STATUTUL ASOCIAŢIEI
ASOCIAŢIA MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL HARGHITA

CAPITOLUL I.
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI

Art. 1

Denumirea Asociaţiei

1.1
Denumirea asociaţiei este Asociaţia Mediatorilor din Judeţul Harghita, denumire
rezervată în baza Dovezii de disponibilitate a denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei, Serviciul
Comunicare şi Relaţii Publice sub nr. 92651 din data de 20.12.2010.
1.2
În cuprinsul prezentului statut Asociaţia Mediatorilor din Judeţul Harghita este
denumită Asociaţie, orice referire la termenul de Asociaţie înţelegându-se a se referi la Asociaţia
Mediatorilor din Judeţul Harghita.
1.3
În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile precum şi toate şi orice documente
emise de Asociaţie, denumirea Asociaţiei, menţionată mai sus, va fi urmată de numărul de înregistrare în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi codul de înregistrare fiscală.

Art. 2

Forma juridică a Asociaţiei.

2.1
Asociaţia este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial,
nonguvernamentală, autonomă, apolitică, şi este înfiinţată în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
2.2
Asociaţia, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, are dreptul de a constitui şi/sau a se afilia la federaţii naţionale şi internaţionale, care
activează în acelaşi domeniu şi au scopuri similare.

Art. 3

Sediul social al Asociaţiei.

3.1
Sediul social al Asociaţiei este în Municipiul Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 68, judeţul Harghita, cod poştal 530100.
3.2
Asociaţia înfiinţează Sucursala Gheorgheni cu sediul în Municipiul Gheorgheni str.
Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Harghita, denumirea completă a sucursalei fiind Asociaţia Mediatorilor
din Judeţul Harghita - Sucursala Gheorgheni.
3.3
Modificarea sediului social al Asociaţiei poate avea loc în baza hotărârii consiliului
director prin aplicarea art. 21 al. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
3.4
sucursale.

Art. 4

Asociaţia, în baza hotărârii adunării generale a asociaţilor, poate înfiinţa filiale şi

Durata Asociaţiei.

Durata de funcţionare a Asociaţiei este stabilită pe termen nedeterminat, funcţionarea Asociaţiei
nefiind limitată în timp. Asociaţia dobândeşte personalitate juridică şi îşi începe funcţionarea din data
înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL II.
SCOPUL
ASOCIAŢIEI

ASOCIAŢIEI;

DOMENIUL

ŞI

OBIECTUL

DE

ACTIVITATE

AL

Art. 5
Scopul fundamental şi prioritar al Asociaţiei este reprezentarea intereselor profesionale
şi protejarea statutului mediatorilor autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Legea
Statut Asociaţia Mediatorilor din Judeţul Harghita

1

192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator.

Art. 6
Asociaţia are ca scop general şi universal promovarea, sprijinirea şi popularizarea
medierii în România, ca procedură alternativă de rezolvare a conflictelor.
Art. 7
Asociaţia îşi propune să organizeze programe şi cursuri de specialitate pentru
pregătirea şi perfecţionarea mediatorilor şi să sprijine activitatea de cercetare şi studiere a medierii în
orice formă şi prin toate modalităţile permise de legislaţia în vigoare.
Art. 8
În vederea realizării scopului definit prin prezentul statut, Asociaţia urmăreşte
următoarele obiective şi desfăşoară următoarele activităţi:
8.1
asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii de mediere cu respectarea Legii
192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Codului de Etică şi Deontologie
Profesională a Mediatorilor;
8.2

aprofundarea şi înţelegerea procedurii de mediere , promovarea şi sprijinirea medierii;

8.3
desfăşurarea activităţii de intermediere în domeniul medierii, popularizarea medierii în
România prin organizarea de conferinţe publice pentru promovarea medierii precum şi de seminarii de
lucru pentru perfecţionarea tehnicilor de mediere;
8.4
mediatorilor;

organizarea de programe şi cursuri de specialitate pentru pregătirea şi perfecţionarea

8.5
organizarea de cursuri de formare a mediatorilor şi de cursuri de formare a formatorilor
şi de pregătire continuă;
8.6
înfiinţarea de edituri şi activitatea acestora, activitate de tipărire şi activităţi anexe
acesteia, reproducerea înregistrărilor pe suporţi (audio, video, informatice etc);
8.7
desfăşurarea de activităţi editoriale (pliante, reviste, buletine informative, rapoarte,
cărţi, pagină WEB, etc.), crearea de filme;
8.8
8.9
juridice;
8.10

stabilirea de relaţii de parteneriat cu mass media;
colaborări cu diverse organizaţii, organe ale administraţiei publice şi persoane fizice şi
colaborarea cu alte organizaţii şi persoane din ţară şi din străinătate;

8.11
încheierea de parteneriate cu autorităţi publice şi persoane juridice de drept privat, fără
scop patrimonial ;
8.12
atragerea şi acceptarea de sponsorizări şi susţinere materială din partea unor persoane
fizice şi juridice;
8.13
elaborarea de proiecte şi aplicarea pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă în
vederea realizării scopului Asociaţiei şi susţinerea activităţii acesteia;
8.14

alte activităţi care ţin de instituţia medierii;

8.15
dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării şi realizarea de
activităţi economice directe;
8.16

exercitarea dreptului la liberă asociere;

8.17

recrutarea de noi membri pentru Asociaţie;

8.18

activităţi de caritate, de sponsorizare şi de mecenat;

Art. 9
Asociaţia, în afara activităţilor definite prin prezentul Statut, poate desfăşura orice alte
activităţi permise de lege care au legătură directă sau indirectă cu obiectul de activitate declarat şi care au
menirea de a servi realizarea scopului Asociaţiei.
Art. 10 Pentru îndeplinirea scopului său, Asociaţia va colabora cu alte organizaţii
nonguvernamentale, cu instituţii publice sau private din România, precum şi cu organisme şi organizaţii
naţionale şi internaţionale.
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CAPITOLUL III.
ACTIVUL PATRIMONIAL, PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 11

Patrimoniul total al Asociaţiei

11.1
Patrimoniul Asociaţiei este în valoare totală de 1.250 (omiedouăsutecincizeci) lei şi se
compune din aport în numerar în sumă de 1.250 (omiedouăsutecincizeci) lei, vărsat şi consemnat integral
de membrii fondatori, în mod egal, la data semnării şi autentificării prezentului Statut.
11.2
Fiecare membru fondator a depus şi a consemnat suma de 250 (douăsutecincizeci) lei
în vederea stabilirii patrimoniului iniţial al Asociaţiei în sumă totală de 1.250 (omiedouăsutecincizeci)
lei.
11.3
Membrii fondatori cunosc prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, respectiv inexistenţa oricărui drept de restituire cu privire la contribuţia
materială a asociaţilor sub forma aportului în numerar pentru formarea patromoniului Asociaţiei.

Art. 12 Patrimoniul Asociaţiei poate fi majorat prin investiţii în bunuri mobile şi imobile
achiziţionate şi/sau construite în condiţiile legii.
Art. 13

Patrimoniul Asociaţiei poate fi format din:

 bunuri imobile;
 bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
 obiecte de inventar şi mijloace circulante;
 orice drepturi şi obligaţii conform legii.
Art. 14 Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a Asociaţiei, iar bunurile
acesteia sunt proprietate privată şi indivizibilă.
Art. 15

Veniturile Asociaţiei provin din:

a.

cotizaţiile membrilor

b.

dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii

c.

dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie

d.

venituri realizate din activităţi economice directe

e.

donaţii, sponsorizări sau legate

f.

resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

g.
venituri obţinute din realizarea unor cercetări, sondaje de opinie, şi alte acţiuni cu
caracter de asistenţă şi suport
h.

subvenţii de la autorităţi şi instituţii

i.

finanţări nerambursabile din partea unor instituţii şi fundaţii din ţară şi străinătate

j.

venituri realizate din închirierea unor mijloace proprii

k.
venituri din oferirea de servicii de asistenţă şi suport (consiliere, cursuri de pregătire,
cursuri de formare plătite, etc.)
l.

dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării

m.

alte venituri prevăzute de lege

Art. 16 Din resursele sale financiare, Asociaţia poate efectua investiţii în bunuri mobile şi
imobile, să constituie depozite bancare, să achiziţioneze orice fel de alte drepturi, după cum va putea
înstrăina bunuri, atunci când este în interesul conservării patrimoniului, în condiţiile legii.
Art. 17 Contractele, acordurile, transferurile de numerar şi de valori, precum şi operaţiunile
financiare privind fondurile Asociaţiei vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile legale, ale actului
constitutiv şi ale statutului Asociaţiei de către Consiliului Director, Asociaţia fiind reprezentată în
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relaţiile cu terţii şi la încheierea oricăror/tuturor documentelor contractuale de către Preşedintele
Asociaţiei sau de către Vicepreşedintele Asociaţiei în situaţiile în care Preşedintele este împiedicat din
motive obiective de a asigura reprezentarea Asociaţiei.

Art. 18 Asociaţia poate fi sprijinită de orice persoană fizică indiferent de orice aspect care
poate fi văzut ca un criteriu de discriminare (ex. origine etnică, sex, orientare sexuală, convingeri politice
sau religioase etc.).
CAPITOLUL IV
DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU. DREPTURILE ŞI
OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Asociaţia este formata din:

Art. 19
a.

asociaţi fondatori

b.

membrii de onoare, fără drept de vot în cadrul Asociaţiei

c.

asociaţi

Art. 20 Asociaţia, în vederea realizării scopului şi desfăşurării activităţii proprii poate apela la
colaboratori voluntari din afara Asociaţiei şi poate încheia contracte individuale de muncă pentru
angajarea unor persoane fizice, în condiţiile şi cu respectarea legislaţiei muncii.
Art. 21 Asociaţii fondatori sunt persoanele care au avut iniţiativa constituirii Asociaţiei şi au
încheiat actul constitutiv al Asociaţiei.
Art. 22 Membrii de onoare sunt personalităţi ale vieţii sociale, economice, sau culturale care
prin activitatea lor sprijină scopul şi activitatea Asociaţiei. Calitatea de membru de onoare este acordată
de Asociaţie în baza hotărârii adunării generale a Asociaţiei la propunerea consiliului director.
Art. 23 Asociaţii Asociaţiei sunt persoanele care au aderat la Asociaţie, la scopul şi activitatea
Asociaţiei, acceptând fără rezerve şi condiţionări opozabilitatea Statulului Asociaţiei şi se obligă să îl
respecte.
Art. 24 Calitatea de asociat se dobândeşte la cerere, în baza aprobării adunării generale a
Asociaţiei la propunerea consiliului director. Calitatea de asociat poate fi dobândită de către orice
persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, indiferent de profesie, sex, naţionalitate, cetăţenie, origine
socială, convingeri politice şi religioase, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este mediator autorizat în conformitate cu dispoziţiile Legii 192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator şi este înscris în Tabloul mediatorilor, gestionat de Consiliul
de Mediere
b) are sediul profesional în judeţul Harghita;
c) nu a suferit nici o condamnare definitivă cu caracter penal pentru o faptă săvârşită cu intenţie;
d) dovedeşte un interes în îndeplinirea scopului statutar al Asociaţiei;
e) îşi exprimă în scris dorinţa de a deveni membru, achiesând la statutul asociaţiei şi la codul de
etică şi deontologie profesională a mediatorilor.

Art. 25 În vederea dobândirii calităţii de asociat al Asociaţiei, persoanele interesate care
solicită dobândirea calităţii de asociat al Asociaţiei vor depune o cerere scrisă de aderare, adresată
consiliului director al Asociaţiei, prin care îşi manifestă expres intenţia de aderare la Asociaţie şi solicită
dobândirea calităţii de asociat. În cadrul cererii de aderare solicitantul va preciza şi detalia dacă deţine
calitatea de asociat/membru sau asociat/membru fondator la orice altă persoană juridică fără scop
patrimonial care îşi desfăşoară activitatea în domeniul medierii sau în domenii direct legate de mediere.
La cererea de aderare, solicitantul va anexa un curriculum vitae şi o declaraţie autentică pe proprie
răspundere prin care declară că îşi însuşeşte şi este de acord cu scopul şi obiectivele Asociaţiei şi
confirmă că acceptă fără rezerve statutul Asociaţiei şi se obligă la respectarea acestuia.
Art. 26 Cererea de aderare a persoanei solicitante va fi analizată de consiliul director al
Asociaţiei. În cazul în care cererea de aderare va fi considerată conformă şi justificată de către consiliul
director, acesta va supune cererea de aderare aprobării adunării generale a Asociaţiei la următoarea
sedinţă a adunării generale, dar nu mai târziu de 12 luni de la data depunerii cererii de aderare. În termen
de 30 de zile de la data sedinţei adunării generale în care s-a supus aprobării cererea de aderare, Asociaţia
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va comunica în scris solicitantului rezultatul votului adunării generale a Asociaţiei cu privire la aprobarea
cererii de aderare şi dobândirea calităţii de asociat al Asociaţiei.

Art. 27

Prin aderarea la statutul Asociaţiei, asociatul acceptat în Asociaţie îşi asumă

următoarele:

-

cunoaşte, este de acord şi respectă prevederile statutului Asociaţiei;

-

recunoaşte organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei

-

este de acord şi se obligă să plătească cotizaţia lunară/anuală stabilită de adunarea generală a
Asociaţiei;

Art. 28

Drepturile asociaţilor Asociaţiei:

1)

drept de vot egal în cadrul adunării generale a Asociaţiei

2)

dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Asociaţiei

3)

dreptul de a participa la şi de a beneficia de acţiunile organizate de Asociaţie

4)

dreptul de a formula propuneri în adunarea generală

Art. 29

Obligaţiile asociaţilor Asociaţiei:

1)

să respecte prevederile prezentului statut şi a reglementărilor legale în vigoare

2)

să participe la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei

3)

să participe activ şi efectiv la desfăşurarea activitaţii Asociaţiei

4)

să contribuie activ la constituirea fondurilor Asociaţiei

5)

să respecte hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei

6)

să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale Asociaţiei

7)

să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei

8)

să nu desfăşoare activităţi care să aducă prejudicii Asociaţiei

9)

să comunice Asociaţiei noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia

10)
să nu facă declaraţii publice care contravin hotărârilor Asociaţiei sau care aduc atingere
intereselor generale ale acesteia sub sancţiunea de daune interese.

Art. 30 Nerespectarea obligaţiilor stabilite în sarcina asociaţilor va atrage sancţionarea
asociaţilor culpabili de încălcarea obligaţiilor în cauză, în condiţiile şi limitele legale. Sancţiunile aplicate
asociaţilor vor fi date în condiţiile încălcării prezentului statut, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Art. 31 Excluderea din Asociaţie şi pierderea calităţii de asociat al Asociaţiei poate fi hotărâtă
de adunarea generală a Asociaţiei în următoarele cazuri:
1)

nerespectarea prevederilor statutului Asociaţiei

2)

angajarea asociatului respectiv în activităţi contrare legii şi ordinii de drept

3)
încetarea calităţii de mediator autorizat şi radierea din Tabloul mediatorilor, gestionat
de Consiliul de Mediere;
4)
condamnarea asociatului pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, care aduce atingere
prestigiului profesiei şi Asociaţiei;
5)
neprezentarea nemotivată la două şedinţe consecutive ale adunării generale a Asociaţiei
sau la patru şedinţe ale adunării generale a Asociaţiei în decursul unui an calendaristic;
6)
neachitarea cotizaţiei lunare şi/sau anuale pe o perioadă mai mare de 6 luni de la
scadenţa obligaţiei celei mai vechi;
Pierderea calităţii de asociat al Asociaţiei prin excludere, se supune dezbaterii şi se hotărăşte
de către adunarea generală a Asociaţiei, cu o majoritate calificată de 2/3 din voturile asociaţilor prezenţi.
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Asociatul a cărui excludere constituie obiectul dezbaterilor şi a votului adunării generale a Asociaţiei, nu
va avea drept de vot pentru adoptarea hotărârii cu privire la excluderea acestuia.
În cazul adoptării unei hotărâri de excludere a asociatului, adunarea generală a Asociaţiei va
analiza şi va adopta o decizie şi cu privire la promovarea unor acţiuni judiciare pentru atragerea şi
antrenarea răspunderii pecuniare, contravenţionale sau penale, după caz, a asociatului în cauză. În cazul
în care se adoptă o hotărâre în sensul iniţierii unei acţiuni judiciare împotriva asociatului exclus,
adunarea generală a Asociaţiei va desemna, prin aceeaşi hotărâre, asociatul mandatat pentru formularea
şi reprezentarea Asociaţiei în cadrul acţiunilor în justiţie.

Art. 32 Calitatea de asociat al Asociaţiei încetează în baza cererii de renunţare la această
calitate, depusă la sediul Asociaţiei şi adresată consiliului director. Renunţarea devine efectivă şi
încetarea calităţii de asociat intervine din momentul înregistrării cererii de renunţare.
CAPITOLUL V.
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Art. 33

Organele Asociaţiei sunt:

-

Adunarea Generală

-

Consiliul Director

-

Cenzorul Asociaţiei sau Comisia de cenzori, după caz

Secţiunea I - Adunarea generală a Asociaţiei

Art. 34 Adunarea generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este alcătuit din
totalitatea asociaţilor cu drept de vot.
Art. 35

Adunarea generală se reuneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare.

Art. 36 Adunarea generală se convoacă şi se întruneşte obligatoriu o dată pe an în sesiune
ordinară, până cel mai târziu la 15 aprile.
Art. 37 Adunarea generală se convoacă şi se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori
este nevoie şi necesităţile şi interesele Asociaţiei o impun.
Art. 38 Adunarea generală se convoacă de către consiliul director, de către preşedintele
Asociaţiei sau de cenzorul Asociaţiei sau comisia de cenzori, după caz.
Art. 39 Adunarea generală se convoacă şi la cererea a cel puţin unei treimi din numărul
asociaţilor cu drept de vot. Solicitarea de convocare a adunării generale, formulată de asociaţii care
reprezintă cel puţin o treime din totalul asociaţilor cu drept de vot, se adresează consiliului director al
Asociaţiei iar în cazul în care consiliul director refuză convocarea, instanţei judecătoreşti competente.
Art. 40 Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin
convocator scris transmis prin scrisoare recomandată sau orice alt mijloc de comunicare la distanţă care
permite confirmarea primirii corespondenţei (fax, e-mail). Convocatorul adunării generale va cuprinde în
toate cazurile ordinea de zi a sedinţei, data, ora şi locul desfăşurării sedinţei adunării generale.
Art. 41 În cadrul sedinţei adunării generale se vor dezbate şi aproba numai problemele înscrise
pe ordinea de zi, cu excepţia cazului în care la sedinţa adunării generale participă personal toţi asociaţii
cu drept de vot din cadrul Asociaţiei.
Art. 42 În cadrul adunării generale pot participa, din proprie iniţiativă, şi pot face propuneri şi
membrii fără drept de vot, însă fără a putea exprima un vot valabil cu privire la problemele supuse
dezbaterii şi aprobării adunării generale.
Art. 43 Adunarea generală (ordinară sau extraordinară) este statutară şi valabil întrunită dacă la
prima convocare sunt prezenţi cel puţin o treime din asociaţii cu drept de vot.
Art. 44 Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, adunarea generală va fi
reconvocată, cu aceeaşi ordine de zi, în termen maxim de 7 zile de la data stabilită prin prima convocare.
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La a doua convocare, adunarea generală se consideră statutar şi valabil întrunită, indiferent de numărul
asociaţilor prezenţi.

Art. 45 Convocatorul întocmit şi transmis în baza prezentului statut poate cuprinde data, ora şi
locul desfăşurării sedinţei adunării generale atât pentru prima cât şi pentru a doua convocare, cu condiţia
ca între data stabilită pentru prima şi a doua convocare să existe o perioadă de cel puţin 1 (una) zi
diferenţă.
Art. 46 Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea simplă a voturilor, respectiv jumătate
plus un vot din numărul total al drepturilor de vot al asociaţilor prezenţi.
Art. 47

Asociaţii Asociaţiei au dreptul la un singur vot. Asociaţii au drept de vot egal.

Art. 48 Hotărârile adunării generale se iau prin votul deschis al asociaţilor. Cazurile în care
hotărârea adunării generale va fi adoptată prin vot secret vor fi stipulate în statut.
Art. 49 Asociaţii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării generale de către un alt asociat
împuternicit cu procură specială autentică. Un asociat poate reprezenta cel mult un singur asociat.
Asociatul mandatar, prezent la sedinţa adunării generale, poate vota în numele şi pe seama asociatului
mandant doar cu privire la punctele de pe ordinea de zi comunicate prin convocator.
Art. 50 Asociatul care se află în orice conflict de interese cu o problemă sau aspect supus
deciziei adunării generale sau a consiliului director, va declara acest lucru şi nu va lua parte la deliberare
şi nici la vot.
Art. 51 Decizia cu privire la alegerea şi revocarea membrilor consiliului director, al
preşedintelui şi vicepreşedintelui Asociaţiei, al cenzorului sau al membrilor comisiei de cenzori, după
caz, se adoptă prin votul secret al asociaţilor.
Art. 52 Hotărârea privind excluderea unui asociat în condiţiile stabilite în prezentul statut se
adoptă prin votul secret al asociaţilor şi cu o majoritate calificată de 2/3 din voturile asociaţilor prezenţi.
Art. 53 Hotărârile adunării generale vor fi adoptate prin votul secret al asociaţilor, ori de câte
ori acesta este solicitat de cel puţin o treime din asociaţii prezenţi la sedinţa adunării generale.
Art. 54 Adunarea generală este condusă de preşedintele Asociaţiei sau de vicepreşedintele
Asociaţiei, care are obligaţia de a comunica situaţia prezenţei asociaţilor cu drept de vot şi verificarea
întrunirii cvorumului legal pentru întrunirea valabilă a adunării generale, înaintea abordării punctelor de
pe ordinea de zi.
Art. 55 Hotărârile adunării generale adoptate în condiţii statutare sunt obligatorii pentru toţi
membrii Asociaţiei, inclusiv pentru cei care au votat contra sau nu au participat la sedinţa adunării
generale.
Art. 56

Atribuţiile adunării generale sunt următoarele:



stabilirea strategiei şi a obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung ale Asociaţiei



aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;



aprobarea programelor anuale ale Asociaţiei;



alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;



stabilirea atribuţiilor membrilor consiliului director;



examinarea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale consiliului director ;



alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;



înfiinţarea de filiale, birouri şi reprezentante în ţară şi în străinătate ;



modificarea actului constitutiv şi a statutului;

 hotărăşte participarea la înfiinţarea altor asociaţii şi fundaţii şi afilierea la federaţii sau

confederaţii din ţară sau din străinătate, având scopuri şi activităţi similare cu ale sale şi
care nu contravin prezentului statut şi reglementărilor legale în vigoare aplicabile în
domeniul medierii;
 aprobă acceptarea donaţiilor condiţionate sau grevate de sarcini şi veghează cu privire la

respectarea condiţiilor acestora;
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 decide cu privire la admiterea şi excluderea membrilor în Asociaţie, în conformitate cu

statutul Asociaţiei;
 stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare şi/sau anuale pentru asociaţi;
 decide cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, numeşte lichidatorii Asociaţiei şi

stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare;
 orice alte atribuţii prevăzută de lege.

Secţiunea II - Consiliul director al Asociaţiei

Art. 57 Conducerea executivă a activităţii curente, între şedinţele Adunării generale, este
asigurată de către consiliul director. Consiliul director pune în executare hotărârile Adunării Generale şi
este compus din trei membrii. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele consiliului director.
Vicepreşedintele Asociaţiei este şi vicepreşedintele consiliului director.
Art. 58 Preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei, precum şi membrii consiliului director sunt
aleşi pe o perioadă de patru ani.
Art. 59 Membrii consiliului director pot fi aleşi doar din rândul asociaţilor Asociaţiei.
Candidaţii vor fi propuşi şi aleşi prin vot secret de către adunarea generală a Asociaţiei.
Art. 60 Hotărârile consiliului director se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor
consiliului director.
Art. 61 Calitatea de membru în consiliul director şi calitatea de cenzor al Asociaţiei sau
membru în comisia de cenzori sunt incompatibile şi nu pot fi cumulate.
Art. 62 Locurile devenite vacante în cadrul consiliului director se completează la prima
adunare generală, în condiţiile prezentului statut.
Art. 63 În cazul în care funcţia de preşedinte al Asociaţiei devine vacantă din orice motive,
atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de vicepreşedinţele Asociaţiei până la prima adunare
generală a asociaţiei.
Art. 64 Membrii consilului director care lipsesc nemotivat de la mai mult de două şedinţe
consecutive sau de la mai mult de 3 şedinţe ale consiliului director în decursul unui an calendaristic, se
consideră demişi şi vor fi înlocuiţi.
Art. 65 Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru propria lor conduită şi solidar
răspunzători pentru acţiunea consiliului director, atât faţă de terţi, cât şi faţă de Asociaţie, pentru daunele
provenite din culpa lor.
Art. 66 Pierderea calităţii de asociat al Asociaţiei atrage şi pierderea calităţii de membru în
consiliul director şi înlocuirea necondiţionată din funcţia de membru al consiliului.
Art. 67

Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:

1.

convoacă adunarea generală;

2.

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;

3.

redactează raportul anual privind activitatea Asociaţiei;

4.

încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

5.

aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;

6.

propune şi supune aprobării adunării generale primirea de noi asociaţi precum şi excluderea
unor asociaţi din Asociaţie ;

7.

propune adunării generale primirea în Asociaţie a unor persoane care vor dobândi calitatea de
membru de onoare;

8.

aplică şi revocă sancţiuni disciplinare, respectiv avertismentul şi suspendarea ;

9.

înfiinţează şi desfiinţează structuri tehnice specializate (departamente, comisii, grupuri de lucru)
şi reglementează activitatea acestora ;
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10. modifică cuantumul cotizaţiilor anuale ale asociaţilor din Asociaţie şi modifică alte contribuţii
după necesităţi ;
11. încheie, modifică şi reziliază contracte individuale de muncă, numeşte şi revocă personalul
Asociaţiei, fixează salariile şi îndemnizaţiile angajaţilor Asociaţiei în limitele stabilite de statul
de funcţiuni aprobat de adunarea generală ;
12. aprobă structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor funcţionale, ale personalului şi
reprezentanţilor şi schema de personal a Asociaţiei şi a unităţilor economice anexă;
13. aprobă Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei;
14. hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei sau a filialei, după caz, prin aplicarea art. 21 al. 3 din
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
15. împuterniceşte una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au
calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe
seama Asociaţiei şi pentru îndeplinirea oricăror altor atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de
adunarea generală;
16. adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor statutului,
hotărârilor adunării generale sau propriilor hotărâri;
17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Secţiunea III - Cenzorul şi comisia de cenzori

Art. 68 Controlul activităţilor şi finanţelor Asociaţiei se efectuează de cenzorul Asociaţiei sau,
după caz, de comisia de cenzori. Activitatea cenzorului este independentă de activitatea consiliul
director. Cenzorul, sau după caz membrii comisiei de conzori nu pot avea calitatea de membru în
consiliul director.
Art. 69 Cenzorul Asociaţiei sau comisia de cenzori după caz este aleasă de adunarea generală a
Asociaţiei, pe o perioadă de patru ani.
Art. 70

În realizarea atribuţiilor sale cenzorul sau comisia de cenzori, după caz:

1) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei.
2) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale
3) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot.

Art. 71 În cazul în care numărul asociaţilor Asociaţiei depăşeste 100 de membrii până la data
întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se va exercita în mod obligatoriu de către o
comisie de cenzori, în condiţiile legii.
Art. 72 Comisia de cenzori va fi alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii
consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să deţină calitatea de contabil
autorizat sau expert contabil.
Art. 73 Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se vor aproba de
către adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un Regulament Intern de Funcţionare.
Secţiunea IV - Preşedintele Asociaţiei şi al consiliului director

Art. 74 Reprezentarea Asociaţiei în relaţiile cu terţe persoane este asigurată de preşedintele
Asociaţiei. Preşedintele Asociaţiei este şi preşedintele consiliului director.
Art. 75 Preşedintele Asociaţiei este ales în mod obligatoriu din rândul asociaţilor Asociaţiei.
Candidaţii vor fi propuşi şi preşedintele va fi ales prin vot secret de către adunarea generală a Asociaţiei.
Preşedintele Asociaţiei este ales pentru o perioadă de patru ani, împreună cu ceilalţi membrii ai
consiliului director.
Art. 76 Pe lângă atribuţiile obişnuite de membru al Consiliului Director, preşedintele
Asociaţiei, are următoarele atribuţii specifice:
1)

convoacă consiliul director;
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2)

conduce şedinţele adunării generale şi ale consiliului director;

3)
coordonează, îndrumă şi controlează activitatea consiliului director, asigurând aducerea
la îndeplinire a prevederilor statutului ;
4)
reprezintă interesele Asociaţiei şi pune în practică deciziile/ programele adoptate de
către consiliul director ;
5)
reprezintă Asociaţia în toate raporturile şi relaţiile sale cu terţe persoane fizice şi
juridice, organele administraţiei publice locale şi centrale şi cu autorităţile judiciare ;
6)

reprezintă Asociaţia în justiţie şi în faţa organelor judiciare ;

7)
reprezintă Asociaţia în adunările generale ale agenţilor economici în care aceasta are
calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;
8)
reprezintă Asociaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane juridice similare
din ţară şi din străinătate;
9)

asigură gestionarea bunurilor şi a fondurilor Asociaţiei;

10)
administrează patrimoniul Asociaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile
patrimoniale ale Asociaţiei, angajând fondurile Asociaţiei în limitele valorilor aprobate de către
consiliul director ;
11)
încheie contracte cu terţii în vederea realizării scopului Asociaţiei, încheie acte de
gestiune şi alte documente financiare şi acte juridice în concordanţă cu deciziile adoptate de consiliul
director, aprobă cheltuielile curente, administrative, gospodăreşti şi de protocol ;
12)
întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de
organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară şi le supune aprobării consiliului
director;
13)
conduce, coordonează şi controlează funcţionarea activităţii Asociaţiei; se asigură că
activităţile organizaţiei sunt îndeplinite corespunzător; supraveghează ceilalţi membri ai personalului
şi se asigură că îndatoririle lor sunt îndeplinite corespunzător;
14)
încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi
sancţionează personalul Asociaţiei respectiv angajează şi concediază, după caz, personalul plătit ;
15)
elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;
16)

dă delegare de competenţă personalului din subordine;

17)
poate mandata în vederea executării unor acte determinate oricare dintre asociaţii
Asociaţiei;
18)
ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu
respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei;
Secţiunea V - Vicepreşedintele Asociaţiei şi al consiliului director

Art. 77 În cazul în care preşedintele Asociaţiei se află în imposibilitate obiectivă de a-şi
exercita funcţia şi de a-şi îndeplini atribuţiile, acesta va fi înlocuit de vicepreşedintele Asociaţiei, care va
îndeplini toate atribuţiile preşedintelui, pe întreaga durata a imposibilităţii exercitării mandatului de către
preşedinte.
Secţiunea VI - Secretarul consiliului director

Art. 78

Secretarul consiliului director are următoarele atribuţii:

1)
asigură pregătirea materialelor ce urmează să fie dezbătute de adunarea generală şi de
consiliului director,
2)
director,
3)

asigură întocmirea proceselor verbale ale adunării generale şi ale întrunirilor consiliului
urmăreşte executarea lucrărilor de secretariat

Secţiunea VII - Servicii şi compartimente specializate ale Asociaţiei
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Art. 79 În realizarea scopurilor şi obiectivelor sale de activitate, Asociaţia poate avea servicii
specializate, ale căror funcţionare şi organigramă se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară
aprobat de consiliul director.
Art. 80 În funcţie de necesităţi, cu aprobarea adunării generale, se pot constitui compartimente,
servicii şi departamente auxiliare în subordinea consiliului director (consilier juridic, secretar, casier,
gestionari, contabil etc.). Remunerarea acestora se va face în limitele prevăzute de statul de funcţiuni, cu
aprobarea consiliului director.
SecţiuneaVIII - Regulamentul intern de organizare şi funcţionare

Art. 81 Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al Asociaţiei se elaborează de
preşedintele Asociaţiei, şi se adoptă de către consiliul director cu majoritate simplă de voturi.
Art. 82

Regulamentul intern de organizare şi funcţionare are ca obiective:

1.

stabilirea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor statutului Asociaţiei,

2.

reglementarea aspectelor neprevăzute sau insuficient detaliate prin prezentul Statut

CAPITOLUL VI
ÎNCETAREA PERSONALITĂŢII JURIDICE

Art. 83

Asociaţia se dizolvă şi intra în lichidare în următoarele situaţii:

a)

de drept;

b)

prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei;

c)

prin hotărârea adunării generale.

Art. 84

Asociaţia se dizolvă de drept prin:

a)
realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se efectuează schimbarea
acestui scop;
b)
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;
c)
reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit timp de 3 luni.

Art. 85 Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie
se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 86

Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane

interesate:
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;

Art. 87 Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia
asociaţia îşi are sediul.
Art. 88 Asociaţia se dizolvă ca urmare a adoptării unei hotărâri în acest sens de către adunarea
generală a Asociaţiei. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se
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depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială Asociaţia îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 89 Oricare ar fi cauza dizolvării, Asociaţia intră în lichidare. Lichidarea patrimoniului
acesteia se va efectua în conformitae cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii. Patrimoniul Asociaţiei va primi destinaţia hotărâtă de Adunarea Generală, conform
legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 90 Prevederile prezentului Statut se completează în mod corespunzător cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art. 91 Modificarea prezentului statut se efectuează cu respectarea legislaţiei în vigoare şi doar
în condiţiile stabilite prin prezentul document.
Art. 92 Prezentul statut a fost adoptat şi însuşit prin semnătura depusă de asociaţii fondatori, şi
intră în vigoare după înscrierea acestuia în Registrul asociaţilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află sediul Asociaţiei.
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