STATUTUL
Federatiei Nationale a Grupurilor de Actiune Locala din RomaniaCAPITOLUL I - Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Art. 1 Forma de organizare juridica a Federatiei
Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din Romania este persoana juridica de
drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, apolitica, privata, organizată potrivit OG
26/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2005 , ai carei membri fondatori sunt:
1. Asociația Intercomunitară Țara Zarandului LEADER GAL, CIF 28212496, cu sediul
in județul Hunedoara, comuna Crișcior, Calea Moților nr. 43, reprezentata de domnul
CIORDAȘ Ioan Corin, domiciliat în județul Hunedoara, Deva, sat Cristur, str. Ulița Mare nr.
91, CNP: 1650117203135, care se legitimează cu CI seria HD nr. 419028, eliberat la data de
08.04.2008 de SPCLEP Deva, 2.Asociatia Leader ‚CSIK’, CIF 27396170, cu sediul in Jud.
Harghita, or. Miercurea Ciuc, str. Szek nr. 123, reprezentata prin d-na Maria Aranka Mateffy,
CNP: 2630517191327, cu domiciulul in Jud. Harghita, or. Miercurea Ciuc, str. I. Caianu 22,
CI serie HR, nr. 169574, elib de catre mun. Miercurea Ciuc, la data: 17/06.2004, 3.Asociația
„GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PODU ÎNALT VASLUI”, CIF 27281188, cu sediul
in județul Vaslui, comuna Deleni, reprezentată de domnul ZANFIR Vasile, domiciliat în
județul Vaslui , comuna Deleni, sat Deleni, CNP:1681225374061, care se legitimează cu CI
seria VS nr. 484973, eliberat la data de 15.06.2011 de SPCLEP Vaslui, 4. Asociația
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ „PODIŞUL MEDIAŞULUI”, CIF 23080602, cu
sediul in județul Sibiu, comuna Aţel, sat Aţel. nr. 91,
reprezentată, de domnul
DRĂGUŞANU Ovidiu, domiciliat în județul Sibiu, comuna Aţel, sat Aţel, nr. 408,
CNP:1840602323947, care se legitimează cu CI seria SB nr. 382335, eliberat la date de
09.04.2008 de SPCLEP Mediaş, 5.Asociația „DEZVOLTARE ZONALĂ TECUCI”, CIF
27770885, cu sediul in județul Galaţi, comuna Cosmeşti, sat Cosmeşti, nr. 92, reprezentată de
domnul CĂPRARU Valeriu-Paul, domiciliat în județul Galaţi, Municipiul Tecuci, str.
Plugului, nr.22, CNP:1710123173172, care se legitimează cu CI seria GL nr. 490387, eliberat
la data de 28.02.2007 de SPCLEP Tecuci, 6. Asociația „GRUPUL DE ACŢIUNE
LOCALĂ VRANCEA SUD-EST”, CIF 28844590, cu sediul in județul Vrancea, comuna
Gologanu, sat Gologanu, reprezentată de domnul Necula Ionel-Gabriel, domiciliat în județul
Vrancea, Municipiul Focşani, str. Unirea Principatelor, nr.21, bl.21, ap.6, CNP:
1791220390674, care se legitimează cu CI seria VN nr. 403466, eliberat la date de 13.12.2010
de SPCJEP Vrancea, 7. Asociația „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CEAHLĂU”, CIF
29029676, cu sediul in județul Neamţ, comuna Hangu, sat Hangu, reprezentată, de doamna
Stefania Pintilie, domiciliată în județul Neamţ, oraşul Tîrgu Neamţ, str. Cetaţii, nr.39,
CNP:2810720430042, care se legitimează cu CI seria NT nr. 424100, eliberat la data de
12.02.2008 de SPCLEP Tîrgu Neamţ, 8. Asociația „MICROREGIUNEA ŢARA
HATEGULUI-ŢINUTUL PADURENILOR GAL” , CIF 26314520, cu sediul in județul
Hunedoara, comuna Veţel, sat Veţel, str. Mihai Eminescu, nr. 256, reprezentată de dl.
Ghenciu Pompiliu Doru, domiciliată în județul Hunedoara, or. Hateg, Str. I.L. Caragiale nr. 2,
CNP: 1611024251991, care se legitimează cu CI seria HD nr. 306349, eliberat SPCLEP
Hateg, la data de 19.12.20059, Asociația GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ VALEA
PRUTULUI, CIF 28927792, cu sediul in județul Iaşi, comuna Popricani, sat Popricani,
reprezentată de domnul LUNGU Vasile, domiciliat în județul Iaşi, Municipiul Iaşi, Piaţa
Voievozilor, nr.26, bl.C4, sc.A, et.7, ap.27, CNP:1590107221171, care se legitimează cu CI
seria MX nr. 733251, eliberat la data de 24.03.2008 de SPCLEP Iaşi, 10. Asociația
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„GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOLDO-PRUT”, CIF 28976060, cu sediul in
județul Vaslui, Municipiu Huşi, str. Eroilor, bl.4, sc.C, ap.40, reprezentată de domnul Moraru
Neculai, domiciliat în județul Vaslui, localitatea Ranzesti, CNP: 1550821374077, care se
legitimează cu CI serie VS nr. 509536, eliberat la data de 8.12.2011, SPCLEP Murgeni, 11.
Asociația „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE”, CIF 29005251, cu
sediul în județul Vrancea, Municipiul Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, reprezentată de
domnul COLIN Adrian, domiciliat în județul Vrancea, Municipiul Focşani, str. Mitropolit
Varlaam nr. 54, bl.54, et.3, ap.17, CNP:1670925390792, care se legitimează cu CI seria VN
nr. 111832, eliberat la data de 06.08.2002 de Poliția Mun. Focşani, 12. Asociația „GRUPUL
DE ACŢIUNE LOCALĂ LIDER BISTRIŢA NĂSĂUD”, CIF 28862391, cu sediul în
județul Bistriţa-Năsăud, comuna Maieru, sat Maieru, nr. 831, reprezentată de domnul BORŞ
Vasile, domiciliat în județul Bistriţa-Năsăud, comuna Maieru, sat Maieru, nr. 300A, CNP:
1651126064338, care se legitimează cu CI seria XB nr. 268193, eliberat la date de 24.12.2008
de SPCLEP Sîngeorz-Băi, 13. Asociația „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ LIDER
CLUJ”, CIF 28905280, cu sediul în județul Cluj, comuna Floreşti, sat Floreşti, str. Avram
Iancu, nr. 170, reprezentată, de domnul DEAC Mihai-Florin, domiciliat în județul Cluj,
Municipiul Cluj-Napoca, aleea Herculane, nr.17, ap. 42, CNP:1831114125471, care se
legitimează cu CI seria KX nr. 726211, eliberat la date de 01.03.2010 de SPCLEP ClujNapoca, 14. Asociația „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ NAPOCA POROLISSUM”,
CIF 28885000, cu sediul în județul Cluj, comuna Aghireşu, sat Aghireşu, nr. 86, reprezentată,
de doamna HUDREA Maria Teodora, domiciliată în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,
str. Aurel Vlaicu, nr.54, sc.2, et.3, ap.46, CNP:2840730450039, care se legitimează cu CI
seria KX nr. 846166, eliberat la date de 27.10.2011 de SPCLEP Cluj-Napoca, 15.Asociatia
Microregiunea Vailor Crisurilor Alb si Negru, CIF 28992731, sediul jud. Arad, oras ChisineuCris, str. Infratirii nr. 113, reprezentata de dl. Axente Cristian Gheorghe, domicilul: sat Olari,
comuna Olari, jud Arad, CNP 1810822021425, CI serie AR, nr. 497982, elib de SPCLEP
Santana la 08.12.2010, 16.Asociatia Grupul de Actiune Locala Nicolae Roznovanu, CIF
29118188, sediul in jud. Neamt, or. Roznov, str. N. Roznovanu 143A, et. 2, reprezentata prin
Vasiliu Moise Daniel, CNP 1790402270609, CI sedie NT, nr. 228265, domiciliat in or.
Roznov, jud. Neamt, str. Scolii, emis de Mun. Piatra Neamt la 27.04.2004, 17.Asociatia
Transilvana Brasov Nord, CIF29062958, sediul in Judetul Brasov, oras Rupea, Casa
Oreseaneasca de Cultura str. Republicii nr. 124, reprezentata de dl. Mihai Lucian Pascu, CNP
1680923080091, domiciliat in brasov, Str. Nicopole 9, CI serie BV nr. 510301, elib.
11.04.2007 de SPCLEP Brasov, 18.Asociatia Tinutul Barsei, CIF 27853697, sediul in Brasov,
Mun. Brasov, M. Kogaliniceanu 23/C7/et. 3, ap 302, reprezentata de dl. David Dragos Florin,
CNP 1680429080012, CI serie BV, nr. 780030, domiciliat in Brasov, str. Saturn 19/66/E/17,
19.Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Superioara a Crisului Alb, CIF
28878096, sediul in judetul Arad, sat Barsa, comuna Barsa nr. 359, reprezentata prin Giurescu
Dumitru, CNP 1550805024907, CI serie AR nr. 377519, elib la 16.01.2008, SPCLEP Sebis

Art. 2 Denumirea Federatiei
Denumirea Federatiei este „Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din
Romania” denumire ce se va utiliza în toate documentele, publicaţiile, înscrisurile precum şi
în corespondenţa ce emană de la Federatie şi care va figura în antet. Forma prescurtata a
denumirii este F.N.G.A.L.
Art. 3 Sediul Federaţiei
3.1 Sediul Federaţiei este în Brasov, Str. Mihail Kogalniceanu nr. 19, et. 8, ap. 36, jud.
Brasov.
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3.2 Federatia îşi poate schimba sediul pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea
prevederilor legale.
3.3 Federatia poate deschide filiale si în alte localităti sau judete din tară sau străinătate; poate
stabili legături de colaborare cu organizatii similare sau poate intra în uniuni sau federatii, cu
alte institutii si persoane juridice din tară si străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
Art. 4 Durata de funcţionare a Federaţiei
4.1 Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala din Romania se înfiinţează pe termen
nedeterminat.
4.2 Durata de funcţionare poate fi modificată în baza Hotărârii Adunării Generale a
Asociaţilor.
CAPITOLUL II - Scopul şi obiectivele Federatiei
Art. 5 Scopul Federatiei il constituie reprezentarea unitară și coerentă a intereselor legitime
ale GAL-urilor din Romania in raport cu administrația publică centrală sau locală, cu oricare
alte institutii, entitati asociative, persoane fizice sau juridice care activeaza in domeniul
dezvoltarii rurale, in vederea crearii si/sau imbunatatirii cadrului necesar pentru dezvoltarea
durabila a teritoriilor cuprinse in strategiile de dezvoltare locala proprii GAL-urilor
componente.
Principiile de functionare si organizare ale federatiei sunt:
- voluntariatul (persoanele alese in conducerea federatiei nu vor fi platite);
- reprezentativitatea teritoriala in organele de decizie;
- costurile rezonabile de functionare (acoperite prin cotizatia membrilor sau/ si alte surse
conform statutului);
- activitatea in interiorul federatiei va avea ca fundament atat colaborarea cat si
transparenta.

Art. 6 Obiectivele stabilite în vederea realizarii scopului propus sunt urmatoarele:
- promovarea drepturilor si intereselor membrilor sai in toate sferele de activitate
- participarea la elaborarea sau modificarea unor acte normative emise de autoritati locale
sau centrale care pot avea incidență asupra dezvoltarea rurala;
- participarea la elaborarea, actualizarea si implementarea politicilor publice locale,
naționale si europene privitoare la dezvoltarea rurala;
- sprijinirea cresterii gradului de absorbtie si a eficientei utilizarii fondurilor europene
- ridicarea calificarii profesionale a personalului care activeaza in GAL-urile membre;
- imbunatatirea cunostintelor profesionale ale potentialilor aplicanti la proiectele finanțate
prin GAL-uri.
Art. 7 Pentru realizarea acestor obiective, Federatia îsi propune activităti precum:
- negocieri cu administratiile de la diferite niveluri, cu organismele guvernamentale
centrale sau descentralizate , cu diverse entitati asociative, institutii sau persoane juridice
care activeaza in domeniul dezvoltarii rurale, cu organisme nationale sau europene cu
competente in dezvoltarea rurala;
- organizarea de cursuri de formare profesionala pentru angajatii GAL-urilor membre;
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- colaborarea cu alte federatii sau organisme similare , din tara sau din strainatate, implicate
in dezvoltarea rurala si guvernanta locala;
- facilitarea si organizarea unor contacte intre GAL-urile din tara sau intre acestea si altele
din Europa in vederea schimbului de bune practici;
- participarea activa in RNDR si ELARD;
- mediatizarea activitatii GAL-urilor membre
- suport tehnic și consultanta membrilor săi
- organizarea acțiunilor de lobby&advocacy la diverse niveluri ori de cate ori este nevoie;
- diseminarea informațiilor de interes pentru sfera de activitate a GAL-urilor către toţi
membrii federaţiei.
- Completarea și depunerea aplicațiilor în vederea atragerii unor surse de finanțare pentru
dezvoltarea federatiei sau a membrilor.
- orice alte activitati legate de atingerea obiectivelor si scopului Federaţiei.
Art. 8
8.1 Federaţia poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu
şi sunt în concordanță cu scopul principal al Federaţiei.
8.2 Federaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, conform legislatiei in vigoare si in urma
Hotararii Adunarii Generale a federatiei. Societatea comerciala are ca unic actionar Adunarea
Generala a Federatiei; profitul obţinut de către Federaţie din activităţile acestor societăţi
comerciale, se foloseste, în mod obligatoriu, integral, pentru realizarea scopului Federaţiei.
Art. 9 În condiţiile legii Federaţia va putea stabili şi alte mijloace de natură să conducă la
realizarea scopului propus, fără ca aceasta să determine o modificare a statutului.

CAPITOLUL III - Patrimoniul şi resursele patrimoniale
Art. 10 Patrimoniul iniţial este constituit din contribuțiile financiare depuse de către
asociaţiile fondatoare, în cote egale de valoare unei cotizații anuale.
Cotizația anuală a membrilor este de 100 lei și poate fi modificată prin hotărâre a adunării
generale.
Art. 11 Resursele patrimoniale ale Federaţiei cuprind:
a) sume provenite din cotizaţiile membrilor, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;
b) donaţii, sponsorizări sau legate;
c) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
e) profitul societăţilor comerciale înfiinţate de Federaţie;
f) venituri realizate din activităţi economice directe desfăşurate de Federaţie;
g) alte venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut;
Art. 12 Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale.
CAPITOLUL IV – Membrii; modul de dobândire si pierdere
a calităţii de membru; drepturile si obligaţiile membrilor
Art. 13 Membrii Federatiei
Membrii federatiei sunt acele Grupuri de Acţiune Locala care sunt autorizate si care
subscriu prevederilor prezentului statut.
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Art. 14 Modul de dobândire a calităţii de membru
a) Membri fondatori - sunt acele Grupuri de Acţiune Locala ai căror reprezentanți au
semnat și au depus actele constitutive ale Federaţiei.
b) Membri asociaţi – sunt cei care vor dobândi această calitate în urma aprobării de către
Consiliul Director a cererii privind adeziunea acestora la Federație. Cererea de adeziune
se va depune la secretariatul Federației și va fi discutată în următoarea ședință a
Consiliului Director.
c) Membri de onoare – sunt cei care dobândesc această calitate la propunerea unuia dintre
membrii fondatori, cu acordul Consiliului Director. Calitatea de membru de onoare va fi
conferită unei personalităţi, unei organizatii sau unei institutii care şi-a dobândit prestigiul
prin activitatea depusă în orice domeniu de interes pentru Federaţie. De asemenea,
calitatea de membru de onoare va putea fi conferită unei persoane, organizatii sau
institutii care a depus o activitate deosebită sau a ajutat prin mijloace remarcabile
dezvoltarea Federaţiei, dar care nu doreşte să se angajeze constant în munca de realizare a
scopului Federaţiei. Membrii de onoare pot participa la oricare dintre activitățile
federației dar nu au drept de vot.
d) Membrii, atat cei fondatori cat si cei asociati, in simpla consideratie a prezentului statut,
au aceleasi drepturi si obligatii.
15 Modul de pierdere a calităţii de membru :
15.1 Calitatea de membru se pierde prin:
a. încetarea existentei persoanei juridice sau anularea deciziei de autorizare ca GAL,
emisă în condițiile legii;
b. renunţarea la calitatea de membru,
c. excludere decisă de Adunarea Generală pentru nerespectarea prezentului statut si/sau a
regulamentului interior, pentru situaţii de incompatibilitate a atitudinii sau faptelor
publice ale asociatului cu scopurile Federaţiei, sau pentru orice alt motiv de natură a
prejudicia interesele morale sau materiale ale Federatiei.
15.2 La propunerea a cel puţin 2 membri ai Federaţiei, Consiliul Director, după cercetarea
celor sesizate, decide asupra pierderii calității de membru al asociației. La ședința în care
se va discuta propunerea de excludere vor fi invitați toți cei în cauză.
15.3 Decizia de excludere se va supune validării primei adunări generale a federației.
Art. 16 Drepturile si obligaţiile membrilor:
16.1 Membrii federației au următoarele drepturi :
a) să ia parte cu drept de vot la şedinţele Adunării Generale, să pună în discuţie si să
participe la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al
Federaţiei;
b) să facă propuneri privind activitatea Federaţiei, folosirea fondurilor colectate si
activitatea organelor de conducere;
c) dreptul de a participa la munca de realizare a scopului Asociaţiei, fără însă a pretinde o
remunerare pentru aceasta;
d) dreptul de a participa fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director;
e) dreptul de a decide, în mod unilateral, retragerea din Federaţie sub condiția aducerii la zi
a tuturor obligațiilor asumate.
f) să aleagă organele de conducere ale Federaţiei;
g) să fie aleşi în organele de conducere ale Federaţiei;
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h) să propună acordarea calităţii de membru onorific unei/unor persoane, în condiţiile
prezentului statut;
i) sa nominalizeze persoanele din afara Federatiei propuse pentru funcţia de Director
Executiv;
j) sa le fie aparate drepturile si interesele legitime, in conditiile prezentului statut, in fata
tertilor.
16.2 Membrii federației au următoarele obligaţii:
a) să respecte statutul, regulamentele federatiei, hotărârile organelor de conducere ale
Federaţiei si să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
b) să participe la adunările generale si/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;
c) să sprijine material si moral Asociaţia;
d) să participe la munca de realizare a scopului Federaţiei, fără însă a pretinde o
remunerare pentru aceasta;
e) să achite cotizaţia stabilită de Adunarea Generală;
f) să se abțină de la orice acțiune sau inacțiune care ar putea aduce prejudicii morale sau
materiale Federaţiei;
g) să nu manifeste în public nici o atitudine şi să nu desfăşoare nici o activitate de natură a
fi incompatibilă cu scopurile Federaţiei.
Art. 17 Răspunderi
17.1 Federaţia răspunde pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale. Dacă
acestea se datorează acțiunii sau inacțiunii unora dintre membri, Federația va urmări
recuperarea prejudiciilor materiale de la cei vinovați
17.2 Membrii federației răspund material, civil sau penal pentru prejudiciile aduse asociației.
Prejudiciul trebuie să fie cert, comensurabil și să existe o legătură de cauzalitate între acțiunea
sau inacțiunea celor vinovați și prejudiciul creat.
17.3 Consiliul Director va dispune constituirea unei comisii de cercetare administrativă care
va cerceta toate elementele legate de prejudiciu și va propune măsuri de recuperare a acestuia
sau sesizarea altor organe de cercetare.
CAPITOLUL V - Modul de organizare
Art. 18 Organele Federaţiei sunt următoarele:
a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Cenzorul /Comisia de cenzori
Art. 19 Adunarea Generală
19.1 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Federaţiei si se intruneste anual.
19.2 Adunarea Generală este alcătuită din reprezentanţii tuturor membrilor Federaţiei.
Fiecare GAL va desemna un reprezentant în Federație și va notifica Federația despre
schimbarea acestuia.
19.3 Adunarea Generală are următoarele atribuţii si hotaraste in ceea ce priveste:
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Federaţiei;
- stabilirea programului de activitati si actiuni
- modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;
- înfiinţarea de filiale;
- dizolvarea şi lichidarea Federaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;
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- stabilirea cotizatiei
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
- alegerea si revocarea Presedintelui Federatiei;
- Validarea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
- alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
- dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
- Aprobarea rapoartelor federatiei, narativ, financiar si al cenzorului.
- orice alte atributii prevăzute de lege sau de prezentul statut.
19.4. Adunarea Generală se întruneste în sesiuni ordinare si extraordinare, după cum
urmează:
a) în sesiune ordinară, anual; Congres
b) în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de
competenţa Adunării Generale si care nu suferă amânare. Conferinta
19.5 Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a
Cenzorului.
19.6 Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director, în
scris, prin mijloace clasice (scrisoare, fax) sau electronice (e-mail), cu cel puţin 15 zile înainte
de data desfăşurării adunării. În convocare se vor preciza ziua, ora si locul de desfăşurare
precum si ordinea de zi. Convocarea se va transmite obligatoriu tuturor membrilor Federaţiei
și facultativ membrilor onorifici.
19.7 Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinara se face la iniţiativa Consiliului
Director, a Preşedintelui, sau la propunerea unei treimi din membrii Federaţiei, ori de câte ori
este necesar. In cazul in care, desi i s-a solicitat in conditiile mai sus aratate, Consiliul
Director refuza convocarea Adunarii Generale, Adunarea Generala se va putea intruni in
sedinta extraordinara in baza convocarii realizate de catre Presedinte, sau de catre grupul de
membri care a solicitat intrunirea, iar Consiliul Director poate fi demis pentru nerespectarea
prevederilor prezentului Statut.
19.8 Cvorumul Adunării generale este asigurat prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu
dintre asociaţi. Dacă nu se intruneste cvorumul necesar, Preşedintele Asociaţiei va convoca o
alta întrunire a adunării generale ce va delibera în mod valabil, indiferent de numărul de
membri prezenti. Cea de-a doua convocare se poate realiza, avand aceleasi elemente
obligatorii, o data cu prima, mentionandu-se ca, in masura in care la prima convocare nu se
intruneste cvormul necesar, decizia se va lua in cea de-a doua. Cea de-a doua convocare se va
realiza la cel mult 15 zile calendaristice de la prima convocare.
19.9 Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia
decizii cu majoritatea celor prezenţi.
19.10 Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, decizia se construieste
prin consens.
19.11 Dezbaterile si hotărârile adoptate se consemnează într-un Proces Verbal, mentionat
registru special de către un secretariat de sedinta desemnat de adunarea generala, odata cu
aprobarea ordinii de zi, la inceputul sedintei.
Hotararile adoptate se redacteaza separat, se numeroteaza si dateaza, se pastreaza in origal la
sediul asociatiei. Hotararile vor fi aduse la cunostinta tuturor membrilor asociatiei.
19.12 La inceputul fiecarei adunari generale se va alege prin vot un prezidiu de sedinta format
de 2-3 membri. Prezidiul conduce nemijlocit sedinta adunarii generale (lucrarile).
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19.13 La sedintele Adunarii Generale va participa – cu dreptul de a lua cuvantul dar fara
drept de vot - si Directorul Executiv.
19.14 La şedinţele Adunării Generale pot participa si persoane care nu sunt membri ai
Federaţiei, dacă au fost invitate, dar fără drept de vot.
19.15 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi/sau
ale Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau au votat împotrivă.
19.16 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispoziţiilor
cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte
la Adunarea Generală sau care au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în
procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre
hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Art. 20 Consiliul Director
20.1 Consiliul Director asigură conducerea executivă a asociaţiei intre și punerea în executare
a hotărârilor Adunării Generale.
20.2 În îndeplinirea atribuţiilor sale, consiliul director emite decizii.
20.3 Consiliul Director exercită conducerea Federaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării
Generale si hotărăşte în toate problemele ce intră în competenta sa.
20.4 Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale.
20.5 Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele si
faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.
20.6 Consiliul Director este alcătuit din 9 persoane, după cum urmeaza:
 Presedinte: presedintele Federatiei ales de catre Adunarea Generala dintre persoanele
care și-au anunțat candidatura și și-au prezentat moțiunea personală.
 8 membri reprezentanți ai celor 8 regiuni de dezvoltare susținuți de membrii din
regiunea respectivă.
Durata mandatului unui ales in Consiliul Director este de doi ani, Adunarea Generala avand
posibilitatea sa revoce si sa aleaga componenta CD la fiecare dintre intrunirile sale.
Primul Consiliu Director este desemnat de către membrii fondatori prin insasi actul de
constituire, pentru un mandat de maxim 3 luni, de la dobandirea personalitatii juridice a
federatiei, apoi organizandu-se alegeri pentru CD in Adunare generala extraordinara.
20.7 În prima ședință a Consiliului director se vor alege trei vicepreședinți pentru următoarele
domenii:


administrație publică



mediu privat



societatea civilă.

20.8 În caz de vacantă a unui post, Consiliul Director procedează imediat la înlocuirea cu
membri interimari, cu avizul reprezentanților din regiunea respectivă.
20.9 Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice
persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice/ autoritati publice.
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daca activitatea federatiei interefereaza cu activitatea institutiei ori se prin activitatile
federatiei sunt sustinute direct sau indirect activitatile institutiei/ autoritatii publice.
20.10 În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director:
-

-

-

prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor Federaţiei;
încheie acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei;
aprobă organigrama şi politica de personal ale Federaţiei;
hotărăşte asupra angajării şi desfacerii contractului de muncă ale personalului salarizat,
negociază şi stabileşte salariile. De asemenea, decide în privinţa personalului angajat pe
bază de convenţie civilă;
stabilirea remuneraţiei lunare a Directorului Executiv
decide schimbarea sediului Federaţiei;
elaborează proiecte de reglementări interne pe care le supune aprobării Adunării Generale.
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute in Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

20.11 Consiliul Director se întruneşte trimestrial, la convocarea Presedintelui, precum si de
fiecare dată când interesul o necesită, la solicitarea adresată acestuia de către Directorul
Executiv, de către cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Director ori de cel putin 25% dintre
membri federatiei.
20.12 Şedinţele Consiliului Director sunt legal constituite în prezenta a cel puțin 2/3 din
numărul membrilor săi. Şedinţele se pot desfăşura si prin videoconferinţa sau teleconferinţa.
20.13 Deciziile Consiliului se iau cu cel putin 5 voturi. În caz de egalitate decizia se
construieste prin consens.
20.14 Toate deciziile Consiliului Director sunt semnate de preşedinte si de catre ceilalati
membri ai CD prezenti la sedinta. Deciziile adoptate se redacteaza separat, se numeroteaza si
dateaza si se pastreaza in original la sediul asociatiei. Deciziile vor fi comunicate tuturor
membrilor asociatiei cel mai tarziu in ziua imediat urmatoare adoptarii (zi lucratoare).
20.15 La şedinţele Consiliului Director pot participa, dar fără drept de vot, reprezentanţii
membrilor asociaţi, membrilor de onoare si cenzorul/cenzorii precum și oricare persoane
invitate de consiliul director, dar fără drept de vot.
20.16 Preşedintele Federaţiei are următoarele atribuţii:
-

face parte din Consiliul Director
reprezintă Federaţia în justiţie;
reprezintă Federaţia în relaţiile cu terţii;
încheie acte juridice în numele si pe seama Federaţiei;
indeplineste rolul de purtator de cuvant al asociatiei sau poate delega in scris aceasta
sarcina altei persoane care are calitatea de membru in asociatie.

20.16 Preşedintele poate împuternici membrii Consiliului Director sau terțe persoane din afara
asociației pentru a reprezenta Federaţia in justiţie, in relaţiile cu terţii si/sau pentru a încheia
acte juridice in numele si pe seama Federaţiei. Pentru aceasta Consiliul Director emite o
decizie care să conțină mandatul expres
Art. 21 Comisii de specialitate. Grupuri de lucru.
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21.1 Pentru proiecte specifice sau domenii de interes general se vor putea înființa comisii de
specialitate (pentru evaluări, analize etc.) sau grupuri de lucru(pentru elaborare programe,
politici publice, propuneri legislative, completare cereri de finanțare pentru federație etc.)
21.2 Acestea pot avea caracter permanent sau pot funcționa pe durată determinată și vor fi
formate din specialiști cu expertiză fundamentată în domeniul de interes pentru care se
înființează.
21.3 Obiectivele, atribuțiile, componența, criteriile de selecție a membrilor, resursele alocate,
rezultatele așteptate precum și oricare alte elemente relevante funcționării acestor echipe se
stabilesc prin decizie a Consiliului Director.
21.4 Rezultatele activității acestor echipe se supun validării (aprobării) organului de
conducere (AG, CD) care are competența în domeniul respectiv.
Art. 22 Cenzorul
22.1 Cenzorul asigură controlul financiar al Federaţiei si poate participa la şedinţele
Consiliului Director, fără drept de vot.
22.2 Cenzorul are următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Federaţiei;
b) întocmeşte rapoarte si le prezintă Adunării Generale;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau de prezentul
Statut
22.3 Până la numirea unui cenzor, oricare dintre reprezentanţii membrilor Federaţiei in
Adunarea Generala, care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de
control.
22.4 Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, Adunarea Generală va hotăra numirea
unui cenzor. Acesta poate fi o persoană din afara Federaţiei.
22.5 Dacă numărul asociaţilor depăşeşte 100 de membri, controlul financiar intern se va
exercita de către o comisie de cenzori, compusa din trei membri, si numita prin hotărârea
Adunării Generale a Federaţiei. Din comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un
membru al Federaţiei si un contabil autorizat sau un expert contabil.
22.6 Regulile generale de organizare si funcţionare a comisiei de cenzori se aproba de
Adunarea Generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de
funcţionare.
Art. 23 Personalul angajat
23.1 Pentru buna funcţionare a Federaţiei atât pentru activități cu caracter permanent cât și
pentru cele cu caracter temporar se va putea angaja personal salarizat sau personal angajat pe
bază de convenţie civilă, inclusiv din rândul membrilor Federaţiei, în condiţiile legii şi ale
prezentului statut.
23.2 Angajarea se face pe baza deciziei consiliului director, in urma hotararii adunarii
generale care stabileste organigrama, grilele de salarizare si bugetele pentru plata resursei
umane, dupa caz. De la aceasta prevedere se pot excepta angajarile pe proiecte din sume
atrase de federatie de la finantatori nationali si internationali.
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CAPITOLUL VI - Destinaţia bunurilor în cazul dizolvării Federaţiei
Art. 24 Destinatia bunurilor in cazul dizolvării Federației
24.1 Dizolvarea si lichidarea Federaţiei se pot face în situaţiile si cu îndeplinirea procedurilor
prevăzute de lege. Bunurile rămase în urma lichidării Federaţiei pot fi transmise către
persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemănător, desemnate prin decizia
Adunării Generale a Asociaţiei.
24.2 In cazul dizolvării Federaţiei, daca nu se prevede altfel in lege sau in statut, bunurile
ramase in urma lichidarii se transmit, in cote egale, catre asociaţiile constituente.
Art. 25 Patrimoniul si resursele financiare
25.1 Federatia înfiinţează societăţi comerciale în scopul realizării mijloacelor financiare
necesare îndeplinirii obiectivelor sale.
25.2 Membrii Consiliului Director pot fi aleşi si din afara rândului membrilor Asociaţiei in
limita a cel mult o patrime din componența sa.
25.3 In cazul dizolvarii Federatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre
persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o decizie care va fi luata de lichidator.
Aceasta decizie se va lua cu consultarea membrilor ultimului consiliu director al asociatiei, in
urma evaluarii solicitarilor venite din partea entităților interesate si carora le-a fost transmisa o
astfel de oferta, in scris, de catre lichidator. Ofertele vor fi trimise de lichidator catre entități
ce se bucura de notorietate in domeniul de activitate asemanator cu cel al Federatiei. Daca in
termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in
conditiile arătate mai sus, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta
competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
CAPITOLUL VII - Dispoziţii finale
Art. 26 Prezentul statut are este valabil pe toata durata de funcţionare a Federatiei,
modificarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă si cu respectarea prezentului
statut si a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de
2/3 din voturile Adunării Generale.
Art. 27 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare
si cu dispoziţiile regulamentelor de funcţionare ale Federaţiei.
Art. 28 Semnăturile membrilor fondatori – parte integranta a prezentului Statut.
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INCHEIERE DE DATA CERTA
Nr. ........ / .................

Prezentul STATUT a fost redactat în 10 exemplare originale de către avocat
Valentin Bodea din Baroul Braşov care în conformitate cu prevederile art. 3 din
legea nr. 54/1995 şi ale Statutului profesiei de avocat, atestă identitatea
reprezentanţilor părţilor care au semnat acest înscris, data şi conţinutul acestuia.

Avocat _____________________
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