
28.1. Pentru aspectele nereglementate în prezentul Statut se aplica prevederile O.G 26/2000, cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările succesive.
28.3. Prezentul Statut a fost semnat în română.
28.4.Orice litigiu între Asociaţi cu privire la interpretarea şi executarea prezentului Statut va fi
soluţionat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiu va fi supus spre
soluţionare instanţelor române competente.
28.5. Prezentul Statut a fost semnat azi, data atestării, în 6 (sase) exemplare, din care 1 (unul)
pentru Asociatie, 4 (patru) pentru instanţă si 1 (unul) pentru registrul de atestare.
ASOCIAŢI
ALEXANDRA HOBAI ________________________________________________________

IULIA IOANA HUIDUC _______________________________________________________

CONSUELLA OANA CRISTINA RĂDUCU-EFRIM _______________________________
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