Anexa 1

TABEL CU MODIFICARILE ADOPTATE LA STATUTUL
ASOCIATIEI OPERATORILOR DE CURIERAT DIN ROMANIA (A.O.C.R.)
-

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR, din ………….2010 , BUCURESTI -

VARIANTA VECHE

VARIANTA NOUA

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art.1. ASOCIATIA OPERATORILOR DE CURIERAT
DIN ROMANIA este o asociatie cu caracter profesional,
nonguvernamentala si nonprofit, care functioneaza ca
personalitate juridica in conditiile Ordonantei nr
26/2000, cu modificarile ulterioare.
CAPITOLUL II
SCOP SI OBIECTIVE
Art 2. Asociatia reprezinta, sustine si apara interesele
membrilor in relatia cu autoritatile publice, Guvern si
organismele cu responsabilitati de indrumare si control
din sfera calitatii serviciilor si administratiei publice
(OPC, ANRC, minister de resort, etc), precum si cu alte
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APROBAT

RESPINS

persoane fizice sau juridice, in raport cu scopul si
obiectul lor de activitate, atat pe plan national si
international, potrivit statutului si in acord cu
prevederile legale.
Art. 3. Asociatia asigura participarea la dezvoltarea si
elaborarea proiectelor de acte normative privind
legislatia de profil, prin inaintarea si sustinerea
propunerilor si initiativelor membrilor in fata
comisiilor de resort, precum si la elaborarea si
modificarea standardelor din domeniu.
Art.4. Asociatia reprezinta, promoveaza, sustine si
apara interesele economice, tehnice si juridice ale
membrilor lor implicindu-se in elaborarea contractelor
colective nationale de munca pentru domeniul pe care
il reprezinta.
Activeaza pentru deplina libertate de actiune a
membrilor asociatiei in scopul dezvoltarii si
eficientizarii activitatii acestora.
Promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in
scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre
membrii sai.
Art.5. Ofera protectia membrilor prin asigurarea
arbitrarii si a unei concilieri libere si impartiale in
eventualitatea aparitiei unei dispute intre membrii
asociatiei, intre acestia si organele statului sau intre
membrii si clientii lor.
Art.6. Creeaza un cadru adecvat schimburilor de idei in
care sa se realizeze informarea reciproca asupra
problemelor de interes comun si elaborarea de strategii
commune manageriale, de marketing sau de protectie
sociala.
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Art.7. Organizarea de mese rotunde intre membrii
asociatiei si companiile sau societatile a caror activitate
este legata de activitatea de curierat sau specialisti din
diferite domenii ale vietii sociale si politice.
Art.8. Sporirea performantei pe termen lung prin
promovarea excelentei serviciilor catre clienti prin
facilitarea accesului personalului la o instruire
superioara in cadrul cursurilor de scolarizare efectuate
in cadrul asociatiei.
Art.9. Prospectarea pietei prin mijloace specifice pentru
a identifica nevoile clientilor, nise si tendinte ale pietei
si comunicarea acestora membrilor asociatiei in cadrul
unor buletine informative.
Art. 10. Afilierea la alte organisme cu profil si arie de
activitate similare interne sau internationale, care sa
permita schimbul de idei si care sa sustina pozitita
Asociatiei si membrilor sai in fata institutiilor
legiuitoare.
Art. 11. Permite participarea la targurile si
simpozioanele internationale si accesul la legislatia
internationala in domeniu.
Art.12. Asigura, la cerere, consultanta in domeniul
reglementarii relatiilor de munca si asistenta juridica cu
privire la legislatia in domeniu.
• Acces la mijloacele de reclama ale Asociatiei si la
simpozioanele organizate de aceasta.
• Functionarea sub sigla Asociatiei garanteaza cresterea
credibilitatii si recunoasterea de catre clienti a
profesionalismului membrilor sai.
• Asigura deplina egalitate intre membrii asociatiei,
indiferent de marimea afacerii sau volumul de lucru.
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CAPITOTUL III
ACTIVITATEA ASOCIATIEI
Art.13. Asociatia este abilitata sa asigure orice serviciu
solicitat de membrii sai, cu respectarea legii.
Activitatea asociatiei se desfasoara pe baza prevederilor
statutului si programelor de actiune adoptate de
Aduarea Generala si are ca principal obiectiv protejarea
membrilor asociatiei si a intereselor acestora prin
promovarea unui cadru legislativ specific care sa
reglementeze si sa favorizeze dezvoltarea sectorului
prestarilor de servicii pentru curierat.
Art. 14. Asociatia are la baza activitatii sale principiul
autonomiei, si isi propune sa identifice, sa evalueze si
sa contribuie la cresterea progresului social si
economic, la dezvoltarea si intarirea statului de drept.
Art. 15. Asociatia organizeaza activitati in sprijinul
ridicarii nivelului de profesionalism al membrilor sai in
scopul obtinerii pentru clienti a unei calitati a serviciilor
oferite in conformitate cu standardele din tarile
avansate.
Art.16. Asociatia organizeaza schimburi de experienta,
consfatuiri, consultari care sa permita extinderea si
generalizarea intre membrii a metodelor de conducere
si organizare si initiaza studii si analize asupra
problemelor care prezinta interes pentru membrii sai.
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CAPITOLUL IV
CONSTITUIREA SI ORGANIZAREA
Art.17. Denumirea asociatiei este ASOCIATIA
OPERATORILOR DE CURIERAT DIN ROMANIA,
conform rezervarii denumirii nr.28969/15.10.2004,
prelungita la data de 19.01.2005, emisa de Ministerul
Justitiei.
Art.18. ASOCIATIA OPERATORILOR DE CURIERAT
DIN ROMANIA este persoana juridica de drept privat
care functioneaza conform statutului propriu si a
legilor in vigoare in Romania.
Art. 19. Sediul ASOCIATIEI OPERATORILOR DE
CURIERAT DIN ROMANIA se afla in Romania,
Bucuresti, str. Vlad Dracul, nr. 1, bl. B13, sc. 1, et. 2, ap.
24, sector 3. Sediul asociatiei poate fi schimbat la alta
adresa in baza hotararii Adunarii Generale a
Asociatilor, cu respectarea dispozitiilor legale.
Asociatia poate infiinta filiale in oricare localitate din
tara si strainatate pe baza hotaririi Adunarii Generale,
cu respectarea prevederilor legale.
Art.20. Durata Asociatiei este nelimitata.
In cazul reorganizarii, situatia patrimoniului va fi
solutionata de organele de conducere ale acestuia ori,
in caz de divergenta, de instanta de judecata
competenta.
Art.21. Asociatia isi poate constitui filiale sau poate
constitui federatii la nivel national sau international.
Art. 22. Patrimoniul initial este de 10.000.000 lei realizat

Art. nou. Desfasoara orice alte activitati aprobate de
Consiliul Director care conduc la indeplinirea scopului
AOCR.
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CAPITOLUL V
MEMBRII, DREPTURI SI INDATORIRI
Art. 23. Asociatia este deschisa tuturor agentilor
economici sau persoanelor fizice care desfasoara
activitati de profil si ale caror interese se regasesc in
statutul asociatiei.
Art.24. In componenta asociatiei intra 3 categorii de
membrii:
- membrii fondatori (cei care au constituit Asociatia si
au contribuit moral si material la fondarea ei si la
constituirea patrimoniului social)
- membrii simpli ai Asociatiei (cei care intra ulterior si
contribuie moral si material la desfasurarea activitatii
asociatiei)
- membrii de onoare (acele persoane care aduc servicii
deosebite sau care sprijina substantial Asociatia din
punct de vedere financiar)
Calitatea de membru simplu poate fi dobandita de
orice persoana juridica sau asociatie profesionala cu o
vechime de minimum 6 luni in activitatea de profil,
care adera si recunoaste statutul si actele constitutive
ale Asociatiei.

Art.24.1. Inscrierea in Asociatie
Pentru inscrierea in Asociatie sunt necesare:
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- o cerere adresata Consiliului Director, cu mentiunea
recunoasterii statutului,
- o adeziune, prezentarea persoanei juridice sau fizice.
Cererea urmeaza sa fie acceptata de Consiliul Director
si apoi supusa aprobarii Adunarii
Generale.
Dupa aprobarea cererii, la dobandirea calitatii de
membru, se va proceda la plata cotizatiei pe anul in
curs.
Art.24.2. Drepturile membrilor :
a. sa beneficieze de toate serviciile si actiunile
prevazute in statut;
b. sa participe la toate adunarile si actiunile asociatiei;
c. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale
asociatiei;
d. sa beneficieze de sprijin, consultanta, asistenta socioprofesionala si juridica in domeniile care intra in
obiectul de activitate al asociatiei;
e. sa foloseasca logistica Asociatiei, sala de conferinte,
etc pentru organizarea de intalniri, simpozioane, mese
festive, etc.
f. Asociatia realizeaza protectia membrilor sai prin
asigurarea unei arbitrarii si a unei concilieri libere si
impartiale in eventualitatea aparitiei unei dispute intre
membrii si organele statului abilitate sa controleze
activitatile persoanelor juridice;
g. este asigurata deplina egalitate intre membrii
Asociatiei indiferent de marimea afacerii sau volumul
de lucru.
Art.24.3. Obligatiile membrilor:
a. sa respecte prevederile statutului si hotararile
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membrii si organele statului abilitate sa controleze
activitatile persoanelor juridice;
g. este asigurata deplina egalitate intre membrii
Asociatiei indiferent de marimea afacerii sau volumul
de lucru.
Art.24.3. Obligatiile membrilor:
a. sa respecte prevederile statutului si hotararile

Adunarii Generale si Consiliului Director;
b. sa participe la actiunile Asociatiei;
c. sa plateasca cotizatia stabilita de Adunarea
Generala;
d. membrii Asociatiei trebuie sa-si conduca
afacerea intr-o maniera etica si responsabila si
sa ofere servicii de calitate conforme
standardelor din domeniul de activitate si sa
desfasoare relatii corecte cu clientii proprii sau
cu ceilalti membrii ai Asociatiei;
e. sa contribuie la stabilirea politicii Asociatiei si sa
respecte hotararile acesteia. Membrii care aduc
prejudicii Asociatiei pot constitui subiectul unei
actiuni disciplinare;
f. sa accepte arbitrajul asociatiei in situatia
aparitiei unei neintelegeri intre membrii
Asociatiei sau intre unul dintre membrii
acesteia si alte organisme private sau de stat.
Art.24.4. Pierderea calitatii de membru
Pierderea calitatii de membru se hotaraste de Adunarea
Generala cu votul a 2/3 din numarul membrilor, cu
exceptia situatiei prevazute la pct. c cand Consiliul
Director poate decide suspendarea calitatii de membru
al asociatiei pana la intrunirea Adunarii Generale.
Pierderea calitatii de membru poate avea loc in
urmatoarele situatii:
a. neplata cotizatiei timp de 2 luni dupa expirarea
termenului stabilit pentru achitarea acesteia;
b. nerespectarea prevederilor statutului;
c. savarsirea de fapte care sunt incompatibile cu
interesele si prestigiul patronatului;
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e. sa contribuie la stabilirea politicii Asociatiei si
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b. nerespectarea prevederilor statutului;
c. savarsirea de fapte care sunt incompatibile cu
interesele si prestigiul patronatului;
d. la cererea membrului Asociatiei
e) Incetarea activitatii sau lichidare a membrului
asociat.

d. la cererea membrului Asociatiei

CAPITOLUL VI
CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIATIEI
Art. 26. Organele de conducere, administrare si control
ale Asociatiei sunt urmatoarele:
- Adunarea Generala a Asociatilor, formata din
totalitatea membrilor asociatiei (fondatorii persoane
juridice pot fi reprezentati in adunare de 1 pina la 3
reprezentanti ai fiecarei companii membra a AOCR).
- Consiliul Director, format dintr-un presedinte, un
secretar general si 4 vicepresedinti.
Pana la urmatoarea adunare generala, conducerea
organizatiei este asigurata de Dl. Felix Patrascanu
(presedinte) si Dl. Octavian Badescu (secretar general).
Vicepresedintii sunt ceilalti reprezentanti ai membrilor
fondatori.
- Cenzorul.
Art. 27. Atributiile Adunarii Generale a Asociatilor
AGA este organul de conducere format din totalitatea
membrilor asociatiei si are in principal, urmatoarele
atributii:
a. stabileste directiile principale ale activitatii
Asociatiei;
b. aproba structura organizatorica;

Art. Nou. Excluderea unui membru membru se
hotaraste de Adunarea Generala cu votul a 2/3 din
numarul membrilor, cu exceptia situatiei prevazute la
pct. c cand Consiliul Director poate decide
suspendarea calitatii de membru al asociatiei pana la
intrunirea Adunarii Generale.
CAPITOLUL VI
CONDUCEREA, CONTROLUL SI
ADMINISTRAREA ASOCIATIEI
Art. 26. a) Organele de conducere, administrare si
control ale Asociatiei sunt urmatoarele:
- Adunarea Generala a Asociatilor, formata din
totalitatea membrilor asociatiei
- Consiliul Director
b) Organe de control
• Cenzorul/cenzorii

Art. 27. Atributiile Adunarii Generale a Asociatilor
AGA este organul de conducere format din totalitatea
membrilor asociatiei si are in principal, urmatoarele
atributii:
a. stabileste directiile principale ale activitatii
Asociatiei;
b. aproba structura organizatorica;

c. alege si revoca din 4 in 4 ani, membrii Consiliului
Director si cenzorul sau dupa caz cenzorii;
d. examineaza si aproba raportul de activitate al
Consiliului Director, executia bilantului, programul de
activitate anual, proiectul de buget pe noul an;
e. hotareste cu privire la prestatiile si cuantumul
cotizatiilor, precum si asupra contributiilor datorate de
memebri;
f. analizeaza si aproba statutul Asociatiei si propunerile
de modificare sau completare a prevederilor acestuia;
g. analizeaza si aproba solicitarile de primire in
Asociatie de noi membrii si hotaraste, daca este cazul,
excluderea din randul membrilor Asociatiei;
h. hotaraste infiintarea de filiale;
i. hotaraste cu privire la dizolvarea si lichidarea
Asociatiei si stabileste destinatia bunurilor ramase
dupa lichidare;
k. hotaraste cu privire la probleme majore privind
realizarea obiectului de activitate si functionarea
Asociatiei, care nu cad in sarcina Consiliului Director;

Art. 28. Convocarea Adunarii Generale a Asociatilor
AGA se poate intruni in sesiune ordinara sau
extraordinara. AGA este convocata de presedinte sau la
cererea a 1/3 din membrii asociatiei.
AGA se convoaca ori de cate ori este nevoie sa decida
asupra problemelor care sunt de competenta sa.
Convocarea este insa obligatorie cel putin o data pe an,
in termen de cel mult o luna de la incheierea
exercitiului financiar, pentru a se aproba executia

c. alege si revoca din anual, membrii Consiliului
Director si cenzorul sau dupa caz cenzorii;
d) Numeste presedintele pe baza principiului rotatiei.
e. examineaza si aproba raportul de activitate al
Consiliului Director, executia bilantului, programul de
activitate anual, proiectul de buget pe noul an;
f. hotareste cu privire la prestatiile si cuantumul
cotizatiilor, precum si asupra contributiilor datorate de
memebri;
g. analizeaza si aproba statutul Asociatiei si
propunerile de modificare sau completare a
prevederilor acestuia;
h. analizeaza si aproba solicitarile de primire in
Asociatie de noi membrii si hotaraste, daca este cazul,
excluderea din randul membrilor Asociatiei;
i. hotaraste infiintarea de filiale;
j. hotaraste cu privire la dizolvarea si lichidarea
Asociatiei si stabileste destinatia bunurilor ramase
dupa lichidare;
k. hotaraste cu privire la probleme majore privind
realizarea obiectului de activitate si functionarea
Asociatiei, care nu cad in sarcina Consiliului Director;
Art. 28. Convocarea Adunarii Generale a Asociatilor
AGA se poate intruni in sesiune ordinara sau
extraordinara. AGA este convocata de presedinte sau
la cererea a 1/3 din membrii asociatiei.
AGA se convoaca ori de cate ori este nevoie sa decida
asupra problemelor care sunt de competenta sa.
Convocarea este insa obligatorie cel putin o data pe an,
in termen de cel mult o luna de la incheierea
exercitiului financiar, pentru a se aproba executia

bugetului, bilantul gestiunii si proiectul de buget
pentru anul urmator. Convocarea AGA se face cu cel
putin 15 zile inainte de data fixata, prin publicitate intrun cotidian de mare tiraj. In convocare trebuie
mentionate locul, data si ora la care se tine AGA si
ordinea de zi a acesteia. Separat, convocarea fiecarui
membru se face si prin scrisoare recomandata sau fax.
AGA este legal constituita daca sunt prezenti cel putin
2/3 din membrii Asociatiei, iar daca aceasta majoritate
nu se intruneste la prima convocare, se face o a doua
convocare ce va adopta hotariri in componenta
prezenta la sedinta.

bugetului, bilantul gestiunii si proiectul de buget
pentru anul urmator. Convocarea AGA se face cu cel
putin 15 zile inainte de data fixata, prin publicitate intrun cotidian de mare tiraj. In convocare trebuie
mentionate locul, data si ora la care se tine AGA si
ordinea de zi a acesteia. Separat, convocarea fiecarui
membru se face si prin scrisoare recomandata sau fax.
AGA este legal constituita daca sunt prezenti cel putin
2/3 din membrii Asociatiei, iar daca aceasta majoritate
nu se intruneste la prima convocare, se face o a doua
convocare ce va adopta hotariri in componenta
prezenta la sedinta.

Art.29. Adoptarea hotararilor
AGA adopta hotararile cu votul majoritatii simple din
numarul membrilor prezenti, cu conditia ca la adunare
sa participe cel putin 2/3 din numarul membrilor, daca
e prima convocare. Membrii Asociatiei vor fi
reprezentati in AGA de directorii, adiministratorii sau
persoane imputernicite ale acestora, pentru a se putea
realiza coerent procesul de propuneri si vot ale

La sedintele Adunarii Generale AOCR vor participa
membrii, prin reprezentantul legal, conform legii. In
cazul in care reprezentatul legal al unui membru
asociat nu poate participa la sedinta, acesta poate da un
mandat scris unei alt reprezentant.
Membrii fondatori si membrii asociati au dreptul la 1
vot.
La sedintele Adunarii Generale pot participa cu titlu de
observatori si alti reprezentanti ai membrilor cu drept
de vot.
Art.29. Adoptarea hotararilor
AGA adopta hotararile cu votul majoritatii simple din
numarul membrilor prezenti, cu conditia ca la adunare
sa participe cel putin 2/3 din numarul membrilor, daca
e prima convocare. Membrii Asociatiei vor fi
reprezentati in AGA de directorii, adiministratorii sau
persoane imputernicite ale acestora, pentru a se putea
realiza coerent procesul de propuneri si vot ale

deciziilor AGA.
In cazul neintrunirii majoritatii cerute pentru
legalitatea adunarii, se face o noua convocare in cadrul
careia se poate decide prin votul majoritatii simple a
celor prezenti, indiferent care este numarul lor, cu
conditia ca hotaririle adoptate sa se refere numai la
problemele care au fost inscrise pe ordinea de zi de la
prima convocare.
- Exercitarea dreptului de vot
Fiecare membru persoana fizica sau juridica, are
dreptul la un vot in adunarea membrilor Asociatiei,
chiar daca este reprezentat de mai multi imputerniciti.
Votul poate fi exercitat si prin corespondenta sau prin
procura autentificata.
- Procese verbale
Hotararile adoptate de AGA se consemneaza in
procesul verbal de sedinta care va fi trecut in registru
AGA si va fi semnat de membrii prezenti si
contrasemnat de persoana care a prezidat lucrarile si de
secretar.
- Efectele hotararilor
Hotararile adoptate de AGA sunt obligatorii si pentru
membrii care au votat impotriva. Atacarea acestora se
poate face in conditiile de drept comun .
Art. 30. Administrarea Asociatiei
Asociatia este administrata de un Consiliu Director
format dintr-un un presedinte, un secretar general si 4
vicepresedinti alesi de AGA pe o perioada de 4 ani.
Consiliul Director numeste eventualii directorii
executivi si alege alti salariati, cum este contabilul, care
sunt necesari pentru a asigura coordonarea unitara a

deciziilor AGA.
In cazul neintrunirii majoritatii cerute pentru
legalitatea adunarii, se face o noua convocare in cadrul
careia se poate decide prin votul majoritatii simple a
celor prezenti, indiferent care este numarul lor, cu
conditia ca hotaririle adoptate sa se refere numai la
problemele care au fost inscrise pe ordinea de zi de la
prima convocare.
- Exercitarea dreptului de vot
Fiecare membru persoana fizica sau juridica, are
dreptul la un vot in adunarea membrilor Asociatiei,
chiar daca este reprezentat de mai multi imputerniciti.
Votul poate fi exercitat si prin corespondenta sau prin
procura autentificata.
- Procese verbale
Hotararile adoptate de AGA se consemneaza in
procesul verbal de sedinta care va fi trecut in registru
AGA si va fi semnat de membrii prezenti si
contrasemnat de persoana care a prezidat lucrarile si
de secretar.
- Efectele hotararilor
Hotararile adoptate de AGA sunt obligatorii si pentru
membrii care au votat impotriva. Atacarea acestora se
poate face in conditiile de drept comun .
Art. 30. Administrarea Asociatiei
Asociatia este administrata de un Consiliu Director
format dintr-un 1 (un) presedinte numit pe baza
princiliului rotatiei, 1 (un) secretar general…..
vicepresedinti si ……membrii alesi de AGA pe o
perioada de 1 (un) an.

activitatii Asociatiei in functie de lista activitatilor
propuse si bugetul alocat.
Atributiile Consiliului Director se stabilesc de catre
AGA a membrilor cu respectarea OG
26/2000, cu modificarile ulterioare.
Consiliul Director se intruneste ori de cate ori este
nevoie.
Presedintele, secretarul general si vicepresedintii
angajeaza Asociatia in relatiile cu persoane fizice si
persoane juridice si au competenta sa aprobe, cu
respectarea ordinii de drept si a prevederilor
prezentului statut, masurile necesare pentru aducerea
la indeplinire a hotararilor
AGA si a Consiliului Director si in general pentru buna
functionare a Asociatiei.
Art. Nou. Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a. Asigura aducerea la indeplinire a scopurilor
AOCR, astfel cum sunt prevazute in Statut si
aplica strategia si politica AOCR astfel cum
sunt stabilite de Adunarea Generala.
b. Administreaza si gestioneaza patrimoniul
AOCR si ia decizii in vederea gospodaririi
fondurilor;
c. Stabileste tactica si modul de colaborare cu
terŃii, cu alte organizaŃii neguvernamentale, cu
autoritaŃile administraŃiei publice locale st
centrale pentru realizarea obiectivelor AOCR;
d. Aproba regulamentul de functionare al AOCR;
e. Aproba admiterea de noi membri asociati si
excluderea acestora.
f. Stabileste in regulamentul de organizare si

functionare atributiile vicepresedintilor si ale
membrilor Consiliului Director;
g. Organizeaza convocarea Adunarii Generale si
pregateste agenda Adunarii Generale ;
h. Supune aprobarii Adunarii Generale rapoarte
de activitate, proiectul de buget si executia
bugetara ;
i. Angajeaza personalul necesar;
j. Propune programe pentru finantare ;
k. Hotaraste cu privire la schimbarea sediului
AOCR
Art. nou. Consiliul Director se reuneste o data la 3 luni
sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea scrisa a
Presedintelui sau, in absenta sa, a Secretarului General.
Consiliul Director isi va exercita prerogativele in
prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor.
Deciziile Consiliului Director vor fi adoptate cu o
majoritate de cel putin 50% + 1 din voturile celor
prezenti.
Art. Nou. Presedintele
indeplineste urmatoarele
atribuŃii:
a. Conduce lucrarile Adunarii Generale si ale
Consiliului Director ;
b. Prezinta rapoartele si informaŃiile privind activitatea
Consiliului Director;
c. Reprezinta AOCR in relaŃiile cu persoanele fizice si
juridice romane sau straine, cu autoritaŃile si in fata
instanŃelor de judecata;
d. Poate delega o parte din atribuŃiile sale, temporar
sau permanent, Secretarului General, Vicepresedintilor
sau membrilor Consiliului Director;

CAPITOLUL VII
MIJLOACE FINANCIARE
Art. 31. Patrimoniul initial al Asociatiei este format
dintr-un activ patrimonial de 10.000.000 lei si este
alcatuit din aportul in numerar al membrilor fondatori.
Intregul patrimoniu va fi pastrat si evidentiat in
conformitate cu legislatia romaneasca, pe numele
Asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor acestuia.
Art.32. Patrimoniul Asociatiei consta in :
- cotizatii initiale ale membrilor fondatori;
- cotizatii anuale stabilite de AGA pentru
membrii Asociatiei;
- taxele de inscriere pentru membrii Asociatiei,

e. Stabileste sarcini pentru Secretar General,
Vicepresedinti si membrii Consiliului Director si
controleaza in ce masura acestea sunt realizate;
f. Organizeaza acŃiuni concrete pentru realizarea
scopului si obiectivelor AOCR;
g. AcŃioneaza pentru atragerea de noi membri;
h. Coordoneaza punerea in practica a proiectelor
AOCR si poate sa delege alte persoane pentru
coordonarea unor astfel de proiecte.
i. Este reprezentantul AOCR in materie juridica si
extrajuridica si poate delega persoane de specialitate sa
reprezinte AOCR.
j. Indeplineste alte sarcini stabilite de Adunarea
Generala si Consiliul Director.
Art. Nou. In situaŃia in care Presedintele absenteaza
sau se afla in imposibilitate de a-si exercita atribuŃiile,
acesta va delega Secretarului General.
CAPITOLUL VII
MIJLOACE FINANCIARE
Art. 31. Patrimoniul initial al Asociatiei este format
dintr-un activ patrimonial de 1000 lei si este alcatuit
din aportul in numerar al membrilor fondatori.
Intregul patrimoniu va fi pastrat si evidentiat in
conformitate cu legislatia romaneasca, pe numele
Asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea
obiectivelor acestuia.
Art.32. Patrimoniul Asociatiei consta in :
- cotizatii initiale ale membrilor fondatori;
- cotizatii anuale stabilite de AGA pentru
membrii Asociatiei;
- taxele de inscriere pentru membrii Asociatiei,

-

-

altii decat cei fondatori;
subventii ale organismelor din tara si strainatate
acordate pentru programe educationale si
stiintifice;
dobanzile si dividendele rezultate din plasarea
sumelor disponibile, in conditii legale;
venituri realizate din activitati economice
directe;
resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau
bugetele locale;
donatii si sponsorizari si alte venituri prevazute
de lege;
alte venituri prevazute de lege.

Art. 33. Bugetul de venituri si cheltuieli
Activitatea financiara a Asociatiei se desfasoara pe baza
bugetului de venituri si cheltuieli anual, aprobat de
Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
Art. 34. Controlul Gestiunii Asociatiei
Pentru efectuarea controlului financiar, AGA alege un
cenzor. Cenzorul ales are urmatoarele atributii:
a. verifica modul in care este administrat patrimonial
Asociatiei;
b. intocmeste rapoarte si le prezinta AGA;
c. poate participa la sedintele Consiliului Director;

altii decat cei fondatori;
subventii ale organismelor din tara si
strainatate
acordate
pentru
programe
educationale si stiintifice;
- dobanzile si dividendele rezultate din plasarea
sumelor disponibile, in conditii legale;
- venituri realizate din activitati economice
directe;
- resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau
bugetele locale;
- donatii si sponsorizari si alte venituri prevazute
de lege;
- alte venituri prevazute de lege.
- sumele percepute pentru participara la
manifestari organizate de Asociatie, precum si
alte venituri prevazute de lege
Art. Nou. Membrii Asociatiei nu pot avea cota parte
din veniturile acesteia si este interzisa efectuarea
oricaror cheltuieli straine de scopul Asociatiei.
Art. 33. Bugetul de venituri si cheltuieli
Activitatea financiara a Asociatiei se desfasoara pe
baza bugetului de venituri si cheltuieli anual, aprobat
de Adunarea Generala, in conformitate cu prevederile
legale in vigoare.
Art. 34. Controlul Gestiunii Asociatiei
Pentru efectuarea controlului financiar, AGA alege un
cenzor. Cenzorul ales are urmatoarele atributii:
a. verifica modul in care este administrat patrimonial
Asociatiei;
b. intocmeste rapoarte si le prezinta AGA;
c. poate participa la sedintele Consiliului Director;
-

d. indeplineste orice alte atributii stabilite de AGA.

d. indeplineste orice alte atributii stabilite de AGA.
Cenzorul este numit pentru o perioada de 2 ani.
Cenzorul are dreptul la o indemnizatie stabilita de
Adunarea generala si la compensarea cheltuielilor
facute pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin.
Art. nou. Patrimoniul AOCR se va reflecta in registrele
contabile ale AOCR, in conformitate cu prevederile
legale aplicabile. Disponibilitatile banesti, in moneda
romaneasca sau straina, vor fi pastrate in conturi
bancare deschise la banci din Romania, respectind
legislatia in vigoare.
Art. nou. Anul financiar al AOCR corespunde anului
calendaristic.
CAPITOLUL VIII
REORGANIZAREA
SI
DEZVOLTAREA
ASOCIATIEI
Art. 35. In cazul reorganizarii Asociatiei situatia
patrimoniului va fi solutionata de organele de
conducere ale acestuia ori, in caz de divergenta, de
catre instanta de judecata competenta, potrivit legii.
Art. 36. In cazul dizolvarii Asociatiei, patrimoniul
acesteia se imparte cu respectarea prevederilor
statutului si ale dreptului comun in materie.
Bunurile nu se pot transmite catre persoanele fizice.
Art. 37. Adunarea generala decide destinatia
patrimoniului asociatiei, format din surse proprii, in
momentul dizolvarii AOCR.

CAPITOLUL VIII
REORGANIZAREA
SI
DEZVOLTAREA
ASOCIATIEI
Art. 35. In cazul reorganizarii Asociatiei situatia
patrimoniului va fi solutionata de organele de
conducere ale acestuia ori, in caz de divergenta, de
catre instanta de judecata competenta, potrivit legii.
Art. 36. In cazul dizolvarii Asociatiei, patrimoniul
acesteia se imparte cu respectarea prevederilor
statutului si ale dreptului comun in materie.
Bunurile nu se pot transmite catre persoanele fizice.
Art. 37. In termen de 15 zile de la dizolvare
conducatorul sau lichidatorul Asociatiei sunt
obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa
faca mentiunea dizolvarii.
Dupa exprirarea termenului de 15 zile orice persoana Asociatia inceteaza a mai avea personalitate juridica de
interesata poate solicita instantei judecatoresti la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
competente operarea mentiunii.
Radierea se face in baza actului constatator eliberat de

Asociatia inceteaza a mai avea personalitate juridica de
la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Radierea se face in baza actului constatator eliberat de
lichidator, prin care se atesta descarcarea de obligatiile
asumate.
CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE
Art.38. Personalul Asociatiei
Pentru realizarea scopului si obiectului de activitate si
dupa caz, pentru efectuarea controlului financiar anual,
Asociatia poate angaja, pe baza de contract de munca,
personal specializat.
Angajarea personalului se face de presedintele
Consiliului Director, in limita structurii aprobate de
AGA.

lichidator, prin care se atesta descarcarea de obligatiile
asumate.

CAPITOLUL IX
DISPOZITII FINALE
Art.38. Personalul Asociatiei
Pentru realizarea scopului si obiectului de activitate si
dupa caz, pentru efectuarea controlului financiar
anual, Asociatia poate angaja, pe baza de contract de
munca, personal specializat.
Angajarea personalului se face de presedintele
Consiliului Director, in limita structurii aprobate de
AGA.
Art. Nou.
AOCR are stampila cu insemne proprii, care se va
aplica pe toate documentele emanand de la acesta.
Art. 39. Dispozitii finale
Art. 39. Dispozitii finale
Prevederile prezentului statut se completeaza cu Prevederile prezentului statut se completeaza cu
prevederile OG 26/2000 cu modificarile ulterioare si ale prevederile OG 26/2000 cu modificarile ulterioare si
celorlalte acte normative in vigoare.
ale celorlalte acte normative in vigoare.

Presedinte al Adunarii
Gheorghe Sorin SOFIAN

Secretar General
George Golumbeanu

