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STATUT 
al Federatiei Parintilor si Apartinatorilor Legali 

 
 
Cap. I: Denumirea, forma juridica, sediul si durata de functionare 
 
Art. 1 
1.1. Prezenta federatie poart a denumirea de Federatia Parintilor si Apartinatorilor Legali 
numita in cele ce urmeaza "Federatia". 
1.2. Federatia se infiinteaza la initiativa Asociatiei Parintilor din Scoala 179 Bucuresti si 
Asociatiei pentru Educatie Scoala I.G. Duca Bucuresti, ai caror membri aloca resurse materiale, 
dar mai ales stradaniile si posibilitatile lor profesionale, in conformitate cu statutul propriu, 
pentru implinirea scopurilor declarate prin prezentul statut. 

 
Art. 2 
2.1. Federatia Parintilor si Apartinatorilor Legali se constituie ca persoana juridica romana de 
drept privat, neguvernamentala, apolitica, fara scop lucrativ sau patrimonial si independenta, in 
temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000. 

 
Art. 3 
3.1. Sediul Federatiei este in Bucuresti, Str. Podului nr. 86, Sector 1. 
3.2. Orice modificare a sediului urmeaza a fi hotarata de catre Consiliul Director si comunicata 
instantelor judecatoresti competente. Prin hotararea Adunarii Generale se vor putea infiinta 
filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridica, in conditiile legii. 

 
Art. 4 
4.1. Federatia Parintilor si Apartinatorilor Legali se constituie pe durata nedeterminata. Ea va 
functiona de la data inscrierii hotararii judecatoresti in Registrul federatiilor si isi va incheia 
activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Statut. 

 
Cap. II: Scopul si obiectul de activitate 
 
Art. 5 
5.1. Scopul Federatiei Parintilor si Apartinatorilor Legali (in continuare numita Federatia) este 
de a apara si promova drepturile fundamentale ale copiilor si parintilor; sprijinirea si 
dezvoltarea relatiei dintre unitate de invatamant - cadrele didactice - elevi - parinti; initierea, 
elaborarea si derularea de proiecte in domeniul educatiei si al invatamantului, sanatate, mediu, 
sectorul social, actiuni caritabile, precum si sprijinirea proiectelor derulate de alte entitati in 
domeniile sus-mentionate, protejarea tinerelor valori; protejarea raporturile dintre elevilor, 
respectarea drepturilor omului in Romania, prin impunerea de standarde vizand imbunatatirea 
calitatii ingrijirii acordate persoanelor vulnerabile: copii, copii separati de familie, copii aflati in 
situatii de risc sau in dificultate, bolnavi, persoane cu nevoi speciale, s.a.m.d.  
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5.2. Schimbarea scopului Federatiei se va putea face numai de catre membrii deplini si numai 
daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte, ori acesta nu mai poate fi realizat. 

 
Art. 6 
6.1. In vederea realizarii acestui scop, Federatia isi propune: 
a. Crearea unui organism profesional al organizatiilor nonguvernamentale din sectorul 
invatamantului si educatiei care lucreaza pentru si in interesul elevilor, parintilor si a cadrelor 
didactice, precum si a grupuri vulnerabile de cetateni si rezidenti din Romania; 
b. Ridicarea standardelor si calitatii activitatii in domeniul educatiei si a protectiei sociale si 
asigurarea ca aceste standarde sunt in concordanta cu cele ale Uniunii Europene; 
c. Sustinerea si promovarea intereselor parintilor, copiilor, asociatiilor de parinti si a comitetelor 
reprezentative ale parintilor din invatamant in relatiile acestora cu: institutiile si autoritatile 
publice de la nivel central si locale, unitatile de invatamant, organizatiile sindicate, alte 
organizatii nationale si internationale precum si societatea civila; 
 d. Reprezentarea, impreuna cu ministerele de resort, a intereselor copiilor si parintilor fata de 
terte entitati;  
e. Analizarea proiectelor de legi si a altor reglementari in domeniul educatiei, al formarii 
profesionale continue, inclusiv elaborarea si emitere de initiative legislative in domeniul 
mentionat si in legatura cu activitatea asociatiilor de parinti, care sa duca invatamantul 
romanesc in concordanta cu realitatile societatii si tendintele evolutiei invatamantului, a pietei 
muncii si a economiei pe plan national si international; 
f. Modernizarea si promovarea invatamantului romanesc si a managementului acestuia,  in 
scopul cresterii calitatii actului educational;  
g. Participarea, alaturi de ministerele cu atributii in domeniul invatamantului educatiei, culturii, 
sanatatii, sportului si protectiei sociale si de reprezentantii lor, la evaluarea unitatilor de 
invatamant si a serviciilor sociale destinate copiilor;  
h. Dezvoltarea de legaturi cu alte federatii/asociatii de parinti sau conexe procesului de 
educatie, la nivel national si international;  
i. Sprijinirea activitatiilor, initiativelor si proiectelor parintilor si copiilor din domeniul social si 
educativ sau de invatamant inclusiv cele care privesc imprimarea caracterului practic aplicativ al 
acestora, precum si valorificarea lor;  
j. Colaborarea cu organismele nonguvernamentale si guvernamentale, inclusiv cu comisiile de 
ocrotire si autoritate tutelara, cu organismele si institutiile din domeniul protectiei copilului sau 
a persoanelor cu disabilitati, in vederea respectarii drepturilor parintilor si copiilor si integrarii 
lor in unitatile de invatamant si societate;  
k. Cooperarea cu institutiile/autoritatile de la nivel central si local, reprezentantii  unitatilor de 
invatamant si corpul profesoral, precum si cu alte asociatii de profil, la nivel national si 
international, pentru ridicarea calitatii invatamantului, cresterea nivelului profesional al 
cadrelor didactice si rezolvarea tuturor celorlalte probleme legate de invatamant si educatie, 
prin aplicarea de proiecte comune, cu finantare interna si externa;  
l. Organizarea de activitati de formare educationala, profesionala si instruire: seminarii, 
dezbateri, schimburi de experienta, colocvii, conferinte, mese rotunde, cursuri si pregatire in 
beneficiul final al copiilor, parintilor, familiei si societatii, cu participare interna si internationala;  
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m. Realizarea de parteneriate cu institutiile si autoritatile de la nivel central si local, in scopul 
modernizarii, eficientizarii, cresterii eficacitatii si calitatii precum si imbunatatirii continue a 
procesului educational, precum si a bazei materiale a invatamantului in concordanta cu 
standardele Uniunii Europene si nationale, in interesul copiilor si parintilor; 
n. Gestionarea fondurilor provenite din cotizatii si alte surse; 
o. Editarea si difuzare de publicatii proprii prin intermediul unor edituri proprii sau in colaborare 
cu alte perosane juridice in cuprinsul carora sa isi poata exprima opiniile; 
p. Desfasurarea de orice fel de actiuni si activitati permise de lege in vederea facilitarii atingerii 
obiectivelor propuse, intereselor si scopului sau. 
r. Recomandarea partenerilor Federatiei, atat Guvernului si organelor administratiei 
centrale/locale, cat si donatorilor. Furnizarea in mod regulat de rapoarte Guvernului Romaniei, 
precum si altor autoritati si institutii; 
s. Realizarea unor demersuri sustinute, inclusiv prin formularea de apeluri, programe, propuneri 
in legatura cu problemele din invatamant, educatie, protectie sociala in scopul sprijinirii 
persoanelor vulnerabile pe langa autoritatile romane competente, donatori, organisme si 
institutii internationale, in conditiile legii; 
t. Acordarea de consultanta pentru public si pentru autoritati in legatura cu dezvoltarea si 
implementarea de acte normative din domeniul educatiei, invatamantului, sportului si a 
asistentei si protectiei sociale din Romania; 
u. Crearea cadrului necesar pentru exprimarea ideilor si a experientei intre ONG-uri; 
v. Dezvoltarea unui fond de cunostinte in legatura cu practica de cea mai buna calitate in 
educatie, invatamant, sport, sanatate, protectia si asistenta sociala din Romania; 
x. Publicarea metodelor de realizare a unei practici de cea mai buna calitate in ceea ce priveste 
educatia, invatamantul, sanatatea, sportul, protectia si asistenta sociala din Romania; 

 
Cap. III: Membri 
 
Art. 7 
7.1. Au calitatea de membri ai Federatiei: 
a. membrii deplini (membri fondatori, membri asociati); 
b. membrii de onoare (alte tipuri de persoane fizice si juridice care nu sunt organizate in 
asociatii si nu pot deveni membri din prima categorie). 

 
Art. 8 
8.1. Membrii deplini ai Federatiei sunt persoanele juridice romane sau straine (dupa 
recunoasterea lor de autoritatile romane competente, in conditiile legii), de natura ONG-urilor, 
implicate activ in reforma sistemului de invatamant, educatie, sanatate, mediu, precum si 
asistenta si protectie sociala, actiuni caritabile care, cunoscand statutul federatiei, sunt de acord 
cu prevederile sale, si care inteleg ca prin propria activitate sa contribuie si sa sprijine realizarea 
scopurilor Federatiei. 
8.2. Membrii fondatori sunt de drept membri deplini. 
8.3. La Federatie poate adera orice asociatie, fundatie, comitete si/sau consilii reprezentative, 
parinti sau alte persoane fizice si juridice care au aceleasi scopuri si interese cu cele ale 
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Federatiei. Pot deveni membri ai acesteia toti cei ce indeplinesc conditiile prevazute la alineatul 
1 si isi manifesta expres dorinta in acest sens.  
8.4. Membrii asociati Federatiei se constituie prin libera adeziune. Membrii, altii decat membrii 
fondatori pot adera la federatie pe baza unei solicitari scrise, in conditiile in care cunosc statutul 
federatiei, sunt de acord cu prevederile lui, se obliga sa-l respecte, participa la realizarea 
scopului federatiei si se angajeaza sa nu aduca prejudicii de orice natura federatiei. 
8.4. Aprobarea inscrierii in Federatie a membrilor deplini este de competenta Consiliului 
Director. 

 
Art. 9 
9.1. Membrii deplini ai Federatiei (membrii fondatori si membrii asociati) au urmatoarele 
drepturi: 
a. sa participe la Adunarile generale ale Federatiei si sa faca propuneri in cadrul acestora; 
 b. sa isi exprime liber opinia in interiorul structurilor Federatiei; 
c. sa fie informati permanent si in timp util asupra oricaror activitati importante desfasurate de 
catre Federatie prin structurile sale si sa participe la actiunile organizate de catre aceasta; 
d. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere; 
e. sa beneficieze de toate facilitatile oferite de Federatie; 
f. sa beneficieze de sprijin si asistenta din partea Federatiei in activitatile intreprinse, in 
conformitate cu scopurile si obiectivele acesteia; 
g. sa reprezinte Federatia, in conditiile stabilite si pe baza mandatului dat de Presedinte. In 
conditiile in care un membru asociat reprezinta sau discuta in numele Federatiei, fara mandat, 
sau in afara mandatului acordat, sau aduce prejudicii de orice natura Federatiei, isi pierde 
calitatea de membru;  
h. sa se adreseze ierarhic tuturor structurilor Federatiei si sa primeasca informatiile solicitate; 
i. sa se retraga din Federatie. In caz de retragere din Federatie, bunurile materiale si valorile 
(altele decat cotizatiile) puse la dispozitia acesteia, precum si cota parte ce li se cuvine din 
activitatile economice desfasurate in perioada cat au fost membrii ai Federatiei si au contribuit 
pentru realizarea acestor valori, le sunt restituite; 
j. sa faca propuneri la ordinea de zi a Consiliului Director, Adunarii Generale a Federatiei, sa 
prezinte apeluri, motiuni, amendamente, etc. Acest drept al membrilor, se exprima prin 
intermediul reprezentantilor din organele de conducere ale Fedeartiei; 
k. la deplina autonomie in organizarea si desfasurarea activitatii lor pe baza Statutelor proprii 
care nu contravin Statutului si actelor interne ale Federatiei. 

 
Art. 10 
10.1. Membrii deplini ai Federatiei au urmatoarele obligatii: 
a. sa respecte prevederile prezentului statut si ale hotararilor, recomandarile, altor acte interne 
si standardele organelor de conducere ale Federatiei; 
b. sa actioneze pentru  indeplinirea scopului si obiectivelor Federatiei si sa promoveze 
standardele, principiile si imaginea Federatiei pentru cresterea prestigiului acesteia; 
c. sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza, direct sau indirect, scopurile sau 
interesele Federatiei; 
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d. sa isi onoreze obligatiile asumate in cadrul Federatiei. 
e. sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei materiale, de date si informatii ale Federatiei si 
sa plateasca cotizatiile stabilite de Consiliul Director;  
f. sa contribuie la realizarea actiunilor propuse de Federatie si sa participe, la solicitarea 
Consiliul Director si/sau Presedintelui, la adunarile, manifestarile si actiunile initiate de catre 
aceasta;  
g. sa respecte normele eticii si principiile deontologice ale Federatiei;  
h. sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestarilor organizate de 
Federatie; 
i. sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor din cadrul Federatiei indiferent sub ce 
forma a intrat in posesia acestora. Dreptul la informare publica se exercita numai de persoanele 
abilitate, conform procedurilor interne. 

 
Art. 11 
11.1. Nerespectarea drepturilor si a obligatiilor asumate de asociati si/sau incalcarea drepturilor 
altor asociati pot atrage urmatoarele categorii de sanctiuni:  
a. avertisment;  
b. suspendare; 
c. excludere.  
11.2 Procedurile de sanctionare, faptele ce constituie abateri, stabilirea gravitatii acestora, se 
vor stabili de catre o Comisie numita in acest sens si aflata sub coordonarea Consiliul Director si 
vor intra in vigoare prin aprobarea Presedintelui Federatiei.  
11.3. Incetarea calitatii de membru deplin: 
a. la cererea formulata de reprezentantii organizatiilor; 
b. in caz de dizolvare a Federatiei. 
c. prin excluderea decisa de Presedintele Federatiei la propunerea Secretarului General, in 
urmatoarele cazuri: 
- provocarea unor prejudicii morale si/sau materiale Federatiei; 
- angajarea respectivului membru in activitati ce contravin prevederilor Statutului si hotararilor 
organelor de conducere ale Federatiei; 
- angajarea respectivului membru in activitati contrare legii si ordinii de drept. 
- neplata cotizatiei pe doua semestre consecutive;  
- neparticiparea nemotivata la cel putin trei solicitari ale federatiei. 
11.4. Impotriva Dispozitiei Presedintelui, membrii exclusi se pot adresa Consiliului Director, in 
termen de cel mult 15 zile de la aducerea la cunostinta. 

 
Art. 12 
12.1. Membrii de onoare ai Federatiei sunt persoane fizice implicate in educatie,  invatamant, 
protectia sociala, a caror practica este in acord cu standardele si cu obiectivele Federatiei.  
12.2. Pot fi Membrii de Onoare ai asociatiei, persoane fizice recunoscute ca personalitati ale 
vietii sociale, economice, culturale si stiintifice sau de alta natura, care prin activitatea lor 
sprijina activitatea federatiei sau ideile in baza carora actioneaza aceasta.  



 
 

 6 

12.3. Membrii de Onoare nu au obligatia de a contribui la patrimoniul asociatiei, nu au drept de 
vot si nu au dreptul de a fi alesi in organele de conducere, administrative si control ale 
federatiei, cu exceptia persoanelor de la aliniatul urmator.  
12.4. Titlul de Membru de Onoare al federatiei poate fi acordat si altor membri ai asociatiei, 
fondatori sau nefondatori, daca au merite deosebite in infaptuirea obiectivelor federatiei, fara a 
le fi afectate astfel drepturile castigate potrivit prevederilor prezentului statut.  
12.5. Titlul de Membru de Onoare se acorda de Consiliul Director la propunerea Presedintelui 
sau la propunerea scrisa si motivata a unuia dintre membrii sai. 
12.6. Atunci cand considera necesar sau la cerere, Membrii de Onoare pot exprima in scris 
„opinii” adresate Consiliului Director si „declaratii” adresate Adunarii Generale. Acestea au rol 
consultativ si/sau declarativ.  
12.7. Statutul, drepturile si obligatiile Membrilor de Onoare vor fi reglementate prin acte 
interne ale federatiei, supuse validarii Consiliului Director. 
12.8. Calitatea de membru de onoare nu este transmisibila. 

 
Art. 13  
13.1. Pot fi realesi si/sau mentinuti in functie, membrii Federatiei care, desi nu mai au calitatea 
de parinte de copil care frecventeaza cursurile la o unitate de invatamant preuniversitar, se 
bucura de sprijinul si increderea organizatiei din care provin. 

 
Cap. IV: Organizare, conducere, control  
 
Art. 14 
14.1 Federatia are urmatoarele organe: 
a. Adunarea Generala, ca organ de conducere, suprem si legislativ; 
b. Presedintele Federatiei, care este si Presedintele Consiliului Director;  
c. Consiliul Director, ca organ de conducere si administrare; 
d. Comisii de specialitate; 
e. Cenzorul, ca organ de control. 

 
A. ADUNAREA GENERALA  
 
Art. 15 
15.1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Federatiei si este formata din 
membrii deplini ai acesteia. 

 
Art. 16 
16.1. Adunarea Generala se intruneste o data pe an (in primul trimestru), in sedinta ordinara, si 
ori de cate ori este cazul, in sedinta extraordinara. 

 
Art. 17 
17.1. Convocarea Adunarii Generale se face de catre Consiliul Director, sub semnatura 
Presedintelui, prin corespondenta sau prin publicitate intr-un ziar de raspandire nationala, cu 



 
 

 7 

minimum 15 zile inainte de data desfasurarii adunarii. Anuntul convocarii trebuie sa contina 
ziua, ora, locul de desfasurare si ordinea de zi. 
17.2. Convocarea adunarilor generale extraordinare se poate face la initiativa Consiliului 
Director sau la propunerea a o treime din membrii deplini ai Federatiei. 

 
Art. 18 
18.1. Adunarea Generala este intrunita statutar in prezenta a jumatate plus unu din numarul 
total al membrilor deplini. Daca la prima convocare nu se intruneste numarul statutar de 
participanti, se stabileste un nou termen. La a doua convocare, Adunarea Generala lucreaza 
statutar, indiferent de numarul participantilor. 
18.2. Sedintele Adunarii Generale sunt conduse de Presedintele Consiliului Director sau, in lipsa 
acestuia, de vicepresedintele desemnat de presedinte. Dezbaterile si hotararile vor fi 
consemnate intr-un registru special de catre un secretar, desemnat de presedintele adunarii, si 
vor fi certificate cu semnatura presedintelui adunarii si a secretarului. 

 
Art. 19 
19.1. Adunarea Generala are urmatoarele atributii: 
a. stabileste strategia si obiectivele generale ale Federatiei; 
b. aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Federatiei; 
c. analizeaza si aproba rapoartele intocmite si prezentate de catre Consiliul Director; 
d. aproba programele anuale de activitate, precum si modificarile si completarile acestora, 
urmarind realizarea scopurilor Federatiei; 
e. alege si revoca membrii Consiliului Director; 
f. alege si revoca Presedintele Federatiei si  cenzorul; 
g. infiinteaza filiale, urmarind realizarea scopurilor Federatiei; 
h. aproba afilierea Federatiei la alte organisme nationale si internationale; 
i. hotaraste asupra modificarii sau completarii Actului constitutiv sau a Statutului; 
j. aproba dizolvarea si lichidarea Federatiei in cazul in care se constata ca nu sunt indeplinite 
conditiile minime pentru continuarea activitatii, inclusiv lipsa de fonduri; 
k. numeste lichidatorii si stabileste destinatia bunurilor la dizolvare; 
l. aproba raportul cenzorului de descarcare de gestiune pentru perioada analizata;   
m. adopta rezolutii, declaratii si ia hotarari. 
n. hotaraste in orice alt domeniu de interes pentru Federatie, conform sferei sale de 
competenta. 
o. indeplineste, in vederea atingerii scopului federatiei, orice alte activitati neinterzise de 
prezentul statut sau de lege. 
19.2. Adunarea generala isi poate deleaga o parte din atributii catre Presedintele Federatiei 
si/sau Consiliului Director. 

 
Art. 20 
20.1. Hotararile Adunarii Generale se aproba cu votul a jumatate plus unu din numarul de 
membri prezenti. 
20.2. Votul este valabil exprimat si prin mijloace electronice. 
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20.3. In cazul in care aplicatia web on-line inceteaza sa functioneze/nu functioneaza eficient, 
membrii care nu au avut un vot electronic exprimat vor fi rugati sa voteze pe buletinele de vot 
comunicate la inceputul procedurii. In acest caz, la numararea voturilor, se va lua in calcul doar 
votul exprimat prin buletinele de vot. 

  
Art. 21 
21.1. Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si/sau ale 
Statutului sunt obligatorii, chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala 
sau au votat impotriva, s-au abtinut sau nu au formulat nici un punct de vedere. 

 
Art. 22 
22.1. Procesul  verbal al Adunarii Generale semnat de persoanele desemnate sa-l intocmeasca 
sau sa-l verifice in cazul ca a fost facut prin stenograma, se pastreaza la Secretariatul general al 
Federatiei. 

 
B. CONSILIUL DIRECTOR  
 
Art. 22 
22.1. Consiliul Director este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 4 ani si este compus 
din 3 membri (Conform Actul Constitutiv). 
 
Art. 23 
23.1. Dupa alegere, Consiliul Director desemneaza la prima sa sedinta, presedintele si 
vicepresedinele. 
23.2. De asemenea, Consiliul Director va putea desemna un secretar si un trezorier, carora le 
stabileste atributiile prin propriul regulament intern de functionare. 
23.3. La sfarsitul mandatului, membrii Consiliului Director pot fi realesi de Adunarea Generala 
pentru un nou mandat. 

 
Art. 24 
24.1. Consiliul Director se intruneste, de regula, o data pe luna si este statutar intrunit in 
prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu o majoritate de 
jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti. 
 
Art. 25 
25.1. Consiliul Director asigura punerea in executie a hotararilor Adunarii Generale si 
gestioneaza activitatea Federatiei, in vederea indeplinirii obiectivelor acesteia si, in acest scop, 
are urmatoarele atributii: 
a. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara si proiectul 
programelor Federatiei; 
b. incheie acte juridice in numele si pe seama Federatiei; 
c. aproba organigrama si politica de personal ale Federatiei; 
d. executa bugetul de venituri si cheltuieli; 
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e. elaboreaza strategiile de folosire a fondurilor, conform destinatiei si normelor continute in 
statut; 
f. aproba regulamentul de ordine interioara (de functionare) al Federatiei; 
g. aproba inscrierea de noi membri in Federatie; 
h. aproba excluderea membrilor; 
i. pregateste Adunarile Generale ordinare si extraordinare ale Federatiei si se ingrijeste de buna 
lor desfasurare; 
j. exercita orice alte atributii necesare scopurilor Federatiei; 
k. aproba sigiliul si sigla Federatiei; 
l. modifica sediul Federatiei; 
m. constituie comisiile de specialitate; 
25.2. Consiliul Director isi va putea aproba un regulament propriu intern de functionare. 
25.3. Federatia este reprezentata in relatiile cu tertii, in justitie sau in fata oricaror alte 
autoritati de catre Presedintele Consiliului Director si/sau de catre alte persoane desemnate de 
presedintele Consiliului Director. 
25.4. Nu vor putea face parte din Consiliul Director persoanele care, potrivit legii, sunt 
incapabile sau carora le este interzisa executarea functiilor publice. 
25.5. Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare, de regula o data pe luna, la 
convocarea Presedintelui. 
 
C. PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR/FEDERATIEI 
 
Art. 26 
26.1. Presedintele Consiliului Director are urmatoarele atributii: 
a. conduce activitatea si lucrarile Consiliului Director; 
b. este de drept Presedintele Federatiei asigurand conducerea curenta a acesteia; 
c. conduce intreaga activitate executiva a Federatiei si deleaga competente; 
d. convoaca Consiliul Director si Adunarea Generala; 
e. prezideaza lucrarile Adunarii Generale si sedintele Consiliului Director; 
f. emite dispozitii pentru buna desfasurare a activitatii curente a Federatiei;  
g. reprezinta Federatia in raporturile cu tertii. Pentru reprezentarea Federatiei in activitatile 
curente sau in caz de indisponibilitate temporara, presedintele poate da mandat unuia din 
vicepresedinti, precizand in scris sfera, durata si limitele de competenta ale acestuia; 
h. semneaza actele si documentele adoptate de organele Federatiei; 
i. stabileste sarcinile pentru vicepresedinte si secretarul Consiliului Director; 
j. incheie acte juridice, in numele si pe seama Federatiei, in baza prerogativelor date de 
Adunarea Generala, prezentul Statut si documentele interne de functionare; 
k. urmareste si asigura aducerea la indeplinire a hotararilor, documentelor si masurilor stabilite 
de Consiliul Director; 
l. exercita controlul si indrumarea activitatii membrilor Consiliului Director; 
m. exercita orice alte atributiuni, daca acestea sunt de natura sa asigure realizarea scopului 
Federatiei; 



 
 

 10 

n. asigura impreuna cu secretarul Consiliului Director predarea patrimoniului, a gestiunii, a 
arhivei si transmiterea informatiilor necesare bunei functionari a Federatiei de catre noul 
Consiliu Director; 
o. elaboreaza si aplica regulamentul de ordine interioara (de functionare) dupa aprobarea sa de 
catre Adunarea Generala; 
p. elaboreaza si aplica regulamentul intern de functionare al Consiliului, dupa aprobarea sa de 
catre Consiliul Director. 
r. promoveaza si premiaza, sanctioneaza si demite personalul din structura Federatiei, in 
conformitate cu prevederile Statutului, regulamentelor si legislatiei in vigoare. 
s. prezinta rapoarte de activitate Adunarii Generale;  
t. conduce si coordoneaza activitatea Secretariatului General; 
u. indeplineste orice alte atributii prevazute in lege si/sau in statut, actele, reglementarile si 
documentele interne.  
26.2. Presedintele poate delega responsabilitatile si autoritatea sa temporar  anumite activitati, 
unui membru al Consiliului Director sau unui alt membru al Federatiei precizand sfera, durata si 
limitele de competenta.  

 
D. COMISII DE SPECIALITATE 
 
Art. 27 
27.1. Comisiile de specialitate ale federatiei sunt conduse de membrii din Consiliul Director 
inclusiv de catre vicepresedinti, conform atributiilor stabilite prin regulamentele si documentele 
interene ale Federatiei. 
27.2. Numarul de comisii, domeniile de activitate, componenta acestora, precum si obiectivele 
specifice se stabilesc de Consiliul Director. 
 
E. SECRETARIAT 
 
Art. 28 
28.1. Secretariatul este condus de un Secretar General care indeplineste atributiile ce-i revin 
potrivit Regulamentului de Ordine Interioara si contractului individual de munca pentru ducerea 
la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director; 
28.2. Salariatii Secretariatului General nu pot fi membri ai Consiliului Director; 
28.3. Salarizarea angajatilor Secretariatului se realizeaza prin negociere directa, la nivelul 
prevazut de dispozitiile legale, cu aprobarea Consiliului Director: 
28.4. Atributiile salariatilor Secretariatului General sunt stabilite in Regulamentul de Ordine 
Interioara elaborat si aprobat de Adunarea Generala. 
28.5. Prin intermediul Secretariatului se intocmeste si se pastreaza registru de evidenta a 
voluntarilor, a duratei si a tipului activitatii desfasurate de acestia; 

 
F. ORGANE DE CONTROL. CENZORUL 
 
Art. 29 
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29.1. Verificarea activitatii financiare si a integritatii patrimoniului Federatiei este de 
competenta Cenzorului, ales de catre Adunarea Generala. 
29.2. Cenzorul poate primi o indemnizatie lunara, in aceleasi conditii ca si membrii Consiliului 
Director. 
29.3. In realizarea competentei sale cenzorul: 
a. verifica modul in care este administrat patrimoniul Federatiei; 
b.  intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale si Consiliului director; 
c. emite opinii asupra proiectelor de Buget si face aprecieri asupra bilantului anual in rapoartele 
si/ sau informarile prezentate Consiliului Director si Adunarii Generale; 
d. urmareste si controleaza executia bugetara si modul in care sunt gospodarite bunurile 
materiale ale Federatiei;  
e. coopereaza cu Comisiile Federatiei in probleme legate de incasarea cotizatiilor si de 
reglementare a unor relatii financiar - contabile intre comisii, membrii si Federatie; 
f.  poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot; 
g.  indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala. 
29.4. Nu pot fi cenzori: 
a. membrii Consiliului Director; 
b. rudele sau afinii pana la al treilea grad de rudenie si nici sotii/sotiile membrilor Consiliului 
Director; 
c. persoanele care primesc sub orice forma pentru alte functii decat acea de cenzor, un salariu 
sau o remuneratie de la Federatie. 
 
Cap. V. ORGANIZARE IN TERITORIU 
 
Art. 30 
30.1. Asociatia isi va putea infiinta:  
A. Filiale regionale definite ca elemente structurale teritoriale al Federatiei, cu personalitate 
juridica, infiintate de Adunarea Generala.  
a. Filiala este o structura a federatiei, care functioneaza pe baza Statutului propriu, cu 
organizare si patrimoniu propriu si distinct, si care respecta standardele, recomandarile, 
reglementarile, actele si documentele emise de la Federatie;  
b. Modul de respectare si indeplinire a criteriilor de catre fiecare filiala va fi auditat la fiecare 2 
(doi) ani de catre structura specializata interna de la nivel central a Federatiei care va intocmi un 
raport ce va fi adus la cunostinta Consiliului Director;  
B. Organizatii judetene sau de sector definite elemente structurale teritoriale al Federatiei, la 
nivelul judetelor sau sectoarelor Municipiului Bucuresti, cu sau fara personalitate juridica, 
infiintate de catre Adunarea Generala, aflate in subordonarea si coordonarea filialelor 
regionale;  
a. Organizatia Judeteana sau de sector a Federatiei este o structura a acesteia, ce desfasoara 
activitatile date in competenta lor de catre Federatie, si care respecta standardele, 
recomandarile, reglementarile, actele si documentele ce emana de la aceasta;  
b. Modul de respectare si indeplinire a criteriilor de catre fiecare organizatie judeteana sau de 
sector va fi auditat la fiecare 2 (doi) ani de catre structura specializata interna de la nivelul 
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filialei regionale, care va intocmi un raport ce va fi adus la cunostinta Consiliului Director al 
filialei regionale Adunarii Generale a Federatiei.  
 
Cap. VI: Patrimoniul 
 
Art. 31 
31.1. Patrimoniul initial al Federatiei este constituit din numerar in suma de 200 lei, format din 
aportul egal al fiecaruia din membrii fondatori. 
31.2. Patrimoniul Federatiei va fi afectat numai pentru asigurarea desfasurarii activitatilor 
necesare realizarii scopului acesteia. 
 
Art. 32  
32.1. Veniturile provin si din: 
a. cotizatiile membrilor; 
b. dobanzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale; 
c. dividentele societatilor comerciale infiintate de Federatie; 
d. venituri realizate din activitati economice diverse; 
e. donatii, sponsorizari, contributii, drepturi de autor sau legate; 
f. subventii de la bugetul de stat sau de la bugetul local; 
g. fonduri din tara si din strainatate, in lei si valuta, obtinute de la persoane fizice si juridice; 
h. bunuri mobile si imobile, creante si obligatiuni; 
i. alte venituri prevazute de lege. 
32.2. Cheltuielile:  
a. cheltuieli salariale si indemnizatii pentru organele alese; 
b. premii ocazionale; 
c. cheltuieli pentru deplasari; 
d. cheltuieli pentru organizarea, functionarea si dotarea Secretariatului general al Federatiei;          
e. cheltuieli pentru presa, posta, telefon, rechizite etc.  
f. cheltuieli pentru organizare de actiuni de perfectionare, schimburi de experienta, 
simpozioane, dezbateri, mese rotunde, etc. sau actiuni de popularizare in mass-media a 
activitatilor Federatiei si membrilor acesteia, ce se suporta de organizatori; 
g. cheltuieli de protocol;  
h. alte cheltuieli necesare functionarii Federatiei sau indeplinirii scopului acesteia. 

 
Art. 33 
33.1. Toate donatiile se inscriu intr-un "Registru de donatii". 
 
Art. 34 
34.1. In scopul obtinerii mijloacelor financiare necesare realizarii obiectivelor sale, Federatia 
poate infiinta societati comerciale si poate intra in asocieri care nu contravin scopurilor sale, in 
Romania sau in strainatate. De asemenea, Federatia va putea desfasura activitati economice 
directe, in masura in care au caracter accesoriu scopului principal al federatiei si sunt in stransa 
legatura cu acesta. 
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Art. 35 
35.1. Federatia poate investi in bunuri mobile si imobile, depozite bancare, drepturi de 
proprietate sau orice alte forme de active. 

 
Art. 36 
36.1. Toate acordurile, contractele, transferurile de bani si valori, ca si orice alte operatiuni 
financiare privind patrimoniul Federatiei, se efectueaza doar cu aprobarea Consiliului Director si 
in conformitate cu statutul Federatiei. 

 
Art. 37 
37.1. Federatia poate refuza orice donatie sau legat inacceptabile, contravenind scopurilor 
Federatiei, legii sau prezentului Statut. 

 
Art. 38 
38.1. Federatia poate deschide cont la orice banca din tara sau strainatate cu respectarea 
legislatiei in vigoare. 
38.2. Operatiunile financiare ale Federatiei se vor putea realiza numai cu semnatura 
Presedintelui sau a persoanei/persoanelor desemnate de acesta in mod expres, prin 
imputernicire scrisa si purtand stampila Federatiei. 

 
Cap. VII: Litigii 
 
Art. 39 
39.1. Solutionarea litigiilor aparute intre Federatie si terte persoane fizice sau juridice, este de 
competenta instantelor de drept comun. 
 
Cap. VIII: Dizolvare 
 
Art. 40 
40.1. Federatia se dizolva prin: 
a. de drept prin: 
a.1. implinirea duratei pentru care a fost constituit; 
a.2. realizarea sau dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit, daca 
in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
a.3. imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director in 
conformitate cu statutul Asociatiei, daca acesta situatie dureaza mai mult de un an de la data la 
care, potrivit statului, adunarea generala sau dupa caz, consiliului director trebuia constituit; 
a.4. reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca aceasta nu a fost complinit 
timp de trei luni. 
a. 5. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se 
afla sediul Federatia, la cererea oricarei persoane juridice interesate.   
b. Federatia se dizolva, prin hotararea judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate: 
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b.1. cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice; 
b.2. cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordini publice; 
b.3. cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;  
b.4. cand asociatia a devenit insolvabil; 

b.5. daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare 
activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizarii administrative prealabile, aceste 
activitati; 
b.6. Instanta competenta este judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul. 
c. Federatia se poate dizolva si prin hotararea Adunarii generale. In termen de 15 zile de la data 
sedintei de dizolvare, procesul - verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria  in a carei 
circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi inscris in Registrul asociatiilor si fundatiilor. 
 
Cap. IX: Lichidare 
 
Art. 41 
41.1. Dizolvarea Federatiei are ca efect lichidarea acesteia in conditiile legii. 
41.2. In caz de lichidare, patrimoniul Federatiei va fi impartit conform hotararii Adunarii 
Generale. 
41.3. In functie de motivele dizolvarii, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala sau 
de catre instantele judecatoresti prin hotararea judecatoreasca. 
41.4. In toate cazurile, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor. 
41.5. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii permanenti - 
persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, in 
conditiile legii. 
41.6. Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia bilant 
care sa constate situatia exacta a activului si pasivului Asociatiei. 
41.7. Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale 
Asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei 
acestora. 
41.8. Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. 
41.9. Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creante, sa 
plateasca  creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, 
procedand la vanzarea prin licitatie publica  a bunurilor mobile si imobile. 
41.10. Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor 
aflate in curs. 
41.11. Suma cuvenita creditorilor cunoscuti care refuza sa primeasca plata creantei sale se va 
consemna in contul lor. 
41.12. Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, 
lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii. 
41.13. In orice caz, lichidatorii nu pot incheia  operatiunile si nu pot remite celor in drept contul 
gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei. 
41.14. Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 
41.15. Atat fata de Federatie, cat si fata de asociati lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului. 
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41.16. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna 
bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul 
asociatiilor si fundatiilor la judecatorie in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia 
sau fundatia. 
41.17. Lichidatorii sunt obligati sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si 
radierea Federatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 
41.18. Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie 
teritoriala isi are sediul persoana juridica, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii. 
41.19. Daca in termen de 30 zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o 
contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor 
remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si 
actele Asociatiei si ale lichidarii. Numai dupa acesta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li 
se va elibera, in acest scop, un act constatator. 
41.20. Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice alta persoana interesata la 
judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate. 
41.21. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul 
asociatiilor si fundatiilor. 
 
Art. 42 
42.1. Asociatia inceteaza a exista la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 
42.2 Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta 
descarcarea acestora de obligatiile asumate. 
 
Cap. X: Dispozitii finale 
 
Art. 43 
43.1. Federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul Federatiilor 
aflat la grefa Tribunalului Bucuresti. 
43.2. Organizatiile care constituie Federatia isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv 
patrimoniul propriu. 
43.3. Federatia are stampila si sigla proprie, aprobate prin decizia Consiliului Director. 

 
Art. 44 
44.1. Prezentul statut este valabil pe toata durata de functionare a Federatiei, modificarea sau 
completarea acestuia urmand a se face numai cu aprobarea Adunarii Generale, in forma scrisa 
si cu indeplinirea reglementarilor legale. 
44.2. Membrii Federatiei recunosc, prin aderare, prezentul Statut. 


