ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

STATUT
RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

Reglementat de: Art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000, cu modificările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 39/31.01.2000
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S-a solicitat autentificarea prezentului înscris:

CUPRINS
CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Membri Fondatori ai Asociației
Art. 2. Forma Juridică
Art. 3. Misiunea Asociației
Art. 4. Denumirea Asociației
Art. 5. Sediul Asociației
Art. 6. Durata Funcționării
Art. 7. Patrimoniul Asociației
Art. 8. Obiectivele și Activitățile Asociației
Art. 9. Parteneriate

CAPITOLUL II – MEMBRII ASOCIAȚIEI
Art. 10. Categorii de Membri
Art. 11. Drepturile Membrilor din cadrul Asociației
Art. 12. Obligațiile Membrilor Asociației
Art. 13. Președintele Asociației
Art. 14. Prim-Vicepreședintele și Vicepreședinții Asociației
Art. 15. Secretarul General al Asociației
Art. 16. Abaterile și Sancțiunile Membrilor Asociației
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Art. 17. Încetarea calității de Membru al Asociației

CAPITOLUL III - RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE
ASOCIAȚIEI
Art. 18. Patrimoniul Asociației

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI
SECȚIUNEA I – Adunarea generală
Art. 19. Adunarea Generală
Art. 20. Întrunirea Adunării Generale
Art. 21. Membrii Participanți
Art. 22. Membrii Asociației
Art. 23. Consiliul Director
Art. 24. Cvorum necesar al Adunării Generale
Art. 25. Componența Adunării Generale

SECȚIUNEA A II-A – Consiliul Director
Art. 26. Consiliul Director
Art. 27. Alegerea Membrilor Consiliului Director
Art. 28. Atribuțiile Consiliului Director
Art. 29. Împuternicirile Consiliul Director
Art. 30. Întrunirea Consiliului Director
Art. 31. Serviciile externalizate

SECȚIUNEA A III-A – Controlul financiar-contabil
Art. 32. Controlul Financiar-contabil
Art. 33. Norme și Proceduri de control

CAPITOLUL V – VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI
Art. 34. Veniturile Asociației
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Art. 35. Activități economice (servicii, bunuri, etc)-social
Art. 36. Cheltuielile Asociației
Art. 37. Anul financiar contabil

CAPITOLUL VI – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI
Art. 38. Dizolvarea și lichidarea Asociației
Art. 39. Dizolvarea Asociației
Art.40. Lichidarea Asociației
Art.41. Patrimoniul Asociației
Art. 42. Răspunderea patrimonială
Art.43. Lichidatorii
Art.44. Încheierea lichidării
Art.45. Termene
Art.46. Încetarea Activității

CAPITOLUL VII – DISPOZIȚII FINALE
Art.47. Dispoziții finale

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ, denumită și cu abrevierea ARPEC este
fondată potrivit actului constitutiv de către:
1) Manole Vasile, cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, domiciliat în Cesky Dub, str.
Svobody Nr. 82, okres(județ) Liberec în Republica Cehă, posesor al unui pașaport românesc de tip
CRDS seria: 053983249, eliberat de Serviciul Pașapoarte Bacău la data de 01.08.2016, CNP
1711112180011;
2) Frujină Vlad Gheorghe, cetățean român, domiciliat în Județul Argeș, Comuna Șuici, Sat Rudeni, Nr.
15, posesor al CI Seria AZ, nr. 042253, eliberat de SPCLEP Curtea de Argeș , la data de 12.03.2015,
C.N.P. 1910305033384;
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3) Beșleagă Liviu-Mihail, cetățean român, domiciliat în Județul Ialomița, Comuna Cosimbești, Sat
Gimbășani, șos. Slobozia-Țăndărei, Nr. 59, posesor al CI Seria SZ, nr. 459054, eliberat de SPCLEP
Slobozia, la data de 05.08.2016, C.N.P. 1850805211187;
4) Oprescu Adela, cetățean român, domiciliat în Județul Argeș, Comuna Șuici, Sat Rudeni, Nr. 15,
posesor al CI Seria AZ, nr. 236755, eliberat de SPCLEP Curtea de Argeș , la data de 04.07.2018,
C.N.P. 2670710033104;
și
5) Manole Mihai-Ștefan, cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate, domiciliat în Cesky Dub, str.
Svobody Nr. 82, okres(județul) Liberec în Republica Cehă, posesor al unui pașaport românesc de tip
CRDS seria 053983250, eliberat de Serviciul Pașapoarte Bacău la data de 01.08.2016, CNP
1960620044876.
- care au constituit sus-numita asociație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu privire la
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și cu Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele
fizice și persoanele juridice.

Art. 2. ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ este persoana juridică de drept privat fără scop
patrimonial, apolitică, independentă și non-guvernamentală, desfășurarea unor activități de interes general
referitoare la promovarea identității naționale românești prin educație și cultură.

Art. 3.Misiunea și scopul Asociației
Membrii Asociației doresc să se asocieze în scopul Promovării identității naționale românești prin
educație și cultură având următoarea:
1) Misiunea ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ este aceea de a se implica activ în
promovarea și dezvoltarea educației și culturii românești, atât pe teritoriul României cât și în străinătate.
2) Scopul ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ este să faciliteze în mod egal tuturor
cetățenilor români (și nu numai) accesul la educație și cultură, în limba română, prin inițierea de proiecte
la nivel național și internațional care să aibă ca scop principal promovarea valorilor naționale românești.

Art. 4. Denumirea Asociației
1) Denumirea asociației este: ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ;
2) Abrevierea folosită va fi ARPEC.
3) Logo-ul folosit este: cel din imaginea alăturată mai jos.
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Descrierea pentru logo-ul asociației constă în reprezentarea acestuia printrun medalion de formă rotundă cu margine exterioară de culoare albastră,
alături de o bandă interioară de culoare albă pe care stă scrisă denumirea
Asociației cu litere mari negre. În interiorul medalionului se află
tricolorul românesc, anul înființării și acronimul Asociației: ARPEC. Tot
în interiorul medalionului se află două elemente distinctive și reprezentative
pentru Asociație: o carte și harta României. Acestea reprezintă o carte deschisă
din ale cărei pagini ies raze de lumină, ce vor să lumineze calea viitoarelor generații pentru renașterea națională.
4) Prezentul statut reglementează organizarea și funcționarea ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN
EDUCAȚIE și CULTURĂ.
5)

În toate actele, anunțurile publicitare, corespondența ce va fi emisă de ARPEC, denumirea va fi urmată
de specificarea locației filialei Asociației.

6)

Folosirea de către un membru al ARPEC a denumirii acesteia, în orice documente individuale emise și
activități desfăsurate este supusă aprobării prealabile a Comitetului Director al Asociației cu respectarea
prevederilor prezentului statut și a legilor în vigoare.

Art. 5. Sediul Asociației
1) Sediul social al ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ este situat în:
Județul Ilfov, Comuna Bragadiru, Str. Crișul Repede, nr. 34-38, Vila 8, Lot 3, Tarla 25, Parcelele 107/8/1,
Lot 25.
2) Sediul Asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.
3) Asociația poate deschide filiale și în alte localități sau județe din țară sau în străinătate; poate stabili
legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și
persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
4) Personalitatea juridică a filialei se dobândește în condițiile legislației în vigoare din țara în care își are
sediul sau filiala înființată.
5) Filiala este condusă de un Consiliu Director de Filială, alcătuit din cel puțin 3 membri numiți prin
decizie de către Președintele Asociației.
6) Filiala nu poate deveni entitate cu personalitate juridică dar poate încheia, în nume propriu, acte juridice
de

colaborare, proiecte, desfășoară programe ținând o evidență proprie de administrare și de

conservare cu obligativitatea raportării preliminare și aprobării prin Hotărârea Consiliului Director
Central. Poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama Filialei Asociației, numai cu
baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și
CULTURĂ cu precizarea limitei mandatului și activităților permise filialelor.
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7) Asociația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Adunării Generale.

Art. 6. Durata funcționării
ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ se constituie și ființează pe durată nedeterminată și
își va începe activitatea la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

Art. 7. Patrimoniul
1) Patrimoniul social al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 250 lei.
2) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele
Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8. Obiective și Activități
1) În vederea realizării scopului ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ potrivit art. 3
din prezentul statut, Asociația are următoarele obiective și activități:
a. Obiective:
- implicarea activă în mediul educațional și cultural românesc, la nivel național și internațional, prin
promovarea valorilor naționale românești;
- înființarea de programe educaționale românești dedicate copiilor români;
- implementarea de programe dedicate promovării educației și culturii naționale, în diaspora românească;
- dobândirea statutului de partener al Ministerului Educației din România;
-colaborarea cu instituțiile de presă la nivel local, național și internațional pentru elaborarea de analize, reportaje,
știri sau materiale fotografice și video, cu privire la stadiul implementării proiectelor Asociației;
- înființarea de website-uri, conturi de rețele de socializare, publicații sau alte mijloace de comunicare în masă
care să contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
- dezvoltarea de aplicații și/sau platforme online dedicate mediului educațional, social și cultural românesc;
- încheierea unor protocoale de colaborare cu instituțiile publice și private din România și străinătate care au ca
obiect de activitate asemănător cu cel al Asociației;
b. Activități:

ARPEC ROMÂNIA

Pagină 7
Asociația va desfășura următoarele tipuri de activități:
- activități sociale în vederea strângerii de fonduri cu destinație de ajutorare a unei comunități, grup sau persoane
aflate în situații deosebite;
- programe educative - Școli de iarnă - derulate în diaspora românească cu profesori din România susținuți de
către Asociație;
- programe educative - Școală de vară - pentru copiii din diaspora românească în zonele geografice tradiționale
românești de mare impact istoric și cultural;
-acordarea de sprijin prin asigurarea de asistență IT și online, pentru asociații, fundații, federații și uniuni;
- organizarea de congrese, conferințe, simpozioane și mese rotunde, care au ca scop promovarea educației și
culturii naționale;
- programe de consiliere a părinților interesați să descopere metodologii moderne de educare și implicare, în
viața tinerei generații;
- activități de pregătire și formare profesională a studenților prin programe de voluntariat și/sau internship;
- participarea la programe locale, naționale și internaționale, având ca scop educația și cultura națională;
- activități de inițiere a unor proiecte de promovare a valorilor sociale și naționale românești;
- încurajarea dezvoltării de proiecte socio-educative, culturale și istorice;
- promovarea și susținerea cercetării în domeniul educativ, cultural și istoric (arheologic);
- dezvoltarea de programe sociale și economice în regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și
străinătate;
- Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține beneficii în vederea asigurării
autofinanțării, precum și atragerea altor surse de finanțare pentru realizarea obiectivelor;
- alte acțiuni conforme cu statutul asociației, regulamentului de ordine interioară și cu dispozițiile legale în
vigoare;
2) Schimbarea scopului și obiectivelor Asociației se face numai de către fondatori sau majoritatea
fondatorilor în viață, iar dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu
întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director.
3) În toate cazurile, schimbarea scopului Asociației se poate face numai dacă acesta nu mai poate fi
îndeplinit.

Art. 9. Parteneriate
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1) Asociația poate colabora sau afilia cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau din străinătate, în
vederea realizării scopului și obiectivelor sale.
2) Sucursalele din țară sau străinătate nu au personalitate juridică proprie, funcționând ca structuri ale
ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ.

CAPITOLUL II - MEMBRII ASOCIAȚIEI

Art. 10. Categorii de membri
1) În componența ASOCIAȚIEI RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ intră următoarele categorii
de membri:
a) membri fondatori - membrii care au constituit Asociația și au contribuit moral și material la
fondarea ei și la constituirea patrimoniului social,
b) membri – asociați - membrii care se asociază ulterior fondării Asociației, care contribuie
moral și material la completarea patrimoniului Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină
Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de art. 11 din
prezentul Statut,
c) membrii de onoare:
- persoane fizice si/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial
Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral
sau funcțional la realizarea scopului Asociației,
-personalități marcante ale vieții științifice, sociale, sportive sau culturale, care s-au remarcat,
cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociației și care, prin activitatea lor, sprijină
Asociația în realizarea obiectivelor acesteia;
d) membrii susținători - persoanele care aderă la scopul Asociației și care sprijină material și
moral Asociația în realizarea obiectivelor acesteia.
2) Calitatea de membru asociat sau de membru susținător al Asociației se acordă de către Consiliul
Director, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
3) Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a cel
puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți, la propunerea Consiliului Director.
4) Contribuțiile membrilor Asociației la realizarea scopului și obiectivelor acesteia constau în sprijin
financiar, material, moral și activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de
Asociație.

Art. 11. Drepturile membrilor din cadrul Asociației
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1) Membrii fondatori și Membrii asociați ai Asociației au următoarele drepturi:
a)

drept de veto, față de proiectele de hotărâri ale Adunării generale;

b) să aleagă și să fie aleși în Consiliul director, dacă au aptitudini și capacitate pentru
funcțiile pentru care candidează;
c)

să beneficieze de programele inițiate de Asociație;

d) să participe la programele derulate de Asociație;
e)

să beneficieze de serviciile Asociației;

f)

să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de Asociație;

g) să aibă acces la spațiile și dotările Asociației pentru organizarea manifestărilor și
activităților în domeniile de interes ale Asociației;
h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Asociației.
2) Membrii susținători ai Asociației și membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la art. 11 lit.
c) și h) din prezentul Statut.

Art. 12. Obligațiile membrilor Asociației sunt următoarele:
1) Să respecte statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director al
Asociației.
2) Să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral și
activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate/derulate de Asociație.
3) Să îndeplinească obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au luat.
4) Să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentele adoptate de Asociație.

Art. 13. Președintele Asociației
1) Presedintele Asociației este Președintele fondator dl. Vasile Manole pentru un mandat nelimitat și cu
depline puteri, mandat care va funcționa până la intervenirea unor cauze legale obiective care pot fi
după caz: demisie, retragere, revocare, deces. În acest caz vor fi urmate următoarele proceduri:
2) Noul președinte va fi ales prin Proces verbal după dezbateri ale proiectului de conducere propus de alt
membru fondator urmat de votul scris direct și liber exprimat de membrii ARPEC, în cadrul Adunării
Generale, în condițiile stipulate de regulamentul de organizare al alegerilor, parte integrată a
regulamentului de ordine interioară.
3) Orice membru ARPEC care are minim un an în cadrul Asociației poate candida la o funcție în cadrul
ARPEC, în conformitate cu regulamentul de ordine interioară.
4) Președintele conduce ARPEC și este reprezentantul Asociației în raporturile cu terții.
5) Durata mandatului Președintelui este stabilită exclusiv prin actul constitutiv și prin Hotărârea luată în
unanimitate de către membrii fondatori.
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6) Funcția de Președinte poate fi deținută exclusiv doar de către unul dintre membrii fondatori pentru
asigurarea protecției și păstrării obiectivelor pentru care a fost înființată Asociația.
7) În caz de imposibilitate a exercitării funcției de Președinte, unul dintre Vicepreședinți va fi desemnat
Președinte Interimar până la organizarea de noi alegeri.
8) Președintele poate fi demis cu majoritate absolută de voturi în condițiile unui cvorum de 100% din
numărul total al Membrilor Fondatori ai ARPEC, la propunerea

a 2/3 din numărul membrilor

Consiliului Director, în următoarele împrejurări :
a)

în caz de fraudă în dauna Asociației;

b) în caz de prejudiciere gravă a imaginii Asociației;
9) Președintele are acces la toate însemnele și documentele Asociației.

Art. 14. Prim-Vicepreședintele și Vicepreședintele Asociației
1) Prim-Vicepreședintele îl secondează pe Președinte.
2) Asigură interimatul în cazul eliberării funcției de Președinte.
3) În caz de indisponibilitate a Președintelui, preia prerogativele acestuia.
4) Elaborează strategia de relații publice.
5) Realizează strategia financiară a ARPEC.
6) Elaborează strategia de recrutare a ARPEC.
7) Vicepreședintele supraveghează bunul mers al activității departamentelor și a coordonatorilor de
departamente, stabilite prin regulamentul de ordine interioară.
8) Asigură instruirea pentru coordonatorii departamentelor.
9) În caz de imposibilitate a exercitării funcției de Prim-Vicepreședinte, unul dintre Vicepreședinții
existenți va deveni Prim-Vicepreședinte Interimar până la organizarea de noi alegeri.
10) Vicepreședinții sunt membri fondatori ale căror atribuții și responsabilități sunt legate de administrarea
diferitelor departamente din cadrul Asociației. Departamentele și organigrama Asociației sunt cuprinse
în Regulamentul de organizare și Funcționare(ROF) din Anexa 1 a acestui statut.

Art. 15. Secretarul General al Asociației
1) Secretarul General îndeplinește și funcția de Trezorier al Asociației.
2) Redactează procesul verbal și celelalte documente ARPEC.
3) Răspunde de activitatea de registratură și secretariat al ARPEC.
4) Răspunde de arhivarea și păstrarea evidenței financiare și a patrimoniului Asociației.
5) Constată asupra statutarității întâlnirilor și verifică delegațiile membrilor.
6) Informează membrii asupra acțiunilor ARPEC.
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7) Îndeplinește orice sarcini și/sau atribuții pe care le primește de la Adunarea Generală, Consiliul
Director, de la Președinte sau Prim-Vicepreședinteîn domeniul de activitate al Asociației;
8) În caz de imposibilitate a exercitării funcției de Secretar General, va fi desemnat un alt membru al
Consiliului Director care să îi preia prerogativele până la organizarea de noi alegeri.

Art. 16. Abaterile și sancțiunile membrilor Asociației
1) În cazul săvârșirii de către membrii Asociației a următoarelor abateri:
a) denigrarea activității Asociației;
b) întreprinderea unor acțiuni ce aduc prejudicii de orice natură Asociației;
c) angajarea Asociației în acțiuni pentru care nu a fost autorizată de organele de conducere;
d) implicarea Asociației în activități politice;
e) abaterile de la etica profesională și morală incluse în Regulamentul de Organizare și
Funcționare al Asociației;
f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă;
g) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociației și neparticiparea sistematică la
activitatea structurii de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca
aceasta să-și desfășoare în mod eficient activitatea.
2) Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever și ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din Asociație sau din funcția de conducere potrivit
Statutului Asociației;
d) excluderea din Asociație.

Art. 17. Încetarea calității de membru al Asociației
1) Calitatea de membru încetează in următoarele situații:
a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată,
b) prin excludere in următoarele situații:
- încălcarea gravă a prevederilor statutare și a hotărârilor organismelor de conducere ale
Asociației,
- ca urmare a unei condamnări, prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă, pentru
săvârșirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea și principiile Asociației;
- în caz de neplată a cotizației timp de 6 (șase) luni.
2) Excluderea se face de către Comitetul Director al Asociației prin decizie.
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3) Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 15 zile de la comunicare. Contestația se
soluționează de Adunarea Generală.
4) De la data înregistrării deciziei și până la soluționarea acesteia în Adunarea Generală, calitatea de
membru al Asociației este suspendată.

CAPITOLUL III
RESURSELE PATRIMONIALE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

Art. 18. Patrimoniul Asociației
1) Patrimoniul social inițial al Asociației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, în valoare de 200 lei
depuși într-un cont bancar și din orice alte contribuții și sponsorizări materiale sau financiare, inclusiv
din dotările și fondurile obținute în cadrul programelor de finanțare din țară sau din străinătate.
2) Patrimoniul social inițial al Asociației se completează cu veniturile din contribuțiile membrilor-asociați,
cotizațiile și taxele de înscriere ale membrilor-susținători, dobânzile și dividendele rezultate din
plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, sponsorizări sau donații, venituri realizate din activități
economice directe, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și alte
venituri, în conformitate cu prevederile legii.
3) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele
Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului și obiectivelor ei.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI
Secțiunea I – Adunarea Generală

Art. 19. Adunarea Generală
1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor fondatori și membrilor
asociați.
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2) Adunarea Generală are următoarele competente:
a)

stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
c)

alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea și revocarea cenzorului;
e)

înființarea de filiale;

f)

modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației;

g) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor ramase după
lichidare;
h) orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.

Art. 20. Întrunirea Adunării Generale
1) Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control permanent asupra
Consiliului Director și cenzorului.
2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 30(treizeci) zile înainte de data fixată pentru desfășurarea
ei sau, în cazuri de urgență, cu cel puțin 5(cinci) zile înainte de data desfășurării ei, în acest din urmă
caz dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situații care afectează existența Asociației;
c) la cererea scrisă a unui număr de cel puțin 3(trei) persoane din rândul membrilor fondatori și al cel
puțin 10(zece) persoane din rândul membrilor asociați.
3) Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se la
dispoziția participanților și materialele supuse dezbaterii.
4) Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris și depuse cu cel
puțin 10(zece) zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.

Art. 21. Membrii Participanți
1) La Adunarea Generală participă:
a)

membrii fondatori(cu drept de vot);

b) membrii - asociați (cu drept de vot);
c)

membrii de onoare (în calitate de invitați, fără drept de vot);

d) membrii susținători (în calitate de invitați, fără drept de vot);
e)

alți invitați, fără drept de vot.

2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator și membru asociat are dreptul la un vot cu
caracter deliberativ.

Art. 22. Membrii - asociați cu drept de vot care nu pot participa la Adunarea Generală din motive întemeiate,
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pot vota la punctele din ordinea de zi (acolo unde este necesară folosirea sistemului de vot), prin corespondența
electronică(email).

Art. 23. Consiliul Director
Alegerile pentru Consiliul Director și cenzor au loc o dată la patru ani, cu excepția cazurilor de retragere sau
revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generală care le urmează.

Art. 24. Cvorum necesar al Adunării Generale
1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenți 2/3 din totalul membrilor, membrii fondatori,
membrii de onoare și membrii asociați, indiferent de modul de participare, fizic sau online.
2) Dacă nu se îndeplinește cvorumul prevăzut la Alineatul 1), Adunarea Generală se reconvoacă după o
perioada de maxim 30(treizeci) zile și poate avea loc oricare ar fi numărul asociaților prezenți.
3) Modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc, și hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la
fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit de către Secretarul General al
Asociației.
4) Asociații absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociației.

Art. 25. Componența Adunării Generale
1) Adunarea Generală este condusă de Președintele Asociației sau, în lipsă, de înlocuitorul acestuia (PrimVicepreședinte).
2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor fondatori și a membrilor asociați
prezenți, cu excepția hotărârilor care au ca obiect dizolvarea Asociației sau modificarea scopului ei.
3) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociației pot fi atacate
potrivit dispozițiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociații care au lipsit sau au votat
împotrivă și au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de maxim
15(cinsprezece) zile calendaristice de la data la care au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data
când a avut loc ședința, după caz.

Secțiunea a II-a -Consiliul Director

Art. 26. Consiliul Director
1) Consiliul Director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
2) Consiliul Director al Asociației este constituit din 11 persoane, distribuite în două categorii:
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a) Consiliul director Permanent – 5 membri
b) Consiliul director Electiv – 6 membri

Art. 27. Alegerea Membrilor Consiliului Director
1) Consiliul Director Permanent este format din Membrii fondatori ce nu vor putea fi înlocuiți decât dacă
au săvârșit fapte penale (hotărâri judecătorești definitive) sau conform art. 14. Lit. a) și b) din statutul
Asociației.
2) Alegerea noului membru pentru Consiliul Director Permanent se face de către restul Membrilor
fondatori prin decizie unanimă și prin validarea acestei decizii de către Adunarea Generală
Extraordinară în termen de maxim 30(treizeci) de zile calendaristice. Validarea se face cu 2/3 voturi pro
din numărul participanților.
3) Consiliul Director Electiv este format din membrii Asociației, reprezentanți aleși prin vot în filialele
ARPEC, pentru un mandat de 5 ani, cu condiția ca aceștia să fie membri cu minim două cotizații anuale
plătite la zi.
4) În cazul în care un membru desemnat părăsește Consiliul Director Electiv, el va fi înlocuit de membrul
numărul 2 în ierarhia filialei pe o perioadă interimară de maxim 30 de zile, necesare organizării alegerii
unui nou reprezentant.
5) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director Electiv se va retrage, el are obligația să
notifice în scris intenția sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data
împlinirii preavizului.
6) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor cu
drept de vot prezenți, pot decide excluderea membrilor Asociației sau revocarea membrilor Consiliului
Director al Asociației.
7) Funcțiile rămase libere se completează cu membrul numărul 2 în ierarhia filialei care va asigura o
perioadă de interimat de maxim 30 de zile, necesare organizării de noi alegeri.

Art. 28. Atribuțiile Consiliului Director
În exercitarea competenței sale, Consiliul Director are următoarele atribuții:
a)

Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea
bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli, proiectul programelor Asociației;

b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;
c)

aprobă organigrama și strategia de personal ale Asociației;

d) elaborează regulamentul intern de funcționare și organizare al Asociației;
e)
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Art. 29. Împuternicirile Consiliul Director
Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu
au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de Asociație pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama
Asociației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art. 30. Întrunirea Consiliului Director
1) Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociației o impun.
2) Convocarea Consiliului Director se face de către președinte, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul său
(Prim-Vicepreședintele), cu cel puțin 10(zece) zile înainte de data fixată.
3) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă
hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 31. Serviciile externalizate
1) Deliberările si hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia
fiecărei ședințe.
2) În realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociația poate avea servicii specializate a căror modalitate
de funcționare și organigramă se stabilește de Consiliul Director care va angaja personal contractual.

Secțiunea a III-a - Controlul Financiar-contabil

Art. 32. Controlul Financiar-contabil
1) Controlul financiar al Asociației este asigurat de un Cenzor sau o Comisie de Cenzori
2) În realizarea competenței sale, Cenzorul(comisia):
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale și Consiliului Director;
c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul Director.
3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o Comisie de Cenzori, daca Asociația va avea mai mult de
100 de membri înscriși, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.
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Art. 33. Norme și Proceduri de control
1) Adunarea Generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociației.
2) Cenzorul este ales de către Adunarea Generală, în termen de 30(treizeci) de zile de la înscrierea
Asociației în Registrul de Asociații și Fundații, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor
fondatori și membrilor asociați prezenți, pentru un mandat de 5 ani.

CAPITOLUL V
VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

Art. 34. Veniturile Asociației- provin din:
a)

cotizațiile și contribuțiile în bani ale membrilor fondatori și ale celorlalte categorii de
membri;

b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;
c)

dividendele societăților comerciale înființate de Asociație;

d) venituri realizate din activități economice directe, inclusiv din activități de organizare a
unor congrese, conferințe, simpozioane și/sau alte manifestări;
e)

donații, sponsorizări sau legate;

f)

resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

g) programe naționale de interes public;
h) obținerea de granturi UE și non UE;
i)

subvenții (legea 34/1998);

j)

alte venituri prevăzute de lege.

Art. 35. Activități economice (servicii, bunuri, etc) – Întreprinderi sociale
1) Asociația poate înființa societăți comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste
societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociației. Decizia modului de utilizare a acestor
dividende va aparține de comun acord conducerii societăților comerciale înființate și Consiliului
Director al Asociației.
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2) Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și au
legătura strânsă cu scopul principal al ei. Decidentul acestor activități economice este Consiliul
Director.

Art. 36. Cheltuielile Asociației
1) Principalele cheltuieli ale Asociației sunt:
a)

cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor Asociației;

b) salarii și adaosuri la salarii;
c)

indemnizații, prime și premii;

d) procurări de rechizite, imprimante de birou, tehnică, echipamente, aparatură medicală și
alte bunuri și servicii necesare realizării scopului Asociației;
e)

chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

f)

burse, cazare, masă, transport;

g) utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă, etc;
h) alte cheltuieli.
2) Cheltuielile Asociație vor fi potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli, se aprobă de
Consiliul Director și vor fi efectuate doar de către o persoană desemnată de către acesta.
3) Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de
funcționare și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificații și altele asemenea, din disponibilitățile
existente.

Art. 37. Anul financiar contabil
Exercițiul economic-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 38. Dizolvarea și lichidarea Asociației
ASOCIAȚIA RENAȘTEM PRIN EDUCAȚIE și CULTURĂ se va dizolva:
1) De drept, prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost construită, daca în termen de 3(trei)
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
2) Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate atunci când:
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a)

scopul sau activitatea Asociației a devenit ilicită sau contrară statutului;

b)

realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c)

urmărește alt scop decât cel pentru care a fost constituit;

d)

a devenit insolvabilă;

e)

nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii.

3) Prin hotărârea Adunării Generale.
4) În alte situații prevăzute de lege.

Art. 39. Dizolvarea Asociației
1) În cazul dizolvării Asociației, lichidatorii se numesc de instanță judecătorească sau de Adunarea
Generală, după caz.
2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează.
3) Lichidatorii la intrarea în funcție efectuează inventarul și încheie un bilanț care să constate situația
exactă a activului și pasivului.
4) Ei sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale Asociației și să țină un registru
cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
5) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 40. Lichidarea Asociației
1) Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plăti
creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma și restul activului în bani, procedând la
vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.
2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de
derulare.

Art. 41. Patrimoniul Asociației
1) În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane
fizice.
2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic
sau asemănător prin proces verbal de predare-preluare.
3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile în
condițiile alineatului (2), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic
sau asemănător.
4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin aceasta
nu s-a stabilit o dată ulterioară.
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Art. 42. Răspunderea patrimonială
Asociația răspunde prin patrimoniul propriu pentru toate angajamentele contractate de reprezentanții săi în
numele acesteia. Membrii Asociației nu răspund cu bunurile sau veniturile proprii pentru angajamentele
Asociației.

Art. 43. Lichidatorii
Lichidatorii încheie operațiunile și remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6
luni de la publicarea dizolvării Asociației.

Art. 44. Încheierea lichidării
Lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să
declare operațiunile de lichidare la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție
teritorială își are sediul Asociația și să îndeplinească toate procedurile de publicare și radiere din acest registru.

Art. 45. Termene
Dacă în termen de 30(treizeci) de zile calendaristice de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici-o
contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în
drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele Asociației și ale lichidării,
după aceasta fiind considerați descărcați.

Art. 46. Încetarea activității
1) Asociația încetează a avea ființa la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.
2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea
acestora de obligațiile asumate.

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE
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Art. 47. Dispoziții finale
Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii.

Prezentul statut a fost redactat și editat în 6 exemplare, cu câte 21 pagini fiecare, la data de ............................

Membrii Fondatori:

Semnături:

1. Vasile Manole - Președinte

_________________________________

2. Vlad Gheorghe Frujină – Prim-Vicepreședinte

_________________________________

3. Liviu Beșleagă – Vicepreședinte

_________________________________

4. Adela Oprescu – Secretar General

_________________________________

5. Mihai-Ștefan Manole – Șef servicii

_________________________________

”Nihil sine Deo”
ARPEC ROMÂNIA

