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ASOCIAŢIA _________________ 
 

_______ se pot introduce clauze specifice, acesta este doar UN MODEL!!!______ 
 

S T A T U T   
 
 
 
 
 

CAP. I.  PREVEDERI GENERALE 
 
 

Art. 1. ASOCIAŢIA _________________ are la bază înţelegerea prin care mai 
multe persoane au pus în comun şi permanent contribuţia lor materială, cunoştinţele 
şi activitatea lor, pentru atingere unui scop, care nu urmăreşte realizarea unor foloase 
pecuniare sau materiale pentru membrii săi. 

Art. 2. Asociaţia se înfiinţează prin voinţa membrilor fondatori consemnat în 
actul de constituire. 

Art. 3. Asociaţia funcţionează potrivit prevederilor prezentului Statut, a legilor 
care guvernează activitatea asociaţiilor şi îşi începe activitatea din momentul 
dobândirii personalităţii juridice. Asociaţi îşi desfăşoară activitatea pe durată 
nedeterminată în timp. 

Art. 4 Obiectivul principal al asociaţie: _____________ 
Art. 5 Alte obiective ale asociaţie sunt: 
a) ________ 
b) ________ 
… 
Art. 6 Asociaţia, ca persoană juridică, are cont propriu ______________, 

sigiliul nr. __________, şi siglă proprie ____________ .  
Art. 7 Asociaţia are sediul în _______________________ . 
 
 

CAP. II.    PATRIMONIUL 
 
 

Art. 8. Patrimoniul asociaţiei este format din fonduri în numerar, titluri de 
valoare şi bunuri materiale mobile şi imobile. Valoare patrimoniului asociaţiei este de 
___________ şi se compune din: 

a)  fonduri în numerar depuse de membrii fondatori în valoare de ____X____ 
milioane lei; 
b) bunuri mobile, conform listei de inventar în valoare de 
_________________________ lei. ____daca este cazul_____ 

 Art. 9.  Patrimoniul Asociaţiei poate fi mărit şi prin donaţiile făcute de 
persoane fizice sau juridice. 



MODEL STATUT 1 

 2

 Art. 10. Patrimoniul Asociaţiei va fi alimentat şi din cotizaţiile membrilor 
fondatori, membrii Asociaţiei şi simpatizanţi. 
 Art. 11. Operaţiunile cu privire la patrimoniu se vor face prin contul deschis în 
bancă şi numai cu semnăturile autorizate, ale căror specimene de semnătură au fost 
depuse la bancă. 
  
 

CAP. III. ORGANIZARE 
 
 
 Art. 12. Asociaţia are în organizarea sa următoarele organe de conducere: 
  A. Adunarea Generală 
  B. Consiliul Director 
  C. Cenzori 
 
A. Adunarea Generală 
 _______ se pot introduce clauze specifice, acesta este doar UN MODEL!!!______ 
 
 Art. 13. Adunarea Generală este organul suprem al Asociaţiei şi se compune 
din membrii prevăzuţi în actul de constituire. 
 Art. 14. Adunarea Generală lucrează în sesiuni ordinare şi sesiuni 
extraordinare. 
 Convocarea Adunării Generale în sesiuni ordinare sau extraordinare se face de 
către Consiliul Director. 
 Adunarea Generală se convoacă semestrial, în prima lună după expirarea 
semestrului. 
 Adunarea Generală se convoacă obligatoriu, când aceasta este hotărâtă de 
Consiliul Director. 
 Adunarea Generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este nevoie. 
 Art. 15. Convocarea Adunării Generale se face şi la cererea unei cincimi din 
numărul membrilor asociaţi. Cererea acestora va trebui făcută în scris şi motivată şi 
se va adresa Consiliului Director, care va dispune convocarea Adunării Generale. 
 Art. 16. Convocarea Adunării Generale va trebui să cuprindă locul unde va 
avea loc, data, ora convocării şi ordinea de zi. 
 Convocarea se va comunica cu cel puţin 3 zile înainte de data adunării. Aceste 
termen nu operează în cazurile urgente constatate de Consiliul Director. 
 Art. 17. În cazul în care, la prima convocare nu se întruneşte un număr de 2/3 
al asociaţilor, se va face o nouă convocare după 7 zile de la prima, când Adunarea 
Generală va fi legal întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi la convocare. 
 Art. 18. Adunarea Generală ia hotărâri valabile numai în prezenţa a 2/3 din 
numărul membrilor săi. 
 Hotărârea Adunării Generale este valabilă dacă aceasta a fost luată cu 
majoritate din numărul celor prezenţi; la paritate de voturi decide preşedintele 
şedinţei. 
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 Deciziile pentru dizolvarea Asociaţiei sau transformarea scopului social trebuie 
să întrunească cel puţin 2/3 din numărul total al asociaţilor în funcţie. 
 Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. 
 Toţi asociaţii au drept de vot egal. 
 Art. 19. Adunarea Generală va stabili la începutul fiecărui semestru prestaţiile 
fără plată, pe care urmează să le depună membrii fondatori în folosul Asociaţiei. 
Aceste prestaţii vor fi nominalizate de către Adunarea Generală la începutul fiecărui 
semestru. 
 Art. 20. Propunerile sau actele făcute în scris, fără deliberare vor avea putere 
de decizie dacă vor fi semnate de toţi asociaţii. 
 Art. 21. Adunarea Generală stabileşte cotizaţia lunară a membrilor la 100.000 
lei. Aceeaşi cotizaţie va fi plătită şi de către simpatizanţi. Asociaţii pot să majoreze 
cuantumul cotizaţiei din proprie iniţiativă, prin hotărârea Adunării Generale. 
 Art. 22. Adunarea Generală va putea aproba înfiinţarea de agenţi economici în 
vederea susţinerii materiale şi financiare pentru realizarea scopului Asociaţiei. 
  
B. Consiliul Director 
 
 Art. 23. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală, pe perioada de 
______ şi este compus din 6 membri. 
 Preşedintele Consiliului Director va fi ales dintre membrii Consiliului Director, 
de către aceştia. 
 Art. 24. Consiliul Director veghează la îndeplinirea hotărârilor Adunării 
Generale a Asociaţiei. 
 Art. 25. Consiliul Director se întruneşte lunar la convocarea Preşedintelui 
Consiliului Director. 
 Art. 26. Consiliul Director va analiza activitatea Asociaţiei, va lua măsurile 
corespunzătoare pentru ca această activitate să se facă conform statutului şi legilor în 
vigoare. 
 Consiliul Director va analiza şi viza bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în 
curs, precum şi realizarea bugetului pe anul expirat, înainte ca acestea să fie 
prezentate Adunării Generale. 
 Art. 27. Consiliul Director ia hotărâri cu majoritatea asociaţilor. În caz de 
paritate - decide preşedintele de şedinţă. 
 Art. 28. Consiliul Director, la avizarea bugetelor, va trebui să verifice dacă 
aprobarea şi ordonanţarea cheltuielilor au avut destinaţia stabilită potrivit alocaţiilor 
bugetare. 
 Art. 29. După expirarea mandatului, Consiliul Director girează afacerile 
asociaţiei până la alegerea noului consiliu director. 
 
C. Cenzorii 
 
 Art. 30. Cenzorul se desemnează de către Adunarea Generală pe termen de 1 
(un) an, odată cu Adunarea Generală pentru aprobarea bilanţului şi a bugetului. 
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 Art. 31. Cenzorul va efectua verificări periodice, rezultatul acestora fiind 
consemnat în rapoarte care vor fi discutate în cadrul Consiliului Director. În aceste 
rapoarte va evidenţia constatările şi va face propuneri de remediere a acestora. 
 Art. 32. După efectuarea bilanţului, cenzorul va verifica bilanţul şi va întocmi 
un raport, pe care îl va prezenta Adunării Generale pentru aprobarea bilanţului 
privind exerciţiul financiar al anului expirat. 
 
 

CAP. IV. ASOCIAŢII 
 
 
 Art. 33. Au calitatea de asociat acele persoane care au semnat actul de 
constituire al Asociaţiei, care plătesc cotizaţia şi execută sarcinile stabilite de 
Adunarea Generală. 
 Calitatea de asociat este personală. 
 Art. 34. Cererile de primire ca membru în asociaţie vor fi aprobate de către 
Adunarea Generală, cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi sau jumătate 
plus unu din numărul asociaţilor. 
 Hotărârea prin care Adunarea Generală admite sau respinge cererea de primire 
în Asociaţie este definitivă. 
 Art. 35. Orice asociat se poate retrage în urma unei cereri din Asociaţie, cu 
condiţia ca dorinţa de a părăsi Asociaţia să fie formulată în scris, cu cel puţin 6 luni 
înainte de expirarea anului financiar. 
 În acest caz, pierderea calităţii de asociat are loc pe data hotărârii Adunării 
Generale. 
 Art. 36. Asociatul interesat personal, prin soţie sau descendenţi direcţi, fraţii 
sau surorile lui, într-o chestiune supusă Adunării Generale sau deciziei Consiliului 
Director nu va putea participa la vot. 
 Art. 37. Membrii asociaţi vor fi în majoritate cetăţeni români. 
 Art. 38. Orice asociat care nu respectă prevederile statutare şi legile în vigoare 
poate fi exclus din Asociaţie. 
 Art. 39. Cazurile pentru care un asociat poate fi exclus din Asociaţie sunt: 
 a) - neplata cotizaţiei timp de _____X_______ luni consecutiv; 
 b) - activitate îndreptată împotriva Asociaţiei; 

c) - activitatea sa are efecte negative asupra capacităţii Asociaţiei de a-şi 
desfăşura activitatea; 
d) - încălcarea normelor de conduită socială ca membru al Asociaţiei şi care 
aduc prejudicii prestigiului Asociaţiei; 
e) - oricare alte cauze care pot prejudicia imaginea Asociaţiei şi credibilitatea 
acesteia. 

 Art. 40. Procedura de excludere: 
 a) Când Consiliul Director este sesizat ori în ipoteza în care s-a sesizat din 
oficiu de existenţa cauzelor care conduc la excluderea asociatului, va sesiza în scris 
Consiliul Director, care, la prima întâlnire a Adunării Generale va prezenta cazul în 
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faţa membrilor, cu propunerea motivată pentru excluderea asociatului sau asociaţilor 
în cauză. 
 Consiliul Director va examina sesizarea de excludere, va prezenta propunerea 
Adunării Generale de respingere a cauzelor care au generat cererea de excludere. 
 b) Adunarea Generală este suverană a hotărî excluderea; hotărâre care se va lua 
cu votul a jumătate plus unu din numărul total al asociaţilor prezenţi. Hotărârea este 
definită. 
 Art. 41. Asociaţii care se retrag sau sunt excluşi pierd drepturile asupra 
patrimoniului social. 
 Art. 42. Aceştia sunt ţinuţi la plata cotizaţiei şi a obligaţiilor asumate până în 
ziua în care a pierdut calitatea de asociat. 
 Art. 43. Drepturile personale, sociale sau extracorporative câştigate de un 
asociat obligă Asociaţia la respectarea lor, dacă titularul nu a renunţat în scris, în mod 
expres. 
 Art. 44. Asociaţii interesaţi sau Ministerul Public pot ataca hotărârile Adunării 
Generale înaintea instanţelor judecătoreşti numai pentru motive de ordine publică şi 
abatere de la scopul Asociaţiei, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii. 
 
  

CAP. V. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI 
 
 
 Art. 45. Pierderea personalităţii juridice duce la dizolvarea Asociaţiei şi ea 
poate avea loc în următoarele cazuri: 
 I. Prin decizia Asociaţiei, când Adunarea Generală hotărăşte desfiinţarea. 
Decizia de dizolvare trebuie să întrunească cel puţin 2/3 din numărul total al 
membrilor asociaţiei; 
 II. De plin drept:  

a) când a expirat termenul pentru care a fost constituită sau când scopul social 
a fost realizat; 

 b) când scopul Asociaţiei nu mai poate fi realizat; 
c) când Asociaţia, din cauză de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua 
activitatea sa, fiind nevoită să se lichideze; 
d) când organele de administraţie şi executive nu mai pot fi constituite în 
conformitate cu statutul; 

 e) când numărul asociaţilor va fi scăzut sub limita fixată. 
 III. Prin hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti, în următoarele situaţii: 
 * când scopul sau activitatea Asociaţiei au devenit ilicite, contrare bunelor 
moravuri şi ordinii publice; 
 * când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare bunelor moravuri şi 
ordinii publice; 
 * când Asociaţia, fără a fi autorizată potrivit art. 19 din Statut, relativ la 
transformarea scopului, urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit 
sau declarat; 
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 * când deciziile Adunării Generale sunt luate cu violarea dispoziţiilor statutare, 
actelor constitutive sau legilor. 
 
 

CAP. VI. LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 
 
 
 Art. 46. Lichidarea Asociaţiei, respectiv a patrimoniului Asociaţiei se face de 
către organele de administraţie sau cele executive sau de către persoane numite de 
Adunarea Generală, în situaţia prevăzută la art. 54, alin. 1, litera "a" din Ordonanţa 
nr. 26/2000. 
 Art. 47. Când dizolvarea are loc de drept, potrivit art. 54, alin. 1, literele "b-e" 
din Ordonanţa nr. 26/2000, la cererea Ministerului Public, lichidatorii se vor numi în 
Camera de Consiliu a Tribunalului în raza căruia este sediul Asociaţiei. 
 Art. 48. Când dizolvarea are loc pe cale judecătorească, lichidatorii vor fi 
numiţi de către instanţa de judecată, prin sentinţa prin care se hotărăşte dizolvarea. 
 Art. 49. Lichidatorii sunt obligaţi să respecte, să îndeplinească toate 
formalităţile cerute de lege pentru înscrierea şi publicarea lichidării Asociaţiei, după 
cum urmează: 
 I. Publicaţiile de lichidare vor arăta: 

a) numele lichidatorului şi imobilul în care şi-au instalat birourile, adică adresa 
exactă - dacă localul Asociaţiei nu va putea fi păstrat; 

 b) invitaţia adresată creditorilor pentru a-şi prezenta creanţele lor; 
 c) publicaţia va fi socotită îndeplinită după 5 zile libere de la ultima publicare; 
 II. Creditorii cunoscuţi trebuie să fie chemaţi prin notificări individuale. 
 Art. 50. Îndată după intrarea în funcţiune, lichidatorii, împreună cu organele 
executive sunt obligaţi să facă inventarul şi bilanţul averii din care să se constate 
exact activul şi pasivul Asociaţiei. 
 Inventarul şi bilanţul vor fi semnate atât de către lichidator, cât şi de către 
organele executive. 
 Lichidatorii vor ţine un registru-jurnal pentru toate operaţiunile de lichidare. 
 Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul organelor de administraţie şi al celor 
executive încetează. 
 Asociaţia încetează de a mai exista în momentul terminării acţiunii de 
lichidare. 
 Art. 51. Lichidatorii sunt obligaţi să continue afacerile în curs, să încaseze 
creanţele, să plătească creditorii şi dacă pentru aceasta numerarul este insuficient, să 
transforme restul acţiunii activului în bani, procedând mai întâi la vânzarea averii 
mobile prin licitaţie publică. 
 Lichidatorii pot face operaţiuni noi, necesare lichidării afacerilor în curs. 
 Art. 52. Suma cuvenită creditorului cunoscut, care nu prezintă creanţa sa, se va 
consemna în contul lui. 
 Art. 53. Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau dacă creanţa este 
constantă, lichidarea nu se va declara terminată înainte ca creditorii să fie satisfăcuţi. 
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 Art. 54. Lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi remite celor în drept contul 
gestiunii, decât după expirarea unui an de la dizolvarea asociaţiei. 
 Art. 55. Lichidatorii care vor contraveni obligaţiilor prezentate mai sus 
răspund solidar faţă de creditori pentru daunele cauzate prin culpa lor. 
 Art. 56. Faţă de Asociaţie şi asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor 
mandatului. 
 Art. 57. După terminarea lichidării, lichidatorii vor face bilanţul pe care îl vor 
depune la grefa Tribunalului, la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi totodată îl 
vor publica în Monitorul Oficial şi în ziarele mai răspândite. Lichidatorii vor depune 
la Tribunal şi Registrul-jurnal. 
 Art. 58. Dacă în termen de 30 de zile de la publicarea bilanţului în Monitorul 
Oficial nu se iveşte nici o contestaţie, iar lichidatorii vor trebui, cu autorizarea 
Tribunalului, să remită celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, 
împreună cu toate actele asociaţiei lichidate. 
 Art. 59. Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot face de orice persoană 
interesată la instanţa unde se află sediul lichidării. 
 
 

CAP. VII. DISPOZIŢII FINALE 
 
 
 Art. 60. Pentru autentificarea statutului, pentru reprezentarea în faţa organelor 
administrative şi de jurisdicţie pentru obţinerea personalităţii juridice a Asociaţiei, 
Adunarea Generală a membrilor fondatori împuterniceşte pe doamna (domnul) 
_______________________, care semnează propriu şi valabil pentru Asociaţie. 
 Art. 61. Membrii organelor de administraţie şi a celor executive vor fi cel 
puţin în majoritate absolută cetăţeni români. 
 Art. 62. În cazul în care Consiliul Director este în imposibilitate de a convoca 
Adunarea Generală, aceasta va putea fi convocată de Preşedintele Consiliului 
Director. 
 Art. 63. Destinaţia bunurilor, în caz de încetare a personalităţii juridice, este 
cea stabilită în condiţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 26/2000 şi Legea nr. 246/2005 
 Art. 64. Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală şi intră în 
vigoare de la data obţinerii personalităţii juridice a Asociaţiei. 
 
 
_______Semnaturi membri fondatori_______ 


