
  
  

SSTTAATTUUTTUULL  
AASSOOCCIIAAŢŢIIEEII  PPSSIIHHOOLLOOGGIILLOORR  PPRROOFFEESSIIOONNIIŞŞTTII    

DDIINN  RROOMMÂÂNNIIAA  
 
 
 
 
Cap. I - Denumirea asociaţiei 
 
Art. 1. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR PROFESIONIŞTI DIN 
ROMÂNIA (APPR) numită în continuare „Asociaţie”. 
 În toate documentele, anunţurile, publicaţiile etc. emise de asociaţie se va menţiona 
denumirea oficială a acesteia. 
 
 
Cap. II - Forma juridică 
 
Art. 2. Asociaţia se constituie sub forma unei organizaţii profesionale, nonguvernamentale, 
profesionale, nonprofit, fără scop patrimonial, neangajată politic. 
 
 
Cap. III – Durata de funcţionare a asociaţiei 
 
Art. 3. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată, începând cu data autorizării 
înfiinţării. 
 
 
Cap. IV – Sediul şi patrimoniul 
 
Art. 4. Sediul asociaţiei este în municipiul Iaşi, Str. Săvescu, nr 22. Schimbarea sediului se 
poate face numai prin decizia Consiliului Director. 
Patrimoniul iniţial este de 800 RON (opt sute), depuşi în contul bancar deschis în numele 
asociaţiei.  
  
Cap. V - Scopul asociaţiei 
 
Art. 5. Asociaţia îşi propune următorul scop: susţinerea şi promovarea dezvoltării psihologiei 
ca ştiinţă şi profesie, în beneficiul societăţii.  
 
 
Cap. VI  - Obiectivele asociaţiei 
 
Art. 6. Asociaţia Psihologilor Profesionişti din România urmăreşte atingerea următoarelor 
obiective: 

 încurajarea dezvoltării şi aplicării psihologiei în diverse domenii de activitate; 
 promovarea cercetării ştiinţifice şi aplicative în psihologie, îmbunătăţirea metodelor de 

cercetare şi aplicarea rezultatelor cercetării, crearea şi dezvoltarea de metodologii 
necesare activităţii psihologilor; 
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 îmbunătăţirea calificării psihologilor prin stabilirea de standarde profesionale, etice, şi 
educaţionale; 

 încurajarea şi facilitarea accesului la informaţia ştiinţifică de specialitate; 
 diseminarea informaţiilor din domeniul psihologiei, atît pentru specialişti cît şi pentru 

cei interesaţi de domeniu; 
 organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale, seminarii, conferinţe, întîlniri 

profesionale, sesiuni de instruire/formare, campanii de informare, activităţi şi programe 
cu caracter cultural, ştiinţific, educaţional şi/sau umanitar, etc.; 

 facilitarea şi crearea de contacte/parteneriate cu diferite instituţii, asociaţii şi fundaţii, 
atât pe plan local, naţional şi internaţional; 

 susţinerea schimburilor interculturale şi a mobilităţii specialiştilor în cadrul unor 
programe de burse, schimburi de experienţă, stagii practice sau de formare, etc.; 

 oferirea de servicii de consultanţă, orientare, formare şi selecţie şcolară şi/sau 
profesională;  

 editarea de publicaţii şi lucrări de specialitate; 
 reprezentarea intereselor psihologilor pe lîngă autorităţile care legiferează, dar şi în alte 

situaţii; 
 creşterea nivelului de profesionalizare a membrilor săi; 
 oferirea de suport şi asistenţă propriilor membri, în limita posibilităţilor. 

 
 
Cap. VII – Activităţile asociaţiei 
 
Art. 7. Activităţile pe care asociaţia îşi propune să le realizeze se vor concretiza în: 

 studii şi cercetări, investigaţii, anchete, culegere de date, expertize; 
 pregătire, formare, informare, consultanţă, documentare; 
 consiliere psihologică, servicii de recrutare, selecţie, orientare şcolară şi profesională, 

evaluare psihologică; 
 intermedieri pentru schimburi de studenţi, obţinere de burse pentru specialişti; 
 promovarea relaţiilor şi schimburilor interculturale; 
 organizarea de cursuri de specializare, precum şi a unor stagii de perfecţionare 

profesională; 
 afilierea la organisme şi asociaţii internaţionale de profil; 
 stimularea schimburilor şi contactelor ştiinţifice interne şi internaţionale 
 realizarea de proiecte şi programe care să servească scopului şi obiectivelor pentru care 

a fost constituită asociaţia; 
 orice altă activitate care serveşte scopul şi obiectivele Asociaţiei. 

 
 
Cap. VIII – Patrimoniul şi veniturile  
 
Art. 8. Patrimoniul şi veniturile Asociaţiei se compun din:  

 fondul iniţial depus de membrii fondatori (800 RON); 
 taxa de înscriere şi cotizaţiile plătite de membrii Asociaţiei; 
 donaţii, finanţări şi sponsorizări din partea unor persoane, organizaţii şi instituţii 

publice sau private, din ţară sau străinătate; 
 dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;  
 venituri realizate din activităţi economice directe; 
 resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale  
 alte venituri legale.  
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Art. 9. Asociaţia va putea înfiinţa, cu aprobarea Adunării Generale, societăţi comerciale şi va 
putea desfăşura activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu 
scopul principal al asociaţiei. 
 
Art. 10. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 
decembrie a fiecărui an. Primul exerciţiu economico-financiar va începe la data constituirii 
asociaţiei. 
 
 
Cap. IX - Membrii 
 
Art. 11. Pot fi membri ai Asociaţiei atât persoanele fizice cât şi cele juridice. Consiliul Director 
va elabora Regulamentul şi condiţiile de aderare a persoanelor juridice, precum şi cuantumul 
cotizaţiei plătite de aceştia. 
 
Art. 12. Pentru ca o persoană fizică să dobîndească calitatea de membru al asociaţiei trebuie să 
trimită formularul de aderare împreună cu CV-ul personal. După aprobarea aderării de către 
Consiliul Director, membrii acceptaţi au obligaţia de a achita taxa de înscriere şi cotizaţia în 
maxim 30 de zile de la data aprobării. Aprobarea se face cu votul a 2/3 din membrii 
Consiliului. 
În cazul neaprobării unei candidaturi, Consiliul Director va emite şi o justificare 
 
Art. 13. Regulamentul şi condiţiile de aderare a persoanelor fizice, precum şi cuantumul 
taxelor de înscriere şi a cotizaţiei plătite de aceştia vor fi elaborate de Consiliul Director şi 
aprobate de Adunarea Generală. 
 
A - Membrii asociaţiei 
 
Art. 14. Membrii Asociaţiei sunt: membri fondatori, membri plini, membri asociaţi, membri 
aspiranţi si membri de onoare, conform definiţiilor de mai jos: 
 
Membri fondatori sunt persoanele fizice care au participat la constituirea Asociaţiei, conform 
actelor destinate înregistrării legale a acesteia. 
 
Membri plini. Pot fi membri plini ai asociaţiei doar acele persoane care desfăşoară o activitate 
practică (aplicativă sau de cercetare) în domeniul psihologiei, psihoterapiei sau consilierii, şi 
sunt licenţiaţi în psihologie.  
Pot fi membri plini şi absolvenţii de psihopedagogie care activează într-un domeniu practic al 
psihologiei. De asemenea, medicii psihiatri care activează în domeniul psihoterapiei pot deveni 
membri plini. 
Persoanele care au absolvit facultatea înainte de 1989 pot deveni membri plini dacă fac dovada 
că lucrează în domeniul psihologiei. 
Persoanele licenţiate în psihologie, care lucrează în învăţămînt, pot deveni membri plini dacă 
au şi activitate practică însumînd minim 4 ore/zi lucrătoare (echivalentul a jumătate de normă). 
 
Membri asociaţi. Pot fi membri asociaţi persoanele licenţiate în domeniile conexe psihologiei, 
sau care sunt interesate de psihologie şi doresc să facă parte din asociaţie. 
 
Membri aspiranţi. Pot fi membri aspiranţi studenţi de la facultăţile de psihologie sau conexe 
sau elevi interesaţi de domeniul psihologiei. 
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Membri de onoare pot fi personalităţi din ţară sau din străinătate care prin activitatea lor s-au 
distins în domeniul de activitate al psihologiei sau care sprijină în mod deosebit îndeplinirea 
scopului Asociaţiei. Dobîndirea calităţii de membru de onoare se face prin hotărîrea Consiliului 
Director şi este supusă votului Adunării Generale. Membrii de onoare nu sînt obligaţi la plata 
cotizaţiei şi a taxei de înscriere. 
 
Art. 15. Asociaţia poate avea unul sau doi preşedinţi de onoare, care sînt aleşi de Adunarea 
Generală, cu votul a 2/3 din membrii acesteia. La cererea asociaţiei, preşedinţii de onoare pot 
aviza şi susţine public activităţile asociaţiei. 
 
Art. 16. Membrii de onoare şi preşedinţii de onoare pot participa la şedinţele şi activităţile 
asociaţiei şi beneficiază de serviciile şi facilităţile oferite de asociaţie membrilor săi. 
 
B - Drepturile şi obligaţiile membrilor 
 
Art. 17. Membrii fondatori au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii plini, cu excepţia 
cazurilor speciale prevăzute de statut (dreptul de veto, excluderea etc.) 
 
Art. 18. Membrii plini asociaţiei au următoarele drepturi statutare: 

 dreptul de a alege şi a fi aleşi în conducerea asociaţiei, drept condiţionat de îndeplinirea 
la zi a obligaţiei de plată a cotizaţiei; 

 dreptul de vot în adunarea generală a asociaţiei; 
 pot face propuneri de excludere sau primire de noi membri; 
 să participe, fără restricţii sau discriminări, la activităţile asociaţiei şi să beneficieze de 

toate oportunităţile puse la dispoziţie de către aceasta membrilor săi; 
 să sesizeze organele de conducere, în situaţiile în care apreciază că interesele lor ca 

membri ai asociaţiei, au fost lezate; 
 să folosească dotările materiale ale asociaţiei conform misiunii acesteia;  
 să beneficieze de toate formele de asistenţă şi sprijin de care dispune asociaţia; 
 să-şi exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă; 
 să conteste hotărârile Consiliului Director şi să ceară convocarea Adunării Generale 

dacă sunt susţinuţi prin semnături de 35 % din membri; 
 să renunţe la calitatea de membru printr-o cerere scrisă şi adresată Consiliului Director; 
 să facă propuneri, să aibă iniţiative organizatorice; 

 
Art. 19. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii statutare: 

 să cunoască şi să respecte statutul asociaţiei; 
 să respecte hotărîrile luate de Consiliul Director şi Adunarea Generală; 
 să contribuie la îndeplinirea misiunii asociaţiei; 
 să plătească o cotizaţie în valoarea stabilită de Adunarea Generală, dar nu cu o scadenţă 

mai mare de 2 ani calendaristici. Scadenţa mai mare de 2 ani atrage după sine 
suspendarea automată a calităţii de membru. Revenirea se poate face cu o nouă cerere 
de înscriere şi cu achitarea restanţelor indiferent de situaţie. Cererea trebuie aprobată de 
Consiliul Director. 

 
Art. 20. Membri asociaţi, aspiranţi sau de onoare au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membri 
plini, dar nu au drept de vot în Adunarea Generală. Dacă sunt în număr de cel puţin 50 îşi pot 
alege un reprezentant care va face parte din Consiliul Director. 
 
Art. 21. Membrii Asociaţiei au dreptul să utilizeze sigla acesteia în documentele de 
identificare, doar în baza certificării de către Asociaţie. Procedura şi criteriile de certificare 
sunt reglementate prin hotărîre a Consiliului Director 
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Art. 22. Membrii nu pot angaja în nici un fel asociaţia (juridic, financiar etc.) decât în cazul în 
care există o delegare specială din partea Consiliului Director în acest sens.  
 
C - Dobândirea şi pierderea calităţii de membru 
   
Art. 23. Dobândirea calităţii de membru se face prin îndeplinirea următoarelor condiţii: 

 depunerea formularului de înscriere adresat preşedintelui, prin care solicitantul aderă la 
asociaţie; 

 aprobarea în Consiliul Director;  
 plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs;  
 Consiliul Director poate admite sau respinge cererea de adeziune. În cazul în care 

cererea a fost respinsă, se poate face cerere directă către Adunarea Generală, urmând ca 
aceasta să fie votată direct cu ocazia întrunirii acesteia. Votul Adunării Generale are 
caracter definitiv şi nu poate fi anulat de Consiliul Director. 

 
Art. 24. Consiliul Director poate hotărî suspendarea temporară a unor membrii atunci când 
situaţia o impune. Suspendarea calităţii de membru se poate face în următoarele condiţii: 

 cerere scrisă adresată de către membrul respectiv Consiliului director; 
 neplata cotizaţiei timp de doi ani consecutiv; 
 în cazul unor prejudicii morale sau materiale aduse asociaţiei, prin aprobare de către 

Consiliului Director. 
Dacă problemele ivite nu se remediază, Consiliul Director va propune Adunării Generale 

retragerea calităţii de membru. 
  
Art. 25. Excluderea poate fi pronunţată de către Adunarea Generală la recomandarea 
Consiliului Director pentru una din următoarele situaţii:  

 pierderea atributelor care l-au recomandat ca membru; 
 încălcarea prezentului statut sau nerespectarea deciziilor Consiliului Director şi 

hotărârilor Adunării Generale; 
 neîndeplinirea obligaţiilor asumate de faţă de asociaţie; 
 dacă Adunarea Generală hotărăşte că persoana respectivă nu mai corespunde (din punct 

de vedere moral etc.) scopului şi obiectivelor asociaţiei, ori dacă aceasta pune în pericol 
numele sau asociaţia în sine. 
 

Art. 26. Excluderea se face la propunerea Consiliului Director, sau a membrilor şi este 
aprobată doar de Adunarea Generală. Hotărârile de excludere se vor lua cu o majoritate de 
două treimi. 
 
Art. 27. Un membru fondator poate fi exclus/suspendat din asociaţie sau să i se retragă 
calitatea de membru doar în cazul în care această decizie este aprobată de Adunarea Generală 
cu minim 80 % din voturi şi toţi ceilalţi membri fondatori votează pentru excludere. 
 
Art. 28. Pierderea/încetarea calităţii de membru se face prin: 

- prin încetarea existenţei asociaţiei; 
- prin retragerea voluntară, cu o cerere scrisă adresată de către membru Consiliului 

Director; 
- neplata cotizaţiei timp de 2 ani consecutiv; 
- în cazul în care se aduc prejudicii morale sau materiale asociaţiei, săvîrşeşte fapte care 

contravin prezentului statut sau legii, prin aprobare de către Adunarea Generală, cu 2/3 
din voturi, la propunerea Consiliului Director; 

- în cazul în care prin acţiunile sau inacţiunile sale prejudiciaza interesele asociaţiei; 
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- în orice alte situaţii în care consiliul director decide că această măsură se justifică, din 
raţiuni ce ţin de morală, etică, ataşament faţă de scopurile şi obiectivele asociaţiei. 

- prin deces. 
 
Art. 29. Orice membru are dreptul să se retragă în orice moment din Asociaţie la cerere, fără a 
fi obligat să-şi motiveze retragerea. Cererea de retragere trebuie adresată în scris şi depusă 
direct sau prin scrisoare recomandată Preşedintelui Asociaţiei. La retragere sumele şi bunurile 
donate nu pot fi returnate membrului. 
 
 
Cap. X - Conducerea asociaţiei 
 
Art. 30. Organele asociaţiei sunt:  

 Adunarea Generală;  
 Consiliul Director;  
 Trezorierul; 
 Cenzorul. 

 
 
Cap. XI - Adunarea Generală 
 
Art. 31. Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Asociaţiei. Ea este legal 
constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor 
Asociaţiei. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară şi de câte ori este 
nevoie în sesiune extraordinară. 
  
Art. 32. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia 
cazurilor în care statutul prevede altceva şi cu condiţia respectării condiţiilor de qvorum 
menţionate la art. 31. 
Prin „prezenţă” se consideră prezenţa fizică sau existenţa unui document olograf care exprimă 
voinţa de vot în legătură cu documentele supuse aprobării.  
 
Art. 33. Membrii fondatori au drept de veto asupra deciziilor adoptate de adunările generale. 
Veto-ul este valabil doar dacă cel puţin 2/3 din membrii fondatori îşi exercită acest drept 
asupra unei hotărâri a Adunării Generale. 
 
Art. 34. Adunarea Generală alege un Consiliu Director pe o durată de 5 ani, alcătuit din minim 
5 membri. 
 
Art. 35. Adunarea Generală alege Preşedintele asociaţiei care devine automat şi preşedinte al 
Consiliului Director: Preşedintele asociaţiei este reprezentantul legal al acesteia în raport cu 
terţi. 
 
Art. 36. Adunările generale ale asociaţiei vor fi conduse de un prezidiu ales dintre membrii 
asociaţiei şi alcătuit din: Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar General, membri. 
 
Art. 37. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:  

 numeşte Cenzorul; 
 aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 
 poate decide demiterea preşedintelui, a oricărui membru din Consiliul Director sau a 

întregului Consiliu Director; 
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 dezbate şi votează orice propunere de modificare a Statutului Asociatei şi a Actului 
Constitutiv; 

 aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, modificându-l prin 
vot, la propunerea Consiliului Director; 

 aprobă Programul de Activitate al Asociaţiei pe anul în curs, în urma dezbaterii asupra 
proiectului înaintat de Consiliul Director; 

 analizează anual modul de administrare a patrimoniului Asociaţiei şi descarcă de 
gestiune pe administratorii acestuia, pe baza Raportului Cenzorului; 

 analizează şi evaluează o dată pe an modul în care membrii Consiliului şi-au îndeplinit 
atribuţiile şi sarcinile reieşite din Statut şi din hotărârile Adunării Generale; 

 alege sau revocă, membrii Consiliului Director, Preşedintele, Vicepreşedintele şi 
Secretarul general, Trezorierul, Cenzorii; 

 stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;  
 decide înfiinţarea de filiale şi sucursale la propunerea Consiliului Director;  
 aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare;  
 are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi cenzorului;  
 aprobă solicitările şi încheie protocoalele de afiliere; 
 aprobă cuantumul taxei de înscriere, cotizaţiei anuale precum şi termenele de plată;  
 aprobă propunerile de excludere din asociaţie; 
 alte atribuţii prevăzute în lege. 
 aprobă înfiinţarea, în mod accesoriu, a unor unităţi care să slujească la îndeplinirea 

scopului şi a obiectivelor asociaţiei; 
 aprobă afilierea asociaţiei la organizaţii şi structuri internaţionale; 
 la propunerea Consiliului Director poate alege un Preşedinte de Onoare al asociaţiei din 

rîndul personalităţilor recunoscute care au dovedit ataşament faţă de problemele locale 
şi ale asociaţiei. Preşedintele de Onoare participă la elaborarea strategiilor şi deciziilor 
importante ale organelor de conducere ale asociaţiei. 

 
Art. 38. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale 
statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei.  
 
Art. 39. Membrii Adunării Generale care, într-o anumită problemă supusă hotărîrii Consiliului 
Director, sînt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii lor, rudele în 
linie colaterală sau afinii lor pînă la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la 
deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate asociaţiei în măsura 
în care votul lor a contribuit la obţinerea majorităţii cerute. 
 
A. Convocarea Adunării Generale.  
 
Art. 40. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin odată pe an, la convocarea:  

 Preşedintelui Asociaţiei prin hotărârea Consiliului Director; 
 la cererea fundamentată a minim 25 % din numărul membrilor Asociaţiei; 
 la cererea Cenzorului, aprobată de Consiliul Director. 

 
Art. 41. Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 10 zile înaintea datei reuniunii, 
prin mijloace mass-media şi/sau adresă scrisă, notă telefonică sau email, indicând locul şi data 
ţinerii acestei precum şi ordinea de zi si problemele supuse la vot. 
 
Art. 42. În cazul în care nu se întruneşte numărul legal de membri adunarea se amână, 
Consiliul Director reprogramează Adunarea Generală în termen de maxim 30 de zile 
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calendaristice. La acest termen adunarea are loc indiferent de numărul membrilor cu drept de 
vot prezenţi. 
 
Art. 43. Propunerile membrilor cu intenţia unei convocări trebuie prezentate Preşedintelui 
Asociaţiei cu cel puţin 20 de zile înaintea datei reuniunii. 
 
B - Votul şi modul de adoptare a hotărârilor în Adunarea Generală.  
 
Art. 44. Hotărârile se iau cu majoritate simplă (jumatate plus unu) din voturile membrilor 
prezenţi, dacă prin Statut nu este prevăzut altceva. 
 
Art. 45. Hotărârile Adunării Generale care au nevoie de o majoritate de cel puţin 2/3 din 
numărul membrilor Asociaţiei prezenţi la Adunare sunt următoarele:  

 modificări ale Statutului; 
 modificări ale Actului Constitutiv;  
 aprobarea şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;  
 aprobarea şi modificarea Programului de Activitate;  
 aprobarea componenţei Consiliului Director, Cenzorului şi Trezorierului;  
 fuziunea cu alte asociaţii; 
 dizolvarea Asociaţiei;  

 
Art. 46. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. Votul în adunarea generală se 
exprimă individual. Membrii care nu participă îşi pot exprima votul în scris sau prin alte 
modalităţi.  
Prin excepţie, alegerea Preşedintelui şi a membrilor Consiliului Director se face prin vot secret. 
 
Art. 47. Dezbaterile Adunării Generale precum şi hotărârile adoptate se consemnează într-un 
proces verbal, care trebuie semnat de:  

 redactorul procesului verbal, 
 membrii comisiei care prezidează şedinţa, 
 Preşedintele Asociaţiei. 

 
 
Cap. XII - Consiliul Director 
 
A - Competenţa Consiliului Director 
 
Art. 48. Consiliul Director poate fi alcătuit doar din membri ai asociaţiei. 
 
Art. 49. Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie şi este convocat de 
Preşedinte. El este legal constituit dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 din membrii săi. Consiliul 
Director asigură conducerea operativă a Asociaţiei între două Adunări Generale.  
Prin „prezenţă” se consideră prezenţa fizică sau existenţa unui document olograf care exprimă 
voinţa de vot în legătură cu documentele supuse aprobării.  
 
Art. 50. Consiliul Director este format din persoane alese pentru un mandat de 5 ani. 
Preşedintele, Vicepreşedintele, Secretarul General şi Trezorierul, fac parte de drept din 
Consiliul Director. La aceasta se adaugă alţi membri aleşi sau numiţi conform statutului.  
 
Art. 51. Consiliul Director are următoarea componenţă: 
a) 1 Preşedinte; 
b) 1 Vicepreşedinte; 
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c) 1 Secretar General; 
d) 1 Trezorier 
e) Alţi membri aleşi sau numiţi conform statutului 
 
Art. 52. Membrii al căror mandat expiră pot fi realeşi. În caz de absenţă, demisie sau 
excludere, Consiliul Director poate să înlocuiască provizoriu membrii în cauză. Înlocuirea 
definitivă are loc la proxima Adunare Generală. Mandatul membrilor astfel aleşi se încheie în 
momentul în care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor înlocuiţi. 
 
Art. 53. Dacă un membru al Consiliului Director nu este prezent la întrunirile acestuia de 3 ori 
consecutiv îşi pierde dreptul de reprezentare în Consiliu. Fac excepţie absenţele motivate. 
 
Art. 54. Preşedintele Asociaţiei conduce Consiliul Director şi prezidează şedinţele acestuia. În 
lipsa acestuia funcţia este îndeplinită de vicepreşedinte. 
 
Art. 55. Orice membru al asociaţiei are dreptul să fie ales în structura Consiliului Director. 
 
Art. 56. Procedura de alegere pentru organele asociaţiei: 

 Consiliul Director transmite membrilor asociaţiei o listă deschisă de propuneri, 
solicitându-se acordul pentru includerea pe lista de vot, precum şi alte propuneri; 

 Consiliul Director va selecta pentru listele de vot propunerile care au întrunit cel puţin 
5% din adeziunile exprimate; 

 Persoanelor propuse li se cere acordul după care vor fi incluse pe lista de vot; 
 Se constituie listele de vot, care se spun aprobării Adunării Generale.  

 
Art. 57. Pentru a fi aleasă, o persoană trebuie să întrunească minim 50 % plus unu din numărul 
de voturi valabil exprimate. În cazul în care nici o persoană nu întruneşte voturile necesare, se 
mai organizează un tur de alegeri, la care participă doar primii 2 clasaţi pentru fiecare funcţie. 
 
B - Atribuţiunile Consiliului Director 
 
Art. 58. Consiliul Director are următoarele atribuţii 

 asigură conducerea curentă a activităţii asociaţiei între adunările generale şi punerea în 
executare a hotărârilor adunării generale;  

 realizează proiecte de strategie ale asociaţiei şi le supune aprobării Adunării Generale; 
 convoacă adunarea generală a asociaţiei cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este 

nevoie şi stabileşte ordinea de zi; 
 prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, întocmeşte şi 

propune spre aprobarea Adunării Generale programul de activitate anual şi de 
perspectivă. Propune modificarea proiectului de activitate a asociaţiei; 

 hotărăşte schimbarea sediului; 
 propune şi urmăreşte executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, 

proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;  
 administrează patrimoniul asociaţiei şi conduce activităţile acesteia; 
 încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;  
 aprobă organigrama, politica salarială şi de personal ale asociaţiei;  
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;  
 organizează alegerile; 
 propune nivelul taxei de înscriere, a cotizaţiei anuale şi termenele de plată;  
 face propuneri pentru excluderea din asociaţie;  
 aprobă înfiinţarea de secţiuni, departamente, grupuri de lucru sau comisii;  
 desemnează Directorul Executiv şi îi stabileşte atribuţiile şi salariul; 
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 aprobă criteriile pentru admiterea de noi membri; 
 elaborează proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, pe care 

îl supune spre aprobare Adunării Generale, şi face propuneri Adunării Generale în 
vederea modificării acestuia; 

 urmăreşte, în colaborare cu Cenzorul, modul de administrare a patrimoniului şi 
veniturilor Asociaţiei; 

 acceptă donaţii, finanţări şi sponsorizări;  
 aprobă primirea de noi membri ai Asociaţiei pe baza metodologiei cuprinse în 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare; 
 propune sancţionarea sau excluderea unor membri, conform metodologiei cuprinse şi în 

condiţiile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare; 
 aprobă înfiinţarea oricărei structuri interne a Asociaţiei care are ca finalitate 

îndeplinirea în condiţii cât mai bune a scopului şi obiectivelor  asociaţiei; 
 aprobă formele de cooperare internă şi internaţională, cu personalităţi şi instituţii - 

publice sau private - care au preocupări în domeniu; 
 ţine la curent pe toţi membrii Asociaţiei asupra activităţii desfăşurate, prin punerea în 

funcţiune a celor mai eficiente mijloace de informare a membrilor Asociaţiei şi de 
comunicare între aceştia. 

 Nominalizează şi instituie membri înlocuitori interimari a celor din conducere şi 
comisia de cenzori care din diverse motive au plecat, şi-au dat demisia,  

 
Art. 59. Membrii consiliului director care, într-o anumită problemă supusă hotărîrii consiliului 
director, sînt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau descendenţii lor, rudele în 
linie colaterală sau afinii lor pînă la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la 
deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor răspunde pentru daunele cauzate asociaţiei în masura 
în care votul lor a contribuit la obţinerea majorităţii cerute. 
 
Art. 60. Consiliul Director poate fi convocat în următoarele situaţii:  

 la cererea Preşedintelui Asociaţiei; 
 la cererea scrisă a cel puţin o treime din membrii Consiliului; 
 la cererea scrisă a cel puţin 25 % din membri activi; 

 
Art. 61. Convocare se face cu minim 3 zile înainte de data stabilită, prin fax sau prin notă 
telefonică cu confirmare. 
 
Art. 62. Fiecare membru al Consiliului Director beneficiază de un singur vot. Hotărârile 
Consiliului Director se adoptă în mod valabil cu majoritatea simplă. Membrii Consiliului 
Director pot vota hotărârile ce se adoptă şi prin corespondenţă sau alte mijloace. 
 
Art. 63. Toate deliberările Consiliului Director şi hotărârile adoptate sunt consemnate într-un 
proces verbal şi semnate de membrii Consiliului prezenţi şi de Preşedintele Asociaţiei. 
 
Art. 64. Funcţiile membrilor Consiliului Director sînt retribuite, cheltuielile şi decontările 
necesare îndeplinirii mandatului lor fiind rambursate din fondurile Asociaţiei prin prezentarea 
de documente justificative. 
 
C - Preşedintele Asociaţiei 
 
Art. 65. Preşedintele Asociaţiei  este ales prin vot direct de Adunarea Generală.  
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Art. 66. Atribuţiile Preşedintelui sunt următoarele:  

 convoacă şedinţe ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale cu aprobarea 
Consiliului Director; 

 convoacă toate şedinţele Consiliului Director; 
 avizează proiectele documentelor întocmite de Consiliul Director, în vederea dezbaterii 
şi aprobării lor de către Adunarea Generală; 

 verifică şi semnează toate documentele oficiale ale Asociaţiei care reglementează 
raporturile acesteia cu alte asociaţii sau orice alt organism; 

 verifică şi semnează toate documentele Asociaţiei referitoare la venituri şi cheltuieli; 
 coordonează activitatea Asociaţiei şi conduce şedinţele Consiliului Director. În cazul în 

care Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita una sau mai multe 
dintre atribuţiile enunţate în prezentul articol, el poate delega răspunderea exercitării 
atribuţiilor respective către vicepreşedintele Asociaţiei; 

 reprezintă asociaţia în acţiunile oficiale şi în contactele pe care le stabileşte; 
 mediază conflicte între membrii asociaţiei; 
 angajează patrimonial asociaţia prin semnarea autografă pusă pe actele încheiate, 

putând dispune orice măsuri necesare atingerii scopului asociaţiei; 
 este responsabil cu conducerea operativă a asociaţiei. 
 poate fi revocat de Consiliul Director cu majoritate de 2/3 voturi şi pe motive bine 

întemeiate. Consiliul Director va convoca Adunarea Generală extraordinară pentru 
alegerea unui nou preşedinte prin vot secret. 

 
Art. 67. Preşedintele este ales de Adunarea Generală, cu votul majorităţii simple, pentru un 
mandat de 5 ani.  
 
D - Vicepreşedintele 
 
Art. 68. Vicepreşedintele este ales de Adunarea Generală, prin majoritate simplă de voturi, 
pentru un mandat de 5 ani şi are următoarele atribuţiuni: 

 analizează activităţile asociaţiei şi informează preşedintele asupra acestora; 
 întocmeşte şi execută bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul Director; 
 stabileşte organigrama şi metodologia de funcţionarea a asociaţiei pe care le supune 

preşedintelui spre aprobare; 
 preluarea temporară a tuturor atribuţiilor preşedintelui. 

 
Art. 69. Preia temporar sarcinile preşedintelui la cererea acestuia, sau în situaţia în care acesta 
este indisponibil. Dacă interimatul funcţiei de preşedinte depăşeşte un an, acesta devine de 
drept preşedintele asociaţiei, până la expirarea mandatului. Preluarea mandatului de către 
vicepreşedinte se face prin hotărârea Consiliului Director, pe baza unei solicitări scrise din 
partea preşedintelui sau, în cazul indisponibilităţii acestuia, prin constatarea îndeplinirii 
condiţiilor statutare. În această situaţie, funcţia de vicepreşedinte va fi preluată de unul dintre 
membrii Consiliului director, prin alegeri interne.  
 
Art. 70. Vicepreşedintele are drept de vot Consiliului director. 
 
E - Secretarul general 
 
Art. 71. Secretarul General este organ executiv, ale cărui atribuţii sunt reglementate prin 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. El coordonează activitatea secretariatului. 
Secretarul General este ales de Adunarea Generală  prin vot direct. 
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Art. 72. Secretariatul este organ executiv al Asociaţiei, format dintr-un număr de membri 
hotărât de Consiliul Director; membrii Secretariatului pot fi membri ai Asociaţiei numai dacă 
efectuează aceasta activitate voluntar. Secretariatul este coordonat de Secretarul General. Unii 
dintre membrii Secretariatului pot fi retribuiţi de către Asociaţie, conform metodologiei 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, care reglementează şi angajarea personalului 
retribuit. 
 
Art. 73. Secretarul general este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 5 ani, cu drept 
de realegere consecutivă pentru încă un mandat. Atribuţiunile acestuia sunt următoarele: 

 îndeplineşte activităţi de ordin tehnic şi de administrare a resurselor asociaţiei,  
 răspunde de organizarea manifestărilor,  
 are drept de vot în Consiliului director.  

 
F - Trezorierul 
 
Art. 74. Trezorierul este responsabil cu gestionarea fondurilor asociaţiei şi susţine anual un 
raport în faţa Adunării generale. 
 
G - Alţi membri 
 
Art. 75. Reprezentanţii aleşi sau numiţi, ai membrilor asociaţi, aspiranţi, ai filialelor, 
sucursalelor sau secţiunilor fac parte ca membri simpli din Consiliul Director. Au drept de vot 
şi dreptul de a face propuneri.  
 
 
Cap. XIII - Cenzorul 
 
Art. 76. Gestiunea asociaţiei este controlată de un cenzor numit de Adunarea Generală, cu un 
mandat de cel puţin un an, fiind independent în cadrul asociaţiei. 
 
Art. 77. Cenzorul nu poate face parte din Consiliul Director. În realizarea competenţei sale 
cenzorul are următoarele atribuţii:  

 verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;  
 întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;  
 poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;  
 îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.  

 
Art. 78. Cenzorul verifică activitatea Consiliului Director alcătuind raportul anual care va fi 
înaintat dezbaterii Adunării Generale. 
 
Art. 79. Cenzorul poate convoca Adunarea Generală în şedinţa extraordinară, la constatarea 
unor abateri grave de la statut, sau la depistarea unor activităţi ilicite. 
 
 
Cap. XIV - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 
 
Art. 80. Activitatea Vicepreşedintelui, a Secretarului General, a Secretariatului, Cenzorului şi 
Trezorierului este reglementată prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei. 
Pe baza acestui regulament, Consiliul Director stabileşte şi repartizează atribuţiile şi sarcinile 
acestor organe ale Asociaţiei. 
Regulamentul va fi conceput de Consiliul Director şi supus aprobării Adunării Generale. 
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Cap. XV - Soluţionarea litigiilor 
 
Art. 81. Litigiile se soluţionează amiabil în cadrul asociaţiei cu ajutorul unor mediatori numiţi 
de Consiliul Director. În caz contrar se poate recurge la justiţie. 
 
 
Cap. XVI - Filiale şi sucursale 
 
Art. 82. Asociaţia poate înfiinţa filiale şi sucursale în orice altă localitate din ţară şi străinătate, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare. Filialele şi sucursalele se pot constitui doar prin hotărâre a 
Adunării generale, şi dacă există cel puţin 50 de membri. Aceştia vor desemna prin alegeri un 
reprezentant care va face parte din Consiliul Director. 
În cazul în care nu există suficienţi membri pentru constituirea unei filiale, Consiliul Director 
poate desemna o persoană care să se ocupe de zona respectivă. Persoana desemnată va face 
parte din Consiliul Director. 
 
 
Cap. XVII - Organizarea pe secţiuni  
 
Art. 83. Secţiunile asociaţiei se organizează la iniţiativa membrilor şi cu aprobarea Consiliului 
director, atunci când exprimă un interes real care garantează o activitate susţinută şi utilă 
pentru membrii săi.  
Secţiunile se organizează pentru a acoperi domenii majore ale intereselor profesionale şi 
ştiinţifice, pe criterii exclusive de specializare.  
 
Art. 84. Aprobarea înfiinţării unei secţiuni se va întemeia pe baza solicitării a minim 30 dintre 
membrii asociaţiei, cu evitarea paralelismului şi a suprapunerii cu secţiuni deja existente. 
Propunerea de înfiinţare va fi înaintată de Consiliul Director în Adunarea Generală, şi va fi 
votată cu majoritate simplă. 
Dizolvarea secţiunii se poate face prin autodizolvare, sau prin hotărârea Consiliului director, 
atunci când se constată absenţa unei activităţi semnificative pe durata a doi ani consecutiv. 
 
 
Cap. XVIII - Dizolvarea si lichidarea asociaţiei 
 
Art. 85. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se va face conform hotărârii Adunării Generale cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
 
Art. 86. Asociaţia se dizolvă:  

 de drept; 
 prin hotărârea Adunării Generale; 
 prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz. 

 
Art. 87. Asociaţia se dizolvă de drept prin:  

 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; 

 imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în 
conformitate cu prevederile Statutului, dacă această situaţie durează mai mult de un an 
de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală, sau după caz, Consiliul 
Director trebuia constituit; 
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 reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 
completat timp de trei luni. 

 
Art. 88. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de 
la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a 
cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, pentru a fi înscris în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
Art. 89. Dizolvarea Asociaţiei poate avea loc în condiţiile prevăzute de lege sau poate fi decisă 
de Adunarea Generală, hotărârea de dizolvare fiind luată cu o majoritate de patru cincimi (4/5) 
din numărul tuturor membrilor, care hotărăsc şi asupra transmiterii patrimoniului asociaţiei 
către o altă asociaţie cu scopuri similare. Dizolvarea Asociaţiei nu poate avea loc prin 
retragerea unor membri fondatori. 
Membrii fondatori îşi pot exercita dreptul de veto în cazul în care Adunarea Generală hotărăşte 
dizolvarea asociaţiei sau fuziunea cu o altă asociaţie. 
 
Art. 90. În cazul dizolvării sau autodizolvării Asociaţiei, lichidarea patrimoniului se va face de 
către o comisie desemnată de Consiliul Director, bunurile existente fiind destinate achitării 
drepturilor terţilor, iar ceea ce eventual ar depăşi drepturile acestora se va dona la alte 
organizaţii neguvernamentale care au scopuri şi obiective asemănătoare. 
 
Art. 91. Asociaţia este de asemenea desfiinţată în cazul existenţei unei hotărâri judecătoreşti în 
acest sens. 
 
 
Cap. XIX - Dispoziţii finale 
 
Art. 92. Modificările statutului se fac de către Adunarea Generală, şi se aprobă cu 2/3 din 
voturi. Propunerea de modificare a statutului se poate face de către orice membru al asociaţiei 
dacă obţine sprijinul a cel puţin 25 % din membri.  
 
Art. 93. Nici o modificare a statutului asociaţiei nu poate fi făcută fără aprobarea a cel puţin 
2/3 din membrii fondatori. 
 
Art. 94. Statutul intră în vigoare după obţinerea aprobărilor conform legislaţiei în vigoare. În 
aplicarea prezentului Statut, Adunarea Generală va adopta un Regulament intern de organizare 
şi funcţionare a asociaţiei. 
 
Art. 95. Prima adunare generală a asociaţiei va avea loc în termen de maximum 45 de zile de la 
rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de constituire a asociaţiei. 
 
Art. 96. Prezentul statut intră în vigoare prin aprobarea Adunării Generale în şedinţa 
extraordinară de constituire, organizată de comitetul de iniţiativă pentru constituirea asociaţiei, 
condus de Lucian Andrieş. Este alcătuit din 19 capitole şi 96 de articole şi a fost redactat în 4 
exemplare. 
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