STATUT
Fundaţia .....

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 – (1) Pe baza Actului constitutiv
1.

ZZZ, cetăţean român, domiciliat în ..., str. .... nr. ..., judeţ ...
posesorul actului de identitate BI/CI seria ... nr. ... eliberat de .... la
data de ..... cod numeric personal ....

şi
2.

YYY, cetăţean român, domiciliat în ...., str. ... nr. ..., bloc ...., scară
..., etaj ..., apart. ..., judeţ ...., posesorul actului de identitate carte
de identitate seria .... nr. ... eliberat de .... la data de ...., cod
numeric personal ... .

au înfiinţat
Fundaţia XXX, pentru realizarea unui scop de interes general în
conformitate cu prezentul Statut.
(2) Fundaţia XXX este organizaţie neguvernamentală şi non-profit, persoană juridică
română, de drept privat, apolitică şi independentă, înfiinţată în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, aprobată prin
Legea nr.246/2005.
Art.2 - (1) Denumirea Fundaţiei este Fundaţia XXX denumită în continuare Fundaţia
XXX sau Fundaţia.
(2) Disponibilitatea denumirii Fundaţiei a fost verificată de Ministerul Justiţiei
conform dovezii disponibilităţii denumirii nr. ... din data de .... .
Art.3 – (1) Sediul Fundaţiei XXX este situat în ...., str. ...., nr ..., Bl ...., Scara ..., Et
..., ap ..., Sector ..., cod poştal ..., România.
(2) Sediul
Fundaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director, luată potrivit legii şi
prezentului Statut.
Art.4 - Fundaţia XXX se constituie pe durată nedeterminată.
Art.5 - (1) Patrimoniul Fundaţiei XXX este alcătuit dintr-un activ patrimonial iniţial
în valoare de .... RON.
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română
în materie, pe numele Fundaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor
acesteia.
Art.6 – (1) Scopul Fundaţiei XXX este acela de a contribui la ... (ex. dezvoltarea
sustenabilă a comunităţilor prin promovarea iniţiativelor locale şi regionale, a
parteneriatului şi a responsabilităţii sociale).
(2) Obiectivele Fundaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt (în continuare, ex.):
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Dezvoltarea societăţii civile în mediul urban şi rural;
Dezvoltarea teoriei şi practicii în domeniul dezvoltării comunitare;
Stimularea responsabilităţii sociale a indivizilor, comunităţilor şi mediului de
afaceri;
Dezvoltarea capacităţii grupurilor marginalizate şi dezavantajate şi stimularea
acestora pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile lor;
Stimularea practicilor participative şi a parteneriatului;
Promovarea şi suţinerea iniţiativelor socio–economice locale şi regionale.

(3) Schimbarea scopului Fundaţiei se face de către majoritatea fondatorilor în viaţă,
iar dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu
întrunirea votului a 4/5 din numărul membrilor Consiliului Director.
(4) Schimbarea scopului Fundaţiei se poate face dacă acesta a fost realizat în
totalitate sau în parte sau dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.
Art. 7 - (1) Fundaţia îşi poate constitui filiale, potrivit legii, ca structuri teritoriale, pe
baza hotărârii Consiliului Director, prin care li se alocă un patrimoniu.
(2) Fundaţia XXX se poate afilia sau asocia la federaţii şi alte structuri asociative,
potrivit legii, pe baza hotărârii Consiliului Director, păstrându-şi propria personalitate
juridică, inclusiv propriul patrimoniu.
Capitolul al II-lea
RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE FUNDAŢIEI
Art. 8 – (1) Patrimoniul Fundaţiei se poate compune din bunuri mobile, imobile,
bunuri băneşti şi titluri de valoare.
(2) Veniturile Fundaţiei provin din:
i.
dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile
legii;
ii.
dividende ale societăţilor comerciale înfiinţate de Fundaţie;
iii.
venituri realizate din activităţi economice directe;
iv.
donaţii, sponsorizări sau legate;
v.
resurse obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale în condiţiile
legii;
vi.
granturi şi finanţări nerambursabile;
vii.
alte venituri prevăzute de lege.
Art. 9 – (1) Fundaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din
activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi
comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului Fundaţiei.
(2) Fundaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe în condiţiile
prevăzute de lege, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu
scopul principal al Fundaţiei.
Art. 10 - (1) Cheltuielile se efectuează pentru realizarea scopului Fundaţiei.
(2) Cheltuielile se efectuează în limitele prevederilor bugetare şi se aprobă de către
persoanele însărcinate de Consiliul Director.
Art. 11 – (1) Gestiunea Fundaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Responsabilitatea pentru gestiunea financiară îi revine Consiliului Director.
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(2) Documentele bancare vor purta ştampila Fundaţiei şi vor fi semnate de către
două persoane desemnate de Consiliul Director.
(3) Exerciţiul economico-financiar coincide cu anul financiar-fiscal, potrivit legii.
Capitolul al III-lea
CONDUCEREA ŞI CONTROLUL FUNDAŢIEI
Secţiunea I Fondatorii
Art. 12 - (1) Fondatorii sunt persoanele care au înfiinţat Fundaţia XXX prin Actul
constitutiv. Calitatea de fondator nu se moşteneşte.
(2) Fondatorii au următoarele competenţe:
i.
definesc scopul şi obiectivele Fundaţiei;
ii.
numesc Consiliul Director la constituirea Fundaţiei şi pot propune noi membri;
iii.
pot propune modificări ale scopului şi statutului Fundaţiei;
iv.
pot ataca deciziile Consiliului Director care contravin legii sau Statutului
Fundaţiei.
v.
alte competenţe prevăzute de lege sau de acest Statut.
Secţiunea a II-a Consiliul Director
Art. 13 - (1) Consiliul Director este organul de conducere şi de administrare al
Fundaţiei pe parcursul existenţei acesteia.
(2) Consiliul Director asigură realizarea scopului şi atingerea obiectivelor Fundaţiei,
exercitând următoarele atribuţii:
i.
stabileşte strategia generală şi programele Fundaţiei, pe baza propunerilor
făcute de Directorul executiv şi prin consultarea părţilor interesate;
ii.
numeşte Directorul executiv şi evaluează activitatatea acestuia;
iii.
aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al Fundaţiei, organigrama şi
strategia de personal ale Fundaţiei;
iv.
aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, respectiv situaţia finaciară anuală a
Fundaţiei, pe baza rapoartelor anuale, întocmite de Directorul Executiv şi de
Cenzor/ Comisia de cenzori;
v.
contribuie activ la obţinerea de fonduri necesare îndeplinirii scopului
Fundaţiei;
vi.
alege şi revocă Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori;
vii.
decide cu privire la înfiinţarea de filiale şi la aderarea la diverse organisme;
viii.
hotărăşte cu privire la încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama
Fundaţiei;
ix.
aprobă executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
x.
hotărăşte cu privire la modificarea prevederilor din Statutul Fundaţiei;
xi.
defineşte conflictul de interese şi adoptă propriile regulamente pentru evitarea
şi rezolvarea acestora;
xii.
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de acest Statut.
(3) Pentru buna desfăşurare a activităţiilor de conducere şi administrare a Fundaţiei,
Consiliul Director poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare.
Art.14 - (1) Consiliul Director se compune din minimum 3 membri, şi întotdeauna un
număr impar, desemnaţi de către fondatori la constituirea Fundaţiei;
(2) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 2 ani şi poate fi reînoit;
(3) Mandatul de membru al Consiliului Director încetează de drept, la împlinirea
termenului de 2 ani, prin deces ori prin demisie.
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(4) Calitatea de membru al Consiliului Director poate fi revocată prin votul a 4/5 din
membrii Consiliului Director, în următoarele condiţii:
- aduce prejudicii grave imaginii şi activităţii Fundaţiei;
- nu participă la 4 întâlniri consecutive;
- intră în conflict cu interesele organizaţiei.
(5) În caz de descompletare sau pentru mărirea numărului de membri ai Consiliului
Director, fondatorii şi/ sau membri Consiliului Director fac propuneri pentru noi
membri. Decizia privind includerea de noi membri în Consiliul Director se ia cu
întrunirea
votului
a
4/5
din
numărul
membrilor
Consiliului
Director.
(6) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 90 de zile de la
descompletare.
(7) Consiliul Director îşi desemnează un Preşedinte din rândul membrilor acestuia
prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi. Preşedintele are următoarele
atribuţii:
i.
reprezintă şi promovează organizaţia în relaţia cu terţii;
ii.
convoacă şedinţele Consiliului Director.
Art. 15 - Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii
sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii, rudele
în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua
parte la deliberare şi nici la vot.
Art. 16 - (1) Consilul Director se întruneşte în şedinţe ordinare de 4 ori pe an şi în
sedinţe extraordinare la cererea a cel puţin o treime din membri Consiliului Director
sau la cererea Directorului Executiv.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedinte sau de către o
persoană desemnată de acesta, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru
sedinţele ordinare şi cu cel puţin 5 zile înainte pentru sedinţele extraordinare.
(3) Consiliul Director deliberează în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor
săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenţi.
(4) Directorul Executiv participă la şedinţele Consiliului Director fară drept de vot.
Art.17 - Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează, de către o
persoană desemnată în acest sens de către Consiliul Director, în procese-verbale
încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. Procesele-verbale se arhivează, prin grija
Directorului Executiv, alături de toate actele Fundaţiei.
Art.18 - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau Statutului Fundaţiei pot fi
atacate de fondatori sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au
lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de
şedinţă.
Secţiunea a III-a Controlul financiar
Art. 19 - (1) Controlul financiar intern al Fundaţiei este realizat de către un Cenzor
sau o Comisie de cenzori alcătuită dintr-un număr impar de membri.
(2) Membrii Consiliului Director, Preşedintele şi Directorul Executiv nu pot cumula
funcţia pe care o ocupă în cadrul Fundaţiei cu cea de Cenzor.
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Art.20 - În realizarea competenţelor sale, Cenzorul/ Comisia de cenzori are
următoarele atribuţii:
i.
verifică modul în care este administrat patrimoniul Fundaţiei;
ii.
întocmeşte raportul anual cu privire la situaţia financiară a Fundaţiei şi orice
alte rapoarte consideră necesar, urmând să le prezinte Consiliului Director;
iii.
poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
iv.
îndeplineşte orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii şi
prevederilor acestui Statut.
Art.21 - Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a
activităţii de cenzorat.
Secţiunea a IV-a Directorul Executiv
Art. 22 - (1) Directorul Executiv este numit de Consiliul Director şi are următoarele
atribuţii:
i.
implementează strategia generală şi programele Fundaţiei;
ii.
este responsabil de managementul operaţional al Fundaţiei;
iii.
implementează prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al
Fundaţiei;
iv.
angajează Fundaţia în relaţie cu terţii, în limitele competenţei delegate de
către Preşedinte;
v.
participă la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
vi.
menţine legăturile dintre membrii fondatori, membrii Consiliului Director,
personalul angajat, beneficiarii şi partenerii Fundaţiei;
vii.
întocmeşte raportul anual de activitate al Fundaţiei şi orice alte rapoarte, la
solicitarea Consiliului Director;
viii.
îndeplineşte orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii şi
prevederilor acestui Statut.
(2) Directorul Executiv nu poate cumula aceasta funcţie cu cea de Preşedinte ori cea
de membru al Consiliului Director.
Capitolul al IV-lea
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 23 – Fundaţia se dizolvă în următoarele cazuri:
i.
prin 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 produce schimbarea acestui scop;
ii.
în situaţia imposibilităţii constituirii Consiliului Director în conformitate cu
statutul Fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data
la care, potrivit statutului, Consiliului Director trebuia constituit;
iii.
prin hotărare judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci
când:
a) scopul sau activitatea Fundaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii
publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;
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iv.

c) Fundaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit, ori
d) Fundaţia a devenit insolvabilă;
în alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 24 În cazul dizolvării, are loc lichidarea patrimoniului. Lichidatorii se numesc de
instanţa judecătorească. În momentul în care lichidatorii încep să funcţioneze
mandatul Consilului Director încetează. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub
controlul Cenzorului/ Comisiei de cenzori. Operaţiunile de lichidare se desfăşoară în
conformitate cu dispoziţiile legislaţiei din România.
Art. 25 - (1) Bunurile rămase în urma lichidării se transmit către persoane juridice
non-profit şi neguvernamentale, cu scop identic sau asemănător.
(2) Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice sau
către persoane juridice cu scop lucrativ.
(3) În nici un caz bunurile nu vor reveni la fondatori.
Art. 26 - (1) Fundaţia încetează să existe la data radierii din Registrul asociaţiilor şi
al fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se
atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
Capitolul al VI-lea
DISPOZIŢII FINALE
Art. 27 - Statutul Fundaţiei XXX poate fi modificat de către Consiliul Director prin
votul a 4/5 din numărul total al membrilor Consiliul Director, la propunerea
fondatorilor, a membrilor Consiliul Director sau în urma apariţiei unor noi
reglementări sau solicitări legale.
Art. 28 - Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legii.
Art. 29 – Prezentul Statut s-a redactat şi editat în .............. exemplare, la
............................. cu sediul în ................................................. nr. .............,
sector/judeţ................... . . .
S-au eliberat părţii/ părţilor ...................... exemplare originale, astăzi................
data autentificării.
SEMNĂTURILE FONDATORILOR:

ZZZ
YYY
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