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STATUTUL		

RUGBY	PLAYERS	ROMANIA	

Subsemnații:		

(1) Vioreanu	 Mihai-Horia,	 cetățean	 român,	 domiciliat	 în	 România,	 Str.	 Garofiței	 nr.	
744	 	 Sat	 Hărman,	 Comuna	 Hărman,	 Județul	 Brașov,	 posesor	 al	 CI	 seria	 ZV	 nr.	
233886,	CNP	1741003080066,	eliberată	de	SPCLEP	Brașov	 la	data	de	6	noiembrie	
2018;	

(2) Gontineac	Romeo-Ștefan,	 cetățean	 român,	 domiciliat	 în	România,	 Piața	Unirii	 nr.	
21,	 ap.	 4,	 Municipiul	 Cluj-Napoca,	 Județul	 Cluj,	 posesor	 al	 CI	 seria	 CJ	 nr.	 071642,		
CNP	1731218076543,	eliberată	de	SPCLEP	Cluj-Napoca	la	data	de	8	august	2014;	

(3) Ioan	 Dumitrașcu,	 cetățean	 român,	 domiciliat	 în	 România,	 str	 Automatizarii	 21B,	
sector	 1,	 Bucuresti,	 posesor	 al	 CI	 seria	 RX	 nr.	 624798,	 	 CNP	 1800130440043,	
eliberată	de	SPCEP	Sector	1;		

în	 calitate	de	asociați	 fondatori	 în	 conformitate	 cu	dispozițiile	Ordonanței	Guvernului	nr.	
26/2000	 cu	 privire	 la	 asociații	 și	 fundații,	 cu	 modificările	 și	 completările	 ulterioare,	 ne	
exprimăm	voința	 de	 asociere	 în	 vederea	 constituirii	 asociației	Rugby	Players	Romania,	 o	
persoană	juridică	română	de	drept	privat,	fără	scop	patrimonial,	neguvernamentală	și	non-
profit,	 punând	 în	 comun,	 fără	 drept	 de	 restituire,	 contribuția	 noastră	 materială,	
cunoștințele	de	specialitate	și	aportul	nostru	 în	muncă	pentru	realizarea	scopului	descris	
mai	jos.	

	

Art.	1.	Denumirea.	Forma	juridică.	Sediul.	Durata		

1.1. Denumirea	 asociației	 este	 Rugby	 Players	 Romania	 (în	 continuare	 „Asociația”,	
abreviată	„RPR”).		
	
1.2. Asociația	 va	 lua	 ființă	 în	 temeiul	Ordonanței	 nr.	 26/2000	 cu	 privire	 la	 asociații	 și	
fundații,	cu	modificările	și	completările	ulterioare,	fiind	persoană	juridică	română	de	drept	
privat,	 fără	scop	patrimonial.	Aceasta	 își	va	desfășura	activitatea	 în	condițiile	prezentului	
Statut,	cu	respectarea	legislației	române	în	vigoare.		
	
1.3. Sediul	 Asociației	 este	 în	 SKYTOWER	 Building,	 Calea	 Floreasca	 nr.	 246C,	 etaj	 15,	
camera	24,	Sector	1,	București,	 cod	poștal	014476.	Sediul	Asociației	se	va	putea	modifica	
prin	hotărârea	Consiliului	Director.		
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1.4. Asociația	se	înființează	pe	durată	nedeterminată.	

	
1.5. Patrimoniul	 inițial	al	Asociației	este	de	300	 lei	 și	 constă	din	aportul	 în	numerar	al	
Membrilor	Fondatori.	
	
1.6. Asociația	 va	 fi	 înscrisă	 în	 Registrul	 Național	 al	 Persoanelor	 Juridice	 fără	 Scop	
Patrimonial	și	în	Registrul	Asociațiilor	și	Fundațiilor	aflat	la	grefa	Judecătoriei	Sectorului	1,	
București.	
	
1.7.	 Asociația	 își	 va	 desfășura	 activitatea	 potrivit	 Actului	 Constitutiv	 și	 Statutului,	 având	
deplină	autonomie	organizatorică	și	financiară.	Asociația	se	va	putea	afilia	cu	alte	asociații,	
în	vederea	realizării	scopului	și	obiectivelor	prevăzute	în	prezentul	Statut.		
	

Art.	2.	Scop	și	obiective	

2.1.	 Asociația	 are	 scop	 nepatrimonial.	 Scopul	 principal	 al	 Asociației	 este	 de	 a	 apăra	
drepturile	și	 interesele	materiale,	morale	și	economice,	atât	de	grup,	cât	și	 individuale	ale	
jucătorilor	sau	foștilor	 jucători	de	rugby	din	România	(români	sau	străini),	ale	 jucătorilor	
sau	 foștilor	 jucători	 români	 de	 rugby	 din	 străinătate,	 precum	 și	 ale	 antrenorilor	 de	
rugby,	indiferent	 de	 forma	 în	 care	 desfășoară	 această	 activitate	 (în	 baza	 unui	 contract	
individual	de	muncă	sau	a	unei	convenții	civile),	prin	intermediul	următoarelor	obiective:		

a) oferirea	jucătorilor	sau	foștilor	jucători	de	rugby	din	România	(români	sau	străini),	
jucătorilor	 sau	 foștilor	 jucători	 români	 de	 rugby	 din	 străinătate,	 precum	 și	
antrenorilor	de	rugby	a	unei	asociații	dedicate	promovării	și	susținerii	rugby-ului;		

b) reprezentarea	 și	 apărarea	 drepturilor	 și	 intereselor	 economice,	 profesionale	 și	
sociale	 ale	membrilor	 Asociației,	 precum	 și	 corectarea	 abuzurilor	 sau	 a	 situațiilor	
injuste	 în	 care	 aceștia	 sunt	 implicați,	 precum	 și	 asigurarea	 și	 menținerea	 unei	
protecții	 a	 acestora	 față	 de	 regulile	 sau	 reglementările	 injuste	 sau	 nelegale	 care	
afectează	carierea	oricărui	membru	al	Asociației;		

c) asistarea	 și	 reprezentarea	 membrilor	 Asociației	 în	 negocierea,	 precum	 și	 în	
disputele	 pe	 care	 aceștia	 le	 au	 cu	 cluburile	 la	 care	 sunt	 legitimați,	 precum	 și	
reprezentarea	 acestora	 înaintea	 Federației	 Române	 de	 Rugby	 („FRR”)	 și	 a	
instanțelor	de	judecată	din	România;	

d) reprezentarea	drepturilor	și	intereselor	membrilor	Asociației	la	nivel	internațional,	
precum	și	 afilierea	 la	organizații	 internaționale	 care	 reprezintă	 jucătorii	de	 rugby,	
precum	și	aplicarea	pentru	statutul	de	membru	în	cadrul	acestor	organizații;	

e) asistarea	membrilor	Asociației	în		obținerea	unor	calificări	sau	cunoștințe	necesare	
în	anticiparea	nevoilor	acestora	pe	care	le	vor	întâmpina	la	momentul	la	care	cariera	
lor	de	jucători	de	rugby	va	lua	sfârșit,	astfel	încât	posibilitățile	de	angajare	ulterioare	
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să	nu	aibă	de	suferit	ca	urmare	a	perioadei	în	care	aceștia	au	activat	ca	jucători	de	
rugby;		

f) susținerea	 dezvoltării	 profesionale	 a	 membrilor	 Asociației	 și	 ajutarea	 acestora	 în	
vederea	angajării;		

g) crearea	unei	structuri	cu	ajutorul	căreia	membri	Asociației	 își	pot	exprima	opiniile	
cu	privire	la	aspecte	legate	de	cariera	lor	de	jucători	sau	antrenori	de	rugby;		

h) îndeplinirea	oricăror	alte	acțiuni	conforme	cu	prevederile	prezentului	Statut	astfel	
încât	 să	 se	 asigure	 implementarea	 și	 îndeplinirea	 scopurilor	 și	 responsabilităților	
Asociației.	

Art.	3.	Membrii	Asociației	

3.1	În	cadrul	Asociației	sunt	doua	categorii	de	membrii:	

a) Membri	Asociati;	si	

b) Membri	Afiliati	

3.2	Fondatorii	Asociației	 sunt	Membri	Asociați.	Pot	deveni	de	asemenea	Membri	Asociați	
persoanele	 fizice	care	doresc	să	contribuie	 la	susținerea	și	dezvoltarea	sportului	rugby	în	
România	prin	expertiza	de	specialitate	în	acest	domeniu	sau	cu	suport	financiar	în	vederea	
susținerii	obiectivelor	și	scopurilor	Asociației.		

3.3	 Calitatea	 de	Membru	 Asociat	 va	 fi	 dobândită	 în	 baza	 formulării	 unei	 cereri	 scrise	 în	
acest	sens	si	aprobarii	acesteia	de	către	un	Comitet	Electiv	format	din	doi	Membri	Asociați	
și	Directorul	Executiv	al	Asociației.	

	

3.4	 Calitatea	 de	 Membru	 Asociat	 poate	 fi	 pierdută	 prin	 retragere	 voluntară,	 deces	 sau	
excludere	hotărâtă	cu	votul	a	două	treimi	din	numărul	total	al	Membrilor	care	participa	in	
Adunarea	Generala.	În	această	ultimă	situație	Membrul	Asociat	a	cărui	excludere	este	vizată	
nu	are	drept	de	vot,	iar	hotararea	Adunarii	va	preciza	motivele	excluderii.	

Art.	4.	Membrii	Afiliați	Asociatiei	

4.1.	 Sunt	 eligibile	 să	 devină	Membri	Afiliați	 în	 cadrul	Asociației	 următoarele	 categorii	 de	
persoane:			

a) jucătorii	 de	 rugby	 din	 România,	 români	 sau	 străini,	 profesioniști	 sau	 amatori,	
legitimați	la	o	structură	sportivă	afiliată	FRR;		

b) jucătorii	de	rugby	români	care	sunt	legitimați	la	structuri	sportive	din	străinătate;		

c) foștii	 jucători	 de	 rugby	 români,	 indiferent	 de	 structura	 sportivă	 la	 care	 au	 fost	
legitimați;		
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d) foștii	 jucători	de	rugby	străini	care	au	fost	legitimați	la	o	structură	sportivă	afiliată	
FRR;		

e) antrenorii	români	de	rugby	sau	antrenorii	străini	de	rugby	legitimați	la	o	structură	
sportivă	afiliat	FRR.	

denumiți	în	continuare,	în	mod	colectiv,	„Membri	Afiliați”.			

4.2.	Pentru	a	deveni	Membru	Afiliat	trebuie	ca	persoanele	eligibile	să	ia	la	cunoștință	și	să	
accepte	 Statutul	 și	 Actul	 Constitutiv	 al	 Asociației,	 precum	 și	 să	 fie	 de	 acord	 cu	 scopul	
acesteia	și	să	contribuie	la	realizarea	lui.		

4.3.	Calitatea	de	Membru	Afiliat	poate	fi	dobândită	în	baza	unei	solicitări	scrise	transmise	
Directorului	Executiv	de	către	o	persoană	eligibilă	și	care	îndeplinește	condițiile	prevăzute	
la	 acest	 articol.	 Cererea	 scrisă	 va	 fi	 completată	 în	 forma	 stabilită	 de	 Consiliul	Director	 și	
trebuie	însoțită	de	dovada	achitării	cotizației.	

4.4	 După	 primirea	 solicitării	 scrise,	 Directorul	 Executiv	 va	 stabili	 dacă	 persoana	 care	 a	
aplicat	 pentru	 dobândirea	 calității	 de	 Membru	 Afiliat	 este	 o	 persoană	 eligibilă	 și	 dacă	
celelalte	condiții	au	fost	îndeplinite.	În	măsura	în	care	Directorul	Executiv	va	stabili	că	toate	
condițiile	au	fost	îndeplinite	și	că	persoana	este	eligibilă	va	admite	cererea	de	adeziune	și	
va	 notifica	 persoana	 care	 a	 aplicat	 pentru	dobândirea	 calității	 de	Membru	Afiliat	 în	mod	
corespunzător.	 În	 măsura	 în	 care	 este	 neclar	 dacă	 persoana	 care	 a	 aplicat	 îndeplinește	
condițiile	de	eligibilitate	sau	în	cazul	în	care	Directorul	Executiv	ar	dori	să	respingă	cererea	
de	 adeziune,	Directorul	 Executiv	 va	 transmite	 cererea	Consiliului	Director	 care	 va	 hotărî	
admiterea	sau	respingerea	cererii.		

4.5.	 Dacă	 cererea	 de	 adeziune	 a	 fost	 admisă,	 Directorul	 Executiv	 va	 înregistra	 numele	
persoanei	 care	 a	 aplicat	 în	 Registrul	 Membrilor	 Asociației,	 calitatea	 de	 membru	 fiind	
dobândită	începând	din	acest	moment.	

4.6	Dacă	cererea	de	adeziune	a	fost	respinsă	de	către	Consiliul	Director,	Directorul	Executiv	
va	 notifica	 de	 îndată	 acest	 lucru	 persoanei	 care	 a	 aplicat	 pentru	 dobândirea	 calității	 de	
Membru	Afiliat	indicând	și	motivele	respingerii.	

4.7	Membrii	Afiliați	care	au	achitat	toate	sumele	datorate	Asociației	sunt	liberi	să	se	retragă	
în	orice	moment	din	Asociație	în	baza	unei	solicitări	scrise	transmise	Consiliului	Director	al	
Asociației	și	aprobate	de	către	acesta.		

4.8	 Pierderea	 calității	 de	Membru	 Afiliat	 poate	 interveni	 si	 in	 cazul	 retragerii	 voluntare,	
decesului,	 excluderii,	 încetării	 calității	 de	 persoană	 eligibilă	 sau	 să	 survină	 în	 cazul	
dizolvării	Asociației.	

4.9	 Excluderea	 Membrilor	 Afiliați	 poate	 avea	 loc	 cu	 titlu	 de	 sancțiune	 prin	 hotărârea	
Adunării	Generale,	în	următoarele	cazuri:	(i)	producerea	de	prejudicii	morale	sau	materiale	
Asociației;	(ii)	angajarea	respectivului	Membru	Afiliat	în	activități	care	contravin	Statutului,	
Actului	 Constitutiv	 și/	 sau	 hotărârilor	 organelor	 de	 conducere	 ale	 Asociației	 sau	
nerespectarea	 obligațiilor	 ce	 le	 revin	 potrivit	 acestor	 reglementări;	 (iii)	 angajarea	
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respectivului	Membru	Afiliat	 în	activități	care	contravin	 legii	și/	sau	ordinii	de	drept;	(iv)	
condamnarea	 pentru	 fapte	 penale	 incompatibile	 cu	 calitatea	 de	 Membru	 Afiliat	 al	
Asociației;	(v)	neplata	contribuției	catre	Asociatie.			

Art.	5	Drepturi	și	obligații	

5.1	Membrii	au	următoarele	obligații:	

• să	 respecte	 prevederile	 Statutului,	 Actului	 Constitutiv	 precum	 și	 hotărârile	
organelor	de	conducere	ale	Asociației;	

• să	contribuie	la	realizarea	scopului	Asociației;	

• să	plătească	cotizațiile	către	Asociație;	

• să	 informeze	 Consiliul	 Director	 cu	 privire	 la	 modificări	 survenite	 în	 legătură	 cu	
situația	lor	profesională	care	sunt	de	natură	a	conduce	la	schimbarea	sau	încetarea	
calității	de	persoană	eligibilă	potrivit	acestui	Statut;		

• să	 nu	 întreprindă	 acțiuni	 care,	 prin	 natura	 lor,	 pot	 leza	 scopurile	 sau	 interesele	
Asociației;	

• să	respecte	orice	alte	obligații	care	le	revin	potrivit	legii,	prezentului	Statut,	Actului	
constitutiv	și	hotărârile	organelor	de	conducere	ale	Asociației.	

• 		

	

5.2	Membrii	Afiliați	au	următoarele	drepturi:	

• să	 aleagă	 reprezentanții	 Membrilor	 Afiliați	 în	 Consiliul	 Director	 și	 în	 Adunarea	
Generală;	

• să	 candideze	 pentru	 funcția	 de	 reprezentant	 al	 Membrilor	 Afiliați	 în	 Consiliul	
Director	și	în	Adunarea	Generală;	

• să	 își	 exercite	 dreptul	 de	 vot	 în	 cadrul	 Adunării	 Generale	 prin	 intermediul	
reprezentanților	aleși	în	cadrul	Adunării	Generale;		

• să	 fie	 reprezentați	 de	 către	 Asociație	 în	 fața	 oricărei	 entități	 de	 drept	 public	 sau	
privat,	din	România	sau	din	străinătate	în	scopul	apărării	drepturilor	și	intereselor	
materiale,	 morale	 și	 economice	 ce	 decurg	 din	 calitatea	 de	 jucător	 de	 rugby	 și	 de	
Membru	 al	 Asociației,	 prin	 exercitarea	 de	 către	 Asociație	 a	 tuturor	 drepturilor	 și	
intereselor	 recunoscute	 Membrilor	 prin	 prezentul	 Statut	 și	 Actul	 constitutiv	 și	 în	
îndeplinirea	scopului	și	obiectivelor	Asociației;		

• să	participe	la	proiectele,	inițiativele,	evenimentele	și	la	activitatea	Asociației;	
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• să	 facă	 propuneri	 pentru	 completarea	 și	 modificarea	 Statutului	 și	 Actului	
Constitutiv;		

• să	consulte	bilanțul	contabil	anual;	

• să	aibă	acces	la	informatiile	puse	la	dispozitie	de	Asociație,	de	exemplu	în	secțiunea	
dedicată	a	paginii	de	Internet	a	Asociației;		

• orice	 alte	 drepturi	 conferite	 de	 prezentul	 Statut,	 Actul	 constitutiv	 și	 hotărârile	
organelor	de	conducere	ale	Asociației.		

5.3	 Orice	 drept,	 privilegiu	 sau	 obligație	 decurgând	 din	 calitatea	 de	 Membru	 nu	 poate	 fi	
transferat	sau	transmis	altei	persoane	și	încetează	odată	cu	încetarea	calității	de	Membru	al	
Asociației.	

Art.	6	Registrul	Membrilor	Asociației	

6.1	Directorul	Executiv	va	stabili	și	menține	un	Registru	al	Membrilor	Asociației	în	care	vor	
fi	 menționate	 numele	 și	 adresa	 fiecărei	 persoane	 care	 este	 membru	 al	 Asociației,	 fiind	
indicată	 data	 la	 care	 aceasta	 a	 devenit	 membru,	 categoria	 relevanta,	 precum	 și	 data	
încetării	calității	de	membru.	

6.3	 Registrul	 Membrilor	 Asociației	 va	 fi	 ținut	 la	 sediul	 principal	 al	 Asociației	 și	 va	 fi	
disponibil	 spre	 consultare,	 fără	 perceperea	 niciunei	 taxe	 în	 acest	 sens,	 pentru	 orice	
membru	al	Asociației.		

Art.	7	Consiliul	Director	si	Directorul	Executiv	-	Atribuții	

7.1	 Consiliul	 Director	 este	 organul	 colectiv	 de	 administrare	 al	 Asociației,	 care	 asigură	
punerea	 în	 executare	 a	 hotărârilor	 Adunării	 Generale.	 Acesta	 poate	 îndeplini	 și	 exercita	
orice	atribuție	care	îi	revine	potrivit	prezentului	Statut	sau	stabilite	de	Adunarea	Generală.	

7.2	Consiliul	Director	are	puterea	de	a	încheia	toate	actele	și	de	a	îndeplini	toate	atribuțiile	
pe	 care	 le	 consideră	 necesare	 sau	 potrivite	 pentru	 administrarea	 corespunzătoare	 a	
Asociației,	inclusiv	contractarea	de	consultanți	și	specialiști	în	acest	sens,	stabilind	în	mod	
corespunzător	termenii	și	condițiile	unor	astfel	de	înțelegeri.	

7.3	Consiliul	Director	are	următoarele	atribuții	generale:	

• Elaborează	 și	 urmărește	 implementarea	 unui	 plan	 de	 acțiune	 anual	 conform	 cu	
obiectivele	Asociației;	

• Prezintă	Adunării	Generale	raportul	de	activitate	pe	perioada	anterioară,	executarea	
bugetului	de	venituri	și	cheltuieli,	bilanțul	contabil,	proiectul	bugetului	de	venituri	și	
cheltuieli	și	proiectul	planului	de	acțiune	al	Asociației;	

• Urmărește	îndeplinirea	bugetului	de	venituri	și	cheltuieli;	
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• Stabilește	 politica	 de	 personal	 a	 Asociației,	 numește	 personalul	 cu	 rol	 executiv	 și	
stabilește	 remunerația	acestuia,	organigrama	și	 stabilește	 remunerația	Cenzorului,	
după	caz;		

7.4	 Directorul	 Executiv	 al	 Asociației	 face	 parte	 din	 Consiliul	 Director	 și	 coordoneaza	
activitatea	acestuia.	Directorul	Executiv	are	următoarele	atribuții:		

• Convoacă	și	conduce	lucrările	Consiliului	Director;	

• Reprezintă	Asociația,	inclusiv	în	fața	instanțelor	judecătorești;		

• Încheie	acte	juridice	în	numele	și	pe	seama	Asociației;	

• Reprezintă	 Asociația	 în	 relația	 cu	 autoritățile	 publice	 centrale	 sau	 locale,	 presă,	
organizații	guvernamentale	sau	neguvernamentale	din	țară	și	din	străinătate,	precum	și	
cu	organizații	internaționale;	

• Aprobă	aderarea	noilor	Membrii	Afiliați	în	Asociație;	

• Exercită	autoritatea	sa	pentru	realizarea	scopurilor	Asociației;	

• Decide	 cu	 privire	 la	 diverse	 probleme	 operative	 în	 legătură	 cu	 Asociația,	 în	
conformitate	cu	prezentul	Statut	și	cu	Actul	Constitutiv;	

• Exercită	orice	alte	atribuții	date	în	competența	sa	potrivit	prezentului	Statut,	Actului	
constitutiv	sau	delegate	de	catre	Consiliul	Director.	

7.5	Directorul	Executiv	isi	poate	indeplini	sarcinile	direct	sau	prin	intermediul	personalului	
Asociatiei,	 prin	 consultanti	 sau	 alti	 contractori	 cu	 care	 Asociatia	 a	 intrat	 in	 relatii	
contractuale.	

7.6	 Calitatea	 de	 Director	 Executiv	 si	 cea	 de	 Director	 non-executiv	 pot	 înceta	 prin:	
retragerea	 voluntară,	 inlocuire	 prin	 votul	 majoritatii	 membrilor	 Adunarii	 Generale,	
excluderea	 din	 calitate	 de	 membru	 al	 Asociatiei	 pentru	 săvârșirea	 unor	 fapte	 contrare	
prezentului	 Statut,	 deces.	 Excluderea	 sa	 trebuie	 să	 fie	 aprobată	 în	 unanimitate	 de	 către	
Adunarea	 Generală	 a	 Asociației.	 Calitatea	 de	 Director	 Executiv	 va	 înceta	 și	 la	 împlinirea	
mandatului	de	3	ani	pentru	care	a	fost	ales.	În	cazul	încetării	acestor	calitati,	indiferent	de	
motiv,	 noul	 Director	 Executiv	 sau	 Director	 non-executiv	 va	 fi	 ales	 de	 către	 Adunarea	
Generală	 a	 Asociației.	 Directorul	 executiv	 al	 cărui	 mandat	 a	 încetat	 prin	 împlinirea	
termenului	poate	fi	reales.		

	

Art.	8	Consiliul	Director	-	Compunere	

8.1	La	momentul	înființării	Asociației	Consiliul	Director	este	compus	din	Membrii	Asociați	
fondatori,	Directorul	Executiv	al	Asociației	și	un	Director	non-executiv.			
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8.2	La	momentul	infiintarii	Asociatiei,	funcția	de	Director	Executiv	va	fi	ocupată	de	către	Dl.	
Andrei	 Rădoi,	 pe	 perioadă	 determinată	 de	 3	 ani,	 iar	 funcția	 de	 Director	 non-executiv	 al	
Asociației	va	fi	ocupată	de	către	Dl.	Mihnea	Vasilache,	pe	perioadă	nedeterminată.		

8.3	Ulterior,	Adunarea	Generala	va	completa	Consiliul	Director	cu	pana	la	patru	(4)	membri	
reprezentativi	ai	Membrilor	Afiliați.	Reprezentanții	Membrilor	Afiliați	în	cadrul	Consiliului	
Director	vor	urmări	să	asigure	reprezentativitatea	Membrilor	Afiliați,	fiind	aleși	pentru	un	
mandat	de	4	ani,	putând	fi	realeși,	astfel:	

a) un	reprezentant	al	jucătorilor	români	de	rugby	din	România;	

b) un	reprezentant	al	jucătorilor	străini	de	rugby	din	România;	

c) un	reprezentant	al	jucătorilor	români	de	rugby	din	străinătate;	

d) un	reprezentant	al	foștilor	jucători	de	rugby;	

	

8.4	Reprezentantii	mentionati	mai	sus	vor	 fi	aleși	de	către	Adunarea	Generala	din	randul	
membrilor	 care	 fac	parte	din	acea	categorie	 și	 candidează	pentru	ocuparea	acelei	 funcții.		
Regulile	de	candidatura	si	alte	aspecte	relevante	pentru	a	tine	aceste	alegeri	pot	fi	stabilite	
de	Consiliul	Director.	

8.5	Funcția	de	membru	în	cadrul	Consiliului	Director	poate	înceta	prin:		

a) retragere	voluntară,	situație	în	care	va	înceta	și	calitatea	de	Membru	Afiliat;	

b) demisia	 din	 funcția	 de	 membru	 al	 Consiliului	 Director	 prin	 notificare	 scrisă	
transmisă	Directorului	Executiv,	situație	în	care	va	fi	păstrată	în	continuare	calitatea	
de	Membru	Afiliat;	

c) excluderea	din	Asociație;	

d) excluderea	din	această	funcție	prin	hotărârea	Adunării	Generale	a	Asociației;	

e) revocarea	 de	 catre	 Adunarea	 Generala,	 inclusiv	 in	 cazul	 absentarii	 de	 la	 toate	
întâlnirile	Consiliului	Director	pentru	o	perioadă	de	1	an	 	 fără	acordul	prealabil	al	
Consiliului	Director;	

f) deces.	

8.6	 Consiliul	 Director	 poate	 ocupa	 un	 post	 vacant	 cu	 o	 altă	 persoană	 eligibilă	 pentru	
respectiva	funcție,	urmând	ca	aceasta	să	exercite	această	funcție	până	la	momentul	la	care	
ar	 fi	 expirat	 mandatul	 consilierului	 înlocuit	 sau	 pana	 la	 momentul	 numirii	 unei	 noi	
persoane	de	catre	Adunarea	Generala.		

8.7	 Consiliul	 Director	 are	 puterea	 de	 a	 crea	 orice	 comitet	 de	 lucru	 pe	 care	 îl	 consideră	
necesar	 și	 să	 îi	 stabilească	 componența	 și	 atribuțiile.	Membrii	 acestor	 comitete	 vor	 avea	
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dreptul	să	participe	la	ședințele	Consiliului	Director	și	să	ia	cuvântul	însă	nu	vor	avea	drept	
de	vot.			

Art.	9	Consiliul	Director	–	Întrunire,	quorum,	luarea	hotărârilor		

9.1.	Consiliul	Director	se	va	 întruni	cel	puțin	de	2	ori	 în	decursul	unui	an	calendaristic	 la	
data	și	locul	stabilite	după	cum	va	considera	oportun	Consiliul	Director.		

9.2	 Întruniri	 adiționale	pot	 fi	 convocate	de	către	Directorul	Executiv	 sau	de	către	oricare	
alti	doi	membri	ai	Consiliului	Director,	ori	de	câte	ori	consideră	necesar.	

9.3	Directorul	Executiv	va	notifica	membrii	Consiliului	Director	prin	e-mail,	 fax	 sau	orice	
altă	modalitate	electronică	de	comunicare	scrisă	la	distanță	despre	data	și	locul	următoarei	
întruniri	 cu	 cel	 puțin	 10	 (zece)	 zile	 (sau	 oricare	 altă	 perioadă	 votată	 în	 unanimitate	 de	
Consiliul	Director	ca	fiind	adecvată)	anterior	datei	stabilite	în	acest	sens.	

9.4	Convocatorul	va	 face	mențiune	despre	ordinea	de	zi	a	următoarei	 întruniri,	niciun	alt	
aspect	ce	excede	acesteia	neputând	fi	tratat	la	întrunirea	respectivă,	cu	excepția	situației	în	
care	 75%	 dintre	 membrii	 Consiliului	 Director	 care	 participa	 la	 intalnire	 decid	
suplimentarea	ordinii	de	zi	cu	orice	alt	aspect.		

9.5	Quorum-ul	pentru	întrunirile	Consiliului	Director	este	asigurat	dacă	cel	puțin	4	membri	
ai	 acestuia	 sunt	 prezenți	 la	 întrunire.	 În	 cazul	 în	 care	 quorum-ul	 nu	 este	 îndeplinit	
întrunirea	nu	este	valabil	constituită,	iar	niciun	aspect	nu	poate	fi	hotărât	în	mod	valabil	în	
cadrul	unei	astfel	de	întruniri.	

9.6	 Întrunirile	 sunt	 prezidate	 de	 către	 Directorul	 Executiv,	 iar	 in	 absenta	 sa	 de	 oricare	
participant	care	intruneste	acceptarea	majoritatii	dintre	cei	prezenti.	

9.7	 Membrii	 Consiliului	 Director	 pot	 participa	 la	 întruniri	 prin	 intermediul	 conferinței	
telefonice	sau	cu	ajutorul	oricărei	conexiuni	audio/audio-video.	Participarea	la	întrunire	în	
acest	 mod	 constituie	 participare	 personală	 și	 este	 luată	 în	 considerare	 atât	 pentru	
îndeplinirea	 condițiilor	 de	 quorum,	 cât	 și	 pentru	 îndeplinirea	 oricărei	 alte	majorități	 sau	
pentru	exprimarea	unui	vot	valabil	în	cadrul	întrunirii.		

9.8	Aspectele	de	pe	ordinea	de	zi	puse	în	discuție	în	cadrul	ședințelor	Consiliului	Director	
sau	 a	 comitetelor	 de	 lucru	 vor	 fi	 adoptate	 prin	 votul	 majorității	 membrilor	 prezenți,	 cu	
excepția	cazului	în	care	prezentul	Statut	stabilește	o	altă	majoritate.		

9.9	 Fiecare	membru	 al	 Consiliului	Director	 are	 dreptul	 la	 un	 vot,	 însă,	 în	măsura	 în	 care	
există	paritate	va	prevala	votul	Directorului	Executiv,	iar	în	lipsa	acestuia,	a	persoanei	care	
prezidează	întrunirea	respectivă.	

Art.	10	Delegarea	către	comitete	de	lucru		

10.1	 Consiliul	Director	 poate	 delega	 prin	 hotărâre	 către	 unul	 sau	mai	multe	 comitete	 de	
lucru	 compuse	 din	 membrii	 Consiliului	 Director	 îndeplinirea	 oricăror	 atribuții	 pe	 care	
Consiliul	Director	le	menționează	în	respectiva	hotărâre.	
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10.2	Activitatea	comitetului	de	 lucru	va	 respecta	 întocmai	prevederile	prezentului	Statut,	
Actul	constitutiv	și	hotărârea	Consiliului	Director	ce	constituie	temeiul	delegării.		

10.3	Consiliul	Director	va	putea	întotdeauna	exercita	și	îndeplini	atribuțiile	delegate	către	
comitetul	de	lucru.		

10.4	 Orice	 act	 sau	 fapt	 întocmit	 sau	 îndeplinit	 de	 către	 comitetul	 de	 lucru	 acționând	 în	
conformitate	 cu	 puterile	 delegate	 potrivit	 prezentului	 articol	 are	 aceeași	 forță	 juridică	 și	
produce	aceleași	efecte	ca	și	când	ar	fi	fost	întocmite	sau	îndeplinite	de	Consiliul	Director.	

10.5	 Consiliul	 Director	 poate	 revoca	 în	 tot	 sau	 în	 parte	 delegarea	 conferită	 potrivit	
prezentului	articol.		

10.6	 Comitetul	 de	 lucru	 se	 poate	 întâlni	 și	 își	 poate	 desfășura	 activitatea	 după	 cum	
consideră	necesar.		

Art.	11	Adunarea	Generală		

11.1	Adunarea	Generală	este	organul	de	conducere	al	Asociației,	fiind	alcătuit	din	Membrii	
Asociați	 și	 reprezentanții	 Membrilor	 Afiliați	 aleși	 potrivit	 procedurii	 stabilite	 in	 acest	
articol.	 	 Norma	 de	 reprezentare	 este	 de	 un	 reprezentant	 pentru	 fiecare	 100	 de	Membrii	
Afiliați,	 calculați	 în	 funcție	 de	 fiecare	 categorie	 de	Membri	 Afiliați,	 dar	 nu	mai	mult	 de	 3	
reprezentanți	pentru	fiecare	categorie.	Asadar,	din	partea	Membrilor	Afiliati	pot	participa	
la	Adunarea	Generala	cel	mult	15	reprezentanti.	

11.2	Fiecare	Membru	Asociat	 si	 reprezentant	al	Membrilor	Afiliati	beneficiaza	de	cate	un	
vot.	

11.3	Adunarea	Generală	are	următoarele	atribuții:	

• stabilește	strategia	și	obiectivele	generale	ale	Asociației;	

• numește	și	demite	Directorul	Executiv	și	Directorul	non-executiv	al	Asociației;		

• aprobă	raportul	anual	de	activitate	al	Asociației;		

• aprobă	bugetul	de	venituri	și	de	cheltuieli	și	bilanțul	contabil;	

• stabilește	prestațiile	și	cotizațiile	membrilor	Asociației;	

• aprobă	înființarea	de	filiale;	

• aprobă	modificarea	Actului	Constitutiv	și	a	Statutului;	

• aprobă	descărcarea	de	gestiune	a	membrilor	Consiliului	Director	și	a	Cenzorului;	

• aprobă	dizolvarea	și	lichidarea	Asociației,	precum	și	stabilirea	destinației	bunurilor	
rămase	după	lichidare;	

• decide	asupra	excluderii	membrilor,	în	baza	sesizării	Consiliului	Director.	
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11.4	 Orice	 altă	 atribuție	 care	 nu	 intră	 în	 sfera	 de	 competență	 a	 Consiliului	 Director	
menționată	expres	în	cuprinsul	prezentului	Statut,	aparține	Adunării	Generale,	acesta	fiind	
organul	cu	plenitudine	de	competență.		

11.5	Cu	excepția	Adunării	Generale	 inaugurale,	 în	 fiecare	an	calendaristic	și	 în	cel	mult	6	
luni	de	la	expirarea	exercițiului	financiar	anterior	trebuie	să	aibă	loc	cel	puțin	o	întrunire	a	
Adunării	 Generale	 a	 Asociației.	 Exercițiul	 financiar	 al	 Asociației	 se	 încheie	 în	 data	 de	 31	
decembrie	a	fiecărui	an.	

11.6	 Convocarea	 membrilor	 va	 fi	 adresată	 cu	 10	 zile	 calendaristice	 înainte	 de	 data	
reuniunii	 prin	 intermediul	 oricărui	 mijloc	 de	 comunicare	 electronică	 ce	 asigură	
transmiterea	în	scris	a	convocării	cu	menționarea	datei,	locului	desfășurării	și	a	ordinii	de	
zi.	

11.7	Distinct	de	 întrunirea	anuală,	Consiliul	Director	poate	convoca	Adunarea	Generală	a	
Asociației	ori	de	câte	ori	consideră	necesar.		

11.8	Consiliul	Director	 trebuie	 să	convoace	Adunarea	Generală	a	Asociației	atunci	 când	a	
primit	 o	 solicitare	 scrisă	 în	 acest	 sens	 din	 partea	 a	 cel	 puțin	 30%	 dintre	 Membrii	 care	
formeaza	 Adunarea	 Generala.	 Solicitarea	 scrisă	 trebuie	 să	 cuprindă	 în	 mod	 obligatoriu	
scopul	 întrunirii,	 să	 fie	 semnată	 de	Membrii	 respectivi	 și	 trebuie	 transmisă	 Directorului	
Executiv.	 În	măsura	 în	 care	 oricare	 dintre	 aceste	 condiții	 nu	 este	 îndeplinită,	 Directorul	
Executiv	 va	 înainta	 Consiliului	 Director	 solicitarea	 scrisă	 împreună	 cu	 propunerea	 de	
respingere.	 Decizia	 va	 fi	 luată	 de	 Consiliul	 Director	 și	 va	 fi	 comunicată	 în	 mod	
corespunzător	persoanelor	semnatare.		

11.9	 Hotărârile	 în	 cadrul	 Adunării	 Generale	 sunt	 luate	 cu	 votul	 majorității	 membrilor	
Adunării	 Generale.	 Dezbaterile	 și	 hotărârile	 Adunării	 Generale	 sunt	 înregistrate	 într-un	
registru	 special,	 ținut	 la	 sediul	 Asociației,	 de	 către	 un	 secretar	 desemnat	 de	 Directorul	
Executiv.	Terții	interesați	pot	obține	o	copie	a	documentului	cu	hotărârile	aferente,	în	baza	
unei	adrese	scrise	și	motivate	transmise	Directorului	Executiv.		

11.10	 Membrii	 Adunării	 Generale	 pot	 împuternici	 un	 alt	 Membru	 Asociat	 sau	 un	
reprezentant	al	Membrilor	Afiliati	 să	 îi	 reprezinte	 în	 cadrul	Adunării	 în	baza	unui	 înscris	
sub	semnătură	privată.		

Art.	12	Cenzorul		

12.1	Cenzorul	asigură	controlul	intern	al	activității	Asociației.	Atribuțiile	Cenzorului	includ:		

• Verificarea	modului	în	care	este	administrat	patrimoniul	Asociației;	

• Întocmirea	de	rapoarte	și	prezentarea	lor	către	Adunarea	Generală;	

• Posibilitatea	de	a	participa	la	ședințele	Consiliului	Director,	fără	drept	de	vot;	

• Îndeplinirea	oricăror	altor	atribuții	stabilite	de	Consiliul	Director.	
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12.2	 Cenzorul	 va	 depune	 un	 raport	 anual,	 care	 va	 fi	 dezbătut	 și	 aprobat	 de	 Adunarea	
Generală.	 Cenzorul	 este	 obligat	 să	 convoace	 Consiliul	 Director	 în	 cazul	 în	 care	 constată	
încălcări	 grave	 ale	 hotărârilor	 Consiliului	 Director,	 ale	 Statutului,	 sau	 ale	 legii,	 de	 către	
Directorul	Executiv	al	Asociației,	precum	și	 în	cazul	 în	care	constată	pierderea	a	20%	din	
valoarea	 patrimoniului	 în	 ultimul	 bilanț	 aprobat.	 Pentru	 activitatea	 desfășurată	 de	 către	
Cenzor,	Consiliul	Director	poate	stabili	o	indemnizație	lunară.		

12.3	 Având	 în	 vedere	 faptul	 că	 la	 momentul	 constituirii	 Asociației,	 numărul	 Membrilor	
Asociați	este	mai	mic	de	15	(cincisprezece),	nu	există	obligativitatea	numirii	unui	Cenzor,	
și,	 pe	 cale	 de	 consecință,	 acesta	 nu	 a	 fost	 desemnat,	 urmând	 ca,	 în	 momentul	 în	 care	
numărul	 membrilor	 Asociației	 va	 atinge	 pragul	 prevăzut	 de	 lege,	 Adunarea	 Generală	 să	
procedeze	 la	 desemnarea	 acestuia.	 În	 urma	 desemnării,	 Cenzorul	 își	 va	 desfășura	
activitatea	conform	legii	și	a	dispozițiilor	de	mai	sus.	

Art.	13	Comunicare	publică	

13.1	În	cazul	în	care	Asociația	decide	să	publice	un	document	oficial	sau	un	comunicat	de	
presă,	deciziile	vor	fi	luate	de	Directorul	Executiv	sau	cu	majoritatea	membrilor	Consiliului	
Director.	

13.2	Membrii	Consiliului	Director	vor	trebui	să	decidă	în	termen	de	36	ore	de	la	notificare	
privind	necesitatea	și	conținutul	unei	comunicări	publice.	

13.3	Declarațiile	publice	pot	fi	făcute	de	către	Directorul	Executiv	al	Asociației.	

Art.	14	Cotizații	si	obligatii	

14.1	 Membrii	 Asociați	 și	 Membrii	 Afiliați	 trebuie	 să	 achite	 o	 cotizație	 anuală	 al	 cărei	
cuantum	 poate	 fi	 stabilit	 prin	 hotărârea	 Consiliului	 Director	 diferențiat	 în	 funcție	 de	
categoria	membrilor	Asociației.	

14.2	 În	 cazul	 în	 care	 cotizația	 anuală	 nu	 este	 achitată	 în	 termen	 de	 30	 de	 zile	 de	 la	
momentul	 limită	 stabilit	 de	Consiliul	Director,	 acesta	 va	dispune	 suspendarea	 calității	 de	
Membru	 Afiliat	 a	 persoanei	 respective	 până	 la	 achitarea	 integrală	 a	 obligațiilor	 de	 plată	
restante,	această	perioadă	neputând	depăși	6	luni.	Directorul	Executiv	va	notifica	persoana	
respectivă	 cu	 privire	 la	 suspendarea	 calității	 de	Membru	Afiliat,	 posibilitatea	 de	 a	 achita	
obligațiile	 restante	 în	 termen	 de	 6	 luni	 și	 sancțiunea	 neîndeplinirii	 în	 termen	 a	 acestei	
obligații.	La	expirarea	acestei	perioade,	 în	cazul	 în	care	obligațiile	de	plată	restante	nu	au	
fost	 achitate	 Consiliul	 Director	 poate	 dispune	 încetarea	 calității	 de	Membru	 a	 persoanei	
care	nu	a	achitat	contribuția	anuală	și	excluderea	acesteia	din	Asociație.		

14.3.	 În	 situația	 în	 care	 Consiliul	 Director	 decide	 excluderea	 Membrului,	 persoana	
respectivă	 va	 putea	 formula	 o	 adresă	 scrisă	 înaintată	 Consiliului	 Director	 prin	 care	 să	
justifice	 reintegrarea	 în	 cadrul	 Asociației.	 Consiliul	 Director	 va	 răspunde	motivat	 acestei	
adrese.	
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14.4	 Obligația	 Membrilor	 de	 a	 contribui	 la	 plata	 datoriilor	 Asociației	 sau	 suportarea	
costurilor	sau	cheltuielilor	ce	revin	Asociației	este	 limitată	 la	suma	neplătită	de	Membrul	
respectiv	datorată	potrivit	obligației	de	achitare	a	cotizației	anuale.	

14.5	Niciun	Membru	sau	angajat	al	Asociației	nu	are	puterea	de	a	încheia	în	numele	sau	pe	
seama	Asociației	orice	fel	de	acte	juridice	din	care	ar	rezulta	o	obligație	de	orice	natură	din	
partea	Asociației,	cu	excepția	unei	împuterniciri	exprese	din	partea	Consiliului	Director	sau	
a	Directorului	Executiv.		

Art.	15.	Patrimoniul	și	veniturile	Asociației	

15.1	La	data	constituirii	Asociației,	patrimoniul	acesteia	constă	din	contribuția	asociaților	
fondatori,	în	valoare	de	300	lei,	în	numerar.		

15.2	Veniturile	Asociației	pot	proveni	din	cotizațiile	obligatorii	sau	benevole	ale	membrilor,	
dobânzi	 și	 dividende	 rezultate	 din	 plasarea	 sumelor	 disponibile,	 în	 condiții	 legale,	
dividendele	societăților	înființate	de	Asociație	în	limitele	permise	de	lege,	venituri	realizate	
din	 activități	 economice	 directe,	 donații,	 sponsorizări	 sau	 legate,	 resurse	 obținute	 de	 la	
bugetul	de	stat	sau	de	la	bugetele	locale	sau	alte	venituri	prevăzute	de	lege.		

15.3	Asociația	poate	desfășura	activități	cu	scop	lucrativ,	numai	dacă	și	în	condițiile	în	care	
acestea	au	caracter	accesoriu	și	sunt	în	strânsă	legătură	cu	scopul	său	principal,	declarat	în	
prezentul	Statut.	
	
15.4	Dividendele	obținute	din	activitățile	societăților	în	care	Asociația	este	acționar/asociat	
se	folosesc	obligatoriu	pentru	realizarea	scopului	declarat	prin	prezentul	Statut,	dacă	nu	se	
reinvestesc	în	aceleași	societăți.	

Art.	16	Remunerații	

16.1	 Cu	 excepția	 funcției	 de	 Director	 Executiv,	 niciun	 membru	 al	 Asociației	 sau	 al	
Consiliului	Director	nu	va	putea	fi	numit	pe	nicio	funcție	salarizată	din	cadrul	Asociației	în	
schimbul	 căreia	 să	 primească	 orice	 tip	 de	 remunerație	 sau	 alt	 beneficiu,	 cu	 excepția	
următoarelor	situații:		

• restituirea	 sumelor	 avansate	 de	 către	 membrii	 respectivi	 pentru	 cheltuielile	
Asociației;	
• dobânda	pentru	sumele	de	bani	împrumutate	Asociației	de	către	membrul	respectiv,	
care	nu	va	putea	depăși	dobânda	medie	bancară	practicată	pentru	perioada	respectivă.	

	

Art.		17	Răspunderea	disciplinară	a	Membrilor		

17.1	În	cazul	în	care	Consiliul	Director	consideră	că	un	Membru	al	Asociației:	

a) a	 refuzat	 sau	 a	 neglijat	 în	mod	 repetat	 să	 respecte	 prevederile	 prezentului	 Statut,	
Actului	Constitutiv	sau	oricăror	hotărâri	ale	organelor	de	conducere	ale	Asociației;	
sau	
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b) a	acționat	cu	intenție	într-o	manieră	ce	a	prejudiciat	interesele	Asociației;	sau	

c) nu	este	o	persoană	potrivită	pentru	a	continua	să	fie	membru	al	Asociației	

Consiliul	 Director	 poate,	 printr-o	 hotărâre	 luată	 în	 conformitate	 cu	 prezentul	 Statut	 să	
excludă	 sau	 să	 suspende	pentru	o	perioadă	determinată	de	 timp	 calitatea	de	Membru	 	 a	
acelei	persoane.		

17.2	Directorul	Executiv	va	notifica	persoanei	vizate	măsura	excluderii	însoțită	de	motivele	
pe	care	aceasta	se	întemeiază,	faptul	că	persoana	vizată	poate	să	conteste	această	măsură	
în	 scris	 în	 termen	 de	 30	 de	 zile	 înaintea	 unei	 Comisii	 special	 constituită	 în	 acest	 scop,	
precum	și	 faptul	că	respectiva	contestație	nu	va	fi	soluționată	mai	devreme	de	 împlinirea	
unui	termen	de	30	de	zile	de	la	primirea	acestei	contestații	de	către	Directorul	Executiv.		

17.3	Comisia	pentru	soluționarea	contestației	va	 fi	numită	de	către	Consiliul	Director	sau	
de	catre	Directorul	Executiv	și	va	fi	formată	din	cel	puțin	un	membru	al	Adunării	Generale,	
un	membru	al	Consiliului	Director	și	Directorul	Executiv.		

17.4	 În	 cadrul	 soluționării	 contestației	 formulate	 persoana	 vizată	 va	 avea	 dreptul	 să	
formuleze	atât	concluzii	scrise,	cât	și	concluzii	orale	care	să	susțină	contestația	formulată.	
Comisia	va	hotărî	menținerea	sau	revocarea	hotărârii	Consiliului	Director.		

17.5	Fără	a	aduce	atingere	prevederilor	prezentului	articol,	Consiliul	Director	are	dreptul	
de	a	 suspenda	pentru	o	perioadă	determinată	calitatea	de	Membru,	 chiar	 și	pe	parcursul	
cercetării	disciplinare.		

17.6	 Pe	 perioada	 suspendării,	 indiferent	 pentru	 ce	 motive,	 drepturile	 Membrului	 sunt	
suspendate	până	la	încetarea	măsurii	suspendării.			

Art.	18	Modificarea	Statutului	Asociației		

19.1	Propunerile	pentru	modificarea	prezentului	Statut	al	Asociației	pot	fi	inițiate	de	către	
un	 Membru	 Asociat,	 de	 către	 Consiliul	 Director	 sau	 de	 cel	 puțin	 50%	 (jumătate)	 din	
reprezentantii	Membrilor	Afiliați	printr-o	petiție	formulată	în	scris.		

19.2	 Modificarea	 prezentului	 Statut	 poate	 avea	 loc	 prin	 hotărârea	 Adunării	 Generale	 a	
Asociației,	în	cadrul	întrunirii	anuale	sau	în	cadrul	unei	întruniri	special	constituite	în	acest	
scop,	adoptată	cu	votul	a	două	treimi	din	numărul	membrilor	Adunării	Generale.		

19.3	 Modificările	 la	 acest	 Statut	 se	 pot	 face	 prin	 acte	 adiționale,	 care	 vor	 deveni	 parte	
integrantă	a	Statutului.		

Art.	20.	Încetarea	personalității	juridice		

20.1.	Asociația	poate	înceta	în	următoarele	situații:	de	drept,	în	cazurile	prevăzute	de	lege,	
voluntar,	 prin	 hotărârea	 Adunării	 Generale,	 respectiv	 pe	 cale	 judecătorească,	 prin	
hotărârea	judecătoriei	sau	a	tribunalului.		

20.2.	Hotărârea	Adunării	Generale	prin	 care	 se	 convine	dizolvarea	 voluntară	 a	Asociației	
poate	fi	luată	cu	votul	tuturor	Membrilor	Asociați.		
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20.3.	 În	 cazul	 dizolvării	 voluntare,	 Adunarea	 Generală	 numește	 un	 lichidator,	 stabilește	
competențele	 sale	 și	 indică	 alocarea	 care	 trebuie	 acordată	 activelor	 aflate	 în	patrimoniul	
Asociației.	 În	 cazul	 dizolvării	 Asociației,	 bunurile	 rămase	 în	 urma	 lichidării	 nu	 se	 pot	
transmite	către	persoane	 fizice.	Aceste	bunuri	pot	 fi	 transmise	către	persoane	 juridice	de	
drept	privat	sau	drept	public	cu	scop	identic	sau	asemănător,	metodologia	de	transmitere	
fiind	stabilită	de	către	Adunarea	Generală,	în	baza	actului	prin	care	se	hotărăște	încetarea	
activității.	

Art.	21	Dispoziții	finale		

21.1.	Dispozițiile	prezentului	Statut	se	completează	cu	prevederile	Ordonanței	nr.	26/2000,	
cu	modificările	și	completările	ulterioare,	și	cu	celelalte	acte	normative	în	vigoare.		

21.3.	Prezentul	Statut	intră	în	vigoare	la	data	obținerii	personalității	juridice	a	Asociației	și	
înscrierea	acesteia	în	Registrul	Asociațiilor	și	Fundațiilor.		

21.4.	 Prezentul	 Statut	 a	 fost	 redactat	 în	 7	 (șapte)	 exemplare	 originale	 astăzi,	
_______________________________________________,	data	semnării.	

	
Semnături	Membri	Fondatori:		
	
Dl.	Vioreanu	Mihai-Horia	
	
______________________________	

Dl.	Gontineac	Romeo-Ștefan	
	
______________________________	

	
	
Dl.	Dumitrașcu	Ioan	
	
______________________________	
 


