
STATUTUL ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII DE VEST „VASILE GOLDIŞ” 
DIN ARAD ALUMNI 

 
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE---------------------------------------------------------- 

ART. 1. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad, denumită în continuare 

"asociaţie", este o asociaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, are caracter ştiinţific, social, cultural, 

sportiv, umanitar, nonprofit, organizată potrivit prezentului Statut şi în baza prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată, precum şi în conformitate cu dovada 

disponibilităţii denumirii nr. 65538 din 16.09.2008, eliberată de Ministerul Justiţiei - Direcţia pentru Relaţii 
cu Publicul şi evidenţa ONG. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” în raporturile 

sale cu terţii din străinătate, va folosi şi denumirea corespondentă din limbile de circulaţie internaţională 
(Vasile Goldiş Alumni Association, Association des Diplomes de l’Universite " Vasile Goldiş ", Asociation 

de los Graduados de la Universidad " Vasile Goldiş "). „Alumni “ ca termen internaţional consacrat pentru 
a definii asociaţiile absolvenţilor va fi putea fi folosit în toate materialele referitoare la activitatea sau 

identificarea Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „Vasile Goldiş”. ------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------  

ART. 2. DENUMIREA ASOCIAŢIEI ----------------------------------------------------------------------------- (1) 

Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad ALUMNI.--------------------------- 

(2) Asociaţia are siglă şi ştampilă. Culorile  Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 
sunt alb şi albastru. Marca Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, constituită din 

emblema şi denumirea ei, se va înregistra la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. ---------------------- 

ART. 3. SEDIUL ASOCIAŢIEI----------------------------------------------------------------------- 

(1) Sediul este situat în imobilul din municipiul Arad, B-dul. Revoluţiei,  nr. 94-96, judeţul Arad.-------- 
(2)  Sediul asociaţiei poate fi schimbat, pe baza hotărârii Consiliului director.------------------------------- 

ART. 4. DURATA DE FUNCŢIONARE.--------------------------------------------------------------- (1) Asociaţia 

Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” se constituie pe durată nedeterminată.  

ART. 5. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI.-------------------------------------------------------------- (1) Patrimoniul este 

format din drepturile şi din obligaţiile patrimoniale născute în condiţiile legii. Activul patrimoniului la 
înfiinţare este de 1000 leiconstituit în bani, depuşi de fondatori.---------------- (2) Întregul patrimoniu va fi 

evidenţiat în contabilitate, în conformitate cu legea română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit 

exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei.---------  

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI  

Art. 6. SCOPUL ASOCIAŢIEI.----------------------------------------------------------------------- (1)Scopulprincipal al 

asociaţiei este constituirea unui cadru de acţiune pentru promovarea elementelor de noutate si de 

actualitate din toate domeniile studiate în rândul absolvenţilor Universitatii de Vest „Vasile Goldiş”, din 
Arad, realizarea inter-relationarii optime între activitatea teoretica si cea practica, sprijinirea lor pentru 

integrarea profesionala, ridicarea nivelului stiintific si cultural, organizarea unor activităţi de 
conlucrare  dintre universitate şi mediul social - economic .----- 

(2) Asociaţia, prin caracterul său neguvernamental, va promova iniţiative, va întreprinde acţiuni şi va face 
demersuri concrete în vederea sporirii gradului de transparenţă a instituţiilor publice în procesul de 

învăţământ, ridicarea acestui proces la nivelul standardelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă 
european ţi internaţional, dezvoltarea unei culturi a calităţii, creşterea preocupărilor pentru cultura civică, 

stimularea intensificării relaţiilor între corpul profesoral şi absolvenţi.--------------- 

Art.7. OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI.------------------------------------------------------------------  

(1) În realizarea scopului său Asociaţia îşi propune următoarele obiective:--------------------------- 

a) stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi 

absolvenţii săi, din toate domeniile de pretutindeni;-------------------------------------------------------------  

b) organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social menite să contribuie la 

propagarea imaginii şi la ridicarea prestigiului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” pe plan naţional şi 
internaţional; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi cercetare din universitate;-----------------------  

d) dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţiile similare;---------------------------------------------  

e) menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”;--------------------- f) 
cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”;--------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



g) difuzarea în rândul absolvenţilor UVVG a modificărilor legislaţiei, a evoluţiei practicii, a noutăţilor 
apărute în doctrină;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) stimularea relaţiilor interactive între oamenii de ştiinţă;---------------------------------------------------- i) 
organizarea unor manifestări specifice dezvoltării dialogului între corpul profesoral şi absolvenţi pe de o 

parte şi între angajator şi absolvent, pe de altă parte;--------------------------------------------------- j) sprijinirea 
absolvenţilor UVVG pentru accesul pe piaţa muncii şi integrarea lor profesională;----------- 

k) orientarea studenţilor cu aptitudini specifice spre activitatea de cercetare ştiinţifică;-------------------  

l) reprezentarea intereselor profesionale ale tuturor membrilor asociaţiei în raporturile cu asociaţiile 

similare din ţară şi din străinătate.------------------------------------------------------------------------------- m) 
înfiinţarea de  societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi 

comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale se folosesc obligatoriu pentru 
realizarea scopului Asociaţiei;----------------------------------------------------------------------------- n)  Asociaţia 

poate desfăşura orice activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă 
legătură cu scopul principal al acesteia;--------------------------------------------------------- 

Art. 8. Principalele mijloace pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei sunt:--------------------- 

a. iniţierea de proiecte privind oferirea primului serviciu absolvenţilor din UVVG; -------------------------- b. 

organizarea de concursuri inter-studenţeşti pe diferite teme şi domenii;----------------------------------- c. 
organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe şi alte reuniuni cu tematica din domeniile studiate şi de 

integrare profesională;----------------------------------------------------------------------------- d. crearea şi 
actualizarea unei baze de date şi informaţii de specialitate în vederea documentării acelor interesaţi;-------

---------------------------------------------------------------------------------------------- e. organizarea de training-uri 
pentru studenţii şi absolvenţii din UVVG;-------------------------------------- f. realizarea unei baze de date 

privind absolvenţii din UVVG în vederea întocmirii de programe de integrare profesională;---------------------
------------------------------------------------------------------------- g. editarea unei reviste periodice a asociaţiei, a 

unor pliante tematice, cărţi şi alte publicaţii de specialitate;---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------- h. sprijinirea proiectelor şi programelor profesionale iniţiate absolvenţii 

din UVVG;----------------------- i. initierea unor proiecte privind promovarea imaginii UVVG; ----------------------
--------------------------- j. colaborarea cu organizaţii de profil din ţară şi din străinătate;------------------------------

--------------- k. alte mijloace menite să conducă la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.-------------
----------  

Art. 9. Pot fi în preocuparea Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, orice persoane 

recunoscute cu preocupări ştiinţifice, de certa probitate morală şi profesională, atât din rândul studenţilor, 

al cadrelor din învăţământului superior, cât şi din activitatea de cercetare, fără nici o discriminare bazată 
pe criterii de rasă, sex, etnie, origine socială, opţiune, apartenenţa politică sau religioasă. De asemenea, 

Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, îşi propune să sprijine moral şi material şi 
cadre didactice pensionare ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, care au o stare de sănătate şi o stare 

materială precare.-----------------------------------------------------------------  

Art. 10. Cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor acestui Statut, Asociaţia 

Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” poate desfăşura activităţi subsidiare cu caracter 
economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative. În 

acest scop, Consiliul Director poate decide înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în 
vigoare. Prevederile prezentului articol se întemeiază pe dispoziţiile art. 46, lit. d., art. 47 şi art. 48 ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. ----------------------------------------- 
CAPITOLUL III. MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU ------- 

Art. 11. Asociaţia este formată din totalitatea membrilor, ce pot avea calitatea de membri fondatori, 

membri asociaţi şi membri onorifici. --------------------------------------------------------------------------------  
Art. 12. Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei, se exercită sau se execută numai în nume personal, 

fiind interzisă exercitarea ori executarea prin împuternicire, cu excepţia, dacă este cazul, a obligaţiei de 

plată a cotizaţiei sau a taxei de înscriere. În cazuri excepţionale, sau de forţă majoră, cu acordul Adunării 
Generale, drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei vor fi reprezentate prin mandat. Cuantumul taxelor 

de înscriere şi a cotizaţiei se stabilesc de către Consiliul Director.------------ 

Art. 13. Poate dobândi calitatea de membru asociat orice persoană care a absolvit una din formele de 

învăţământ ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” indiferent de cetăţenia şi rezidenţa actuală.----- 

Art. 14. Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de acceptare a 

prevederilor Statutului şi de copia oficială a calităţii de absolvent al unei forme de învăţământ  prevăzute 



în articolul de mai sus.------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 15. Membrii Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, cu excepţia membrilor 

onorifici, au obligaţia de a plăti taxa de înscriere şi cotizaţia anuală (indiferent de data înscrierii) în 
cuantumul stabilit de Consiliul Director. Membrii asociaţiei vor participa la activităţile acesteia.---------- 

Art. 16. Membrii Asociaţiei, invitaţi în această calitate să participe la manifestări, unde, prin poziţia 

adoptată, ar putea angaja asociaţia, au datoria de a se consulta cu Preşedintele sau cu mandataţii 

acestuia, Vicepreşedinţii şi Secretarul executiv, asupra programelor Asociaţiei şi a poziţiei acesteia în 
problemele legate de participarea la acele manifestări. Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor asociaţiei 

care sunt invitaţi, cu titlu personal, la diverse manifestări, dar doresc să se exprime în numele Asociaţiei 
Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.----------------------------------------------------  

Art. 17. Pot dobândi calitatea de membru asociat şi cetăţenii străini care au absolvit în Universitatea  de 

Vest „Vasile Goldiş” orice formă de învăţământ. Membrilor asociaţi, cuprinşi în acest articol, le sunt 

recunoscute drepturile si obligaţiile prevăzute de prezentul Statut pentru membrii asociaţiei, dar fără 
dreptul de a fi aleşi în Consiliul Director sau în Comisia de Cenzori.-------------------------------------------  
Art. 18. Calitatea de membru onorific se poate recunoaşte specialiştilor români şi străini care s-au 

remarcat în activitatea de îndrumare ştiinţifică a studenţilor sau absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile 

Goldiş”, cât şi celor de notorietate ştiinţifică internă şi internaţională.  Calitatea de Doctor Honoris Causa a 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, atrage de drept calitatea de membru onorific a Asociaţiei 
Absolvenţilor Universităţii „Vasile Goldiş”. -------------------------------------------------  
Art. 19. Încălcarea din culpa a prevederilor Statutului sau săvârşirea de fapte incompatibile cu obiectivele 

fundamentale ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, ori de natură să atragă 
prejudicii morale sau materiale acesteia (cum ar fi, condamnarea penală prin hotărâre judecătorească 

definitivă şi irevocabilă ori alte situaţii de o gravitate comparabilă) atrag excluderea din asociaţie sau 
retragerea calităţii de membru onorific, conform procedurii statutare. ------------------ 

Art. 20. Calitatea de membru se pierde prin :--------------------------------------------------------------------  

a) renunţarea expresă formulată în scris de către cel ce renunţă cu condiţia de a-şi comunica cererea 

Consiliului Director cu cel puţin 6 luni înainte de finele anului social;---------------------------------------- b) 
deces;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  c) excludere 

sau, după caz, retragere,  a calităţii de membru onorific;-------------------------------------- d) neplata cu rea 
credinţă de către membrii fondatori, membrii asociaţi a cotizaţiei, mai mult decât durata unui an 

calendaristic.-----------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 21. Membrii fondatori, membrii asociaţi şi membrii onorifici, care se retrag sau care sunt excluşi, nu 

au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Ei 
rămân obligaţi a achita cotizaţiile (cu excepţia membrilor onorifici) pe tot timpul cât au fost asociaţi.----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 22. Până la desfăşurarea Adunării Generale, Consiliul Director poate decide, cu 2/3 din voturile 

membrilor săi, suspendarea unei persoane din calitatea de membru dacă se constată săvârşirea de fapte 
care, conform cu Statutul Asociaţiei atrag excluderea. Suspendarea încetează prin hotărârea Adunării 

Generale, care este definitivă.-------------------------------------------------------------- 
CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL ASOCIATIEI.VENITURILE ASOCIAŢIEI. MĂSURI PRIVIND 

ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ A ASOCIAŢIEI  

Art.23. Patrimoniul Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prin Hotărâre a Adunării 

Generale a asociaţilor, se va putea majora, în funcţie de dezvoltarea programelor menţionate la scopul 
asociaţiei şi prin sponsorizări din ţară şi străinătate, conform legilor române, respectiv străine în vigoare.--

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 24. Cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaţiei membrilor se va stabili de Consiliul Director şi va fi 

propus aprobării Adunării Generale. Acestea vor fi corelate, anual, cu indicele de inflaţie. Membrii 
asociaţiei pensionari vor putea plăti jumătate din cuantumul cotizaţiei stabilite.----------------------------  

ART. 25. (1) Resursele şi veniturile Asociaţiei sunt folosite exclusiv pentru finanţarea activităţilor 

statutare. Veniturile asociaţiei provin din:-------------------------------------------------------------------------- 

a) Cotizaţiile membrilor. Cuantumul cotizaţiei se aprobă anual în cadrul Adunării Generale. Asociaţia 

poate hotărî o taxă de înscriere şi o cotizaţie pentru noii membrii care solicită înscrierea în Asociaţie;--
 b) Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; Investiţiile 

trebuie să prezinte garanţiile corespunzătoare.-----------------------------------------------------------------
 c) Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie, dacă va fi cazul; Asociaţia poate înfiinţa 



societăţi comerciale în nume propriu sau în cooperare cu terţi. Dividendele obţinute de asociaţie din 
activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se 

folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.-----------------------------------------------------
d) Venituri realizate din activităţi economice directe. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi 

economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al 
persoanei juridice. În acest sens Asociaţia poate proceda la:-------------------------------------------------

  vânzarea publicaţiilor proprii şi a celor obţinute la schimb, în baza dreptului de copyright;------------ - 
perceperea de taxe pentru efectuarea de lucrări, studii, programe, etc., angajate pe baze contractuale, în 

condiţiile legii;----------------------------------------------------------------------------------------  încasarea de taxe 
pentru participarea la cursuri sau alte activităţi ştiinţifice şi culturale organizate de Asociaţie sau în 
cooperare;--------------------------------------------------------------------------------------- e) donaţii, sponsorizări, 

testamente şi legate;-------------------------------------------------------------------- 

f) contribuţii, drepturi de autor, bunuri mobile şi imobile, creanţe, acţiuni;---------------------------------- 

g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;-------------------------------------h) alte 

venituri prevăzute de lege.----------------------------------------------------------------------------------  

(2) Asociaţia poate investi în bunuri mobile sau imobile, depozite bancare, drepturi de proprietate sau alte 

forme de activitate, fără a schimba scopul statutar al Asociaţiei. ------------------------------------- (3) Toate 
beneficiile realizate de pe urma acestor activităţi vor fi afectate realizării obiectivelor Asociaţiei. Pentru 

realizarea obiectivelor prevăzute în statut şi pentru mărirea patrimoniului, Asociaţia poate achiziţiona sau 
înstrăina bunuri, drepturi de proprietate, drepturi de copiere, know how, asigurări, etc., asumându-şi 

obligaţiile ce decurg din aceste transferări de fonduri.------------------------ 
ART. 26. MĂSURI PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ:--------------------------- 

(1) Activitatea financiar – contabilă se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 

82/1991 modificată şi completată şi Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare.------------------------------------------------------------------------------------------------  

(2) Lunar se va întocmi bugetul de cheltuieli previzionat al asociaţiei care va fi înaintat spre aprobare 
Consiliului Director, după care se va aloca fondul necesar pentru execuţia bugetului.---------------------- (3) 

La execuţia bugetului se vor respecta toate normele legale privind efectuarea cheltuielilor, conducătorul 
compartimentului contabilitate al asociaţiei răspunde în acest sens prin viză de control financiar preventiv. 

Acesta va prezenta la finele fiecărei luni decontul cheltuielilor efectuate în concordanţă cu poziţiile 
aprobate din bugetul de cheltuieli aprobat de către Consiliul Director al Asociaţiei --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- (4) Toate acordurile, contractele, transferurile 
de bani şi valori ca şi orice alte operaţiuni financiare privind patrimoniul Asociaţiei se efectuează doar cu 

aprobarea Consiliului Director şi în concordanţă cu statutul Asociaţiei.------------------------------------------------
-------------------------------------------------- (5) Asociaţia poate deschide cont la orice bancă din România, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.---- (6) Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor putea efectua numai 
cu semnătura preşedintelui sau a persoanei desemnate de acesta în mod expres, prin împuternicire 

scrisă şi purtând ştampila Asociaţiei.--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- (7) Asociaţia poate desfăşura activităţi specializate conform scopului înfiinţării, în mod 

direct cu activităţi non – profit, sau prin apelare la instituţii sau agenţi economici de profil, de asemenea 
pot desfăşura şi activităţi comerciale. Beneficiile realizate pe această cale intră în fondul asociaţiei 

urmând a fi utilizate conform scopului acesteia.----------------------------------------------------------------------------- 
CAPITOLUL V. CONDUCEREA ASOCIAŢIEI  

Art. 27. Organele de conducere ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” sunt: 
1. Adunarea Generală;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Consiliul Director;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Cenzorul sau Comisia de cenzori.------------------------------------------------------------------------------ 

a) ADUNAREA GENERALĂ--------------------------------------------------------------------------  

Art. 28. Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al asociaţiei. Ea se compune din totalitatea 

membrilor fondatori, asociaţi şi onorifici. Competenţa Adunării Generale cuprinde:----------- stabilirea 
strategiei şi obiectivelor generale ale Asociaţiei;----------------------------------------------------- 

1. dezbaterea şi aprobarea raportul de activitate al Consiliului Director, realizarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli pe baza de bilanţ actual, raportul de verificare al comisei de cenzori privind activitatea 



financiar bugetară desfăşurată între sesiunile Adunării Generale ordinare, descărcând de gestiune 
Consiliul Director.---------------------------------------------------------------------------------- 

2. aprobarea programul anual de activitate al Asociaţiei;----------------------------------------------------- 
3. aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli pentru exerciţiul următor precum şi programul de 

investiţii;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. aprobarea modificarea Statutului şi/sau a Actului constitutiv;--------------------------------------------- 
5. abilitarea Consiliul Director asupra cotizaţiilor la care vor fi supuşi asociaţii, pentru realizarea 

scopurilor şi obiectivelor propuse;----------------------------------------------------------------------------- 
6. alegerea şi revocarea Preşedintelui Consiliului Director, componenta nominală a Consiliului 

Director, alegerea şi revocarea comisiei de cenzori. Alegerea şi revocarea Consiliului Director, 
precum a comisiei de cenzori se decid prin vot secret.----------------------------------------------------- 

7. abilitarea Consiliul Director pentru: desfăşurarea de activităţi subsidiare cu caracter economic, a 
încheia contracte de sponsorizare, de publicitate şi de mecenat în care să fie parte, înfiinţarea de 
societăţi comerciale; asocierea cu societăţi comerciale şi cu organe ale administraţiei publice 
precum şi alte activităţi, respectând legislaţia în vigoare – toate în vederea obţinerii de venituri 
necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative;------------------------------------------------ 

8. abilitarea Consiliul Director pentru a înfiinţa filiale ale asociaţiei şi pentru afilierea la federaţii, uniuni 
de asociaţii din ţară şi din străinătate;---------------------------------------------------------------- 

9. abilitarea Consiliul Director pentru a majora, în funcţie de circumstanţe şi necesităţi, conform 
legislaţiei în vigoare, patrimoniul social iniţial de fondare al asociaţiei;---------------------------------- 

10. deciziile cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, constituirea de 
societăţi comerciale şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare – potrivit prezentul 
Statut se prevede ca bunurile rămase în caz de lichidare a Asociaţiei vor fi destinate Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş” Arad.------------------------------------------------------------------------------------ 

11. deciziile de acordare a titlurilor de preşedinte de onoare ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 29.(1) Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni ordinare şi extraordinare. Adunarea Generală se 

convoacă de Preşedintele Consiliului Director. Adunarea Generală se conduce de Preşedinte sau de unul 
din mandataţii acestuia – sau de unul din Vicepreşedinţi sau secretar executiv.----------------------  

(2) Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată pe an, de regulă, în primul semestru al anului, de 
Preşedinte, prin hotărârea Consiliului Director luată cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 2/3 din 

numărul total al membrilor săi. Adunarea Generală ordinară se convoacă cu cel puţin 7 (şapte) zile 
înainte de data întrunirii, prin publicarea în organele de presă, prin afişaj la sediul facultăţilor, prin posta 

electronica, indicându-se data, ora şi locul desfăşurării.----------------------------- (3) Odată cu convocarea se 
comunică membrilor ordinea de zi cu prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul 

dezbaterilor adunării. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, începând 
cu data convocării, în timpul programului de lucru şi la sediul asociaţiei, Consiliul Director va pune la 

dispoziţia membrilor asociaţiei textele cu privire la conţinutul propunerilor de modificări ale statutului 
şi/sau actului constitutiv. Materialele în extenso pot fi ţinute la dispoziţia membrilor, şi în afara programului 

de lucru, de personalul voluntar al asociaţiei mandatat de Secretarul executiv.-------------------------------------
---------------------------------------------------------------  

(4) Adunarea Generală ordinară este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul 
membrilor. Membrii onorifici şi membrii simpatizanţi pot participa la Adunarea Generală, dar nu au drept 

de vot. Ei sunt convocaţi după aceeaşi procedură destinată membrilor fondatori şi asociaţi, fără însă ca 
eventualele iregularităţi de convocare să poată atrage nevalabilitatea Adunării generale.-------- 

Art. 30. (1) Membrul asociaţiei care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale, este interesat 

personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până 

la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.------------- 

(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile aliniatului precedent este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei 

dacă fără votul său nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.-------------------------------------------  

Art. 31. 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Art. 32. Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori se consideră necesar, la cererea 

scrisă şi motivată a cel puţin 1/3 din membri adresată Preşedintelui Consiliului Director, sau prin 



hotărârea Consiliului Director luată cu majoritate simplă de voturi, în prezenţa a minimum 2/3 din numărul 
membrilor săi.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) CONSILIUL DIRECTOR---------------------------------------------------------------------------  

Art. 33. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală, din rândurile membrilor fondatori şi asociaţi, 

pe o perioada de 4 ani, potrivit prevederilor art. 27, lit. (g) ale prezentului Statut. Consiliul Director este 
organul care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, în limitele competenţei 

acestuia, şi coordonează activitatea Asociaţiei Absolvenţilor  Universităţii de Vest „ Vasile Goldiş” în 
intervalul dintre sesiunile Adunărilor Generale.------------------------------------------------------- 

Locurile din Consiliul Director devenite vacante in timpul mandatului vor fi ocupate de primele persoane 
de pe lista de alegeri care îndeplinesc condiţiile statutare. Daca nici una dintre ele nu îndeplineşte aceste 

condiţii, la prima Adunare Generala vor fi aleşi noi membri pentru perioada de timp rămasă pana la 
expirarea mandatului întregului Consiliu Director.---------------------------------------  

Art. 34. Consiliul Director se compune din 11 membri din care un Preşedinte, trei vicepreşedinţi, un 

secretar executiv, reprezentantul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi sase membrii. Asociaţia este 
reprezentată de Preşedintele Consiliului însuşi, sau prin mandataţii săi.-------------------------------------- Art. 
35. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru, sau de câte ori este nevoie, la 

convocarea Preşedintelui Consiliului Director, sau a minimum 6 membri ai Consiliului Director şi îşi 
desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi. Hotărârile Consiliului Director 

se adoptă cu majoritate simplă din totalul membrilor prezenţi.-------------------------------------- 

Art. 36. (1) Consiliul Director exercită, în perioadele dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea 

generala a Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest "Vasile Goldiş " şi hotărăşte în toate problemele 
prevăzute în competenţa sa în baza prezentului statut sau a hotărârilor Adunării Generale.--------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------  

(2) Sunt de competenta Consiliului Director:--------------------------------------------------------------------- 
1. dezbaterea problemelor de interes general, urgente ivite, în perioada dintre sesiunile Adunării 

Generale şi soluţionarea lor;------------------------------------------------------------------------------------ 
2. stabilirea programelor prioritare ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest "Vasile Goldiş ";-- 
3. aprobarea programului de acţiuni viitoare ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest "Vasile 

Goldiş " în cadrul obiectivelor generale stabilite de Adunarea Generală;-------------------------------- 

(3) Hotărârile Consiliului Director, în principal, vor viza:--------------------------------------------------------- 

1. selectarea persoanelor, acţiunilor, programelor, care vor beneficia de facilităţile oferite de 
asociaţie;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. înfiinţarea de noi filiale în ţară şi în străinătate, modul de funcţionare a acestora şi raportul dintre 
filiale si centrala lor;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. elaborarea unor strategii şi tactici manageriale privind atragerea unui număr cât mai mare de 
persoane fizice sau juridice de drept privat sau public din ţară sau străinătate, în vederea realizării 
mijloacelor materiale;--------------------------------------------------------------------------------- 

4. elaborarea, modificarea şi aprobarea regulamentului de funcţionare a Consiliului Director;---------- 
5. elaborarea “fisei postului” cu atribuţii precise pentru fiecare membru al executivului;---------------- 
6. încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;--------------------------------------------- 
7. aprobarea organigramei şi politica de personal a asociaţiei; ---------------------------------------------- 
8. îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de statut sau de Adunarea Generală; ------------------- 
9. stabilirea nivelului salarizării a personalului angajat;-------------------------------------------------------- 
10. pregătirea sesiunilor ordinare şi extraordinare ale Adunărilor Generale, elaborând şi susţinând 

documentele de lucru;-------------------------------------------------------------------------------------------  
11. numirea comisiilor sale permanente şi temporare, pe specialităţi si cu obiective precise;----------- 
12. afilierea la federaţii şi uniuni ale asociaţiilor de absolvenţi;----------------------------------------------- 
13. aprobarea nivelului taxelor şi cotizaţiilor;--------------------------------------------------------------------- 
14. încheierea de contracte de sponsorizare şi mecenat în care asociaţia este parte, asocierea cu 

persoane fizice şi persoane juridice din ţară şi străinătate în vederea realizării scopului asociaţiei - 
în condiţiile legii;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. exploatarea oportunităţilor, în favoarea asociaţiei, oferite de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii cuprinse în Capitolul VIII – Relaţiile cu autorităţile publice, precum şi ale 
altor prevederi legale din dreptul pozitiv al României;------------------------------------- 



16. propune aprobării Adunării Generale comisia de cenzori;------------------------------------------------- 
17. propune aprobării Adunării Generale bilanţul contabil şi bugetul de venituri pe exerciţiul financiar 

încheiat şi proiectul de buget pentru exerciţiul următor. -------------------------------------------------- 
(4) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv 

persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie pentru a exercita atribuţiile 
prevăzute la art. 24 alin. 2, lit. b si d ale Ord. Guvernului nr. 26/2000 - care vor fi remunerate potrivit 

reglementările legale.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

(5) Procesele verbale de şedinţă ale Consiliului Director sunt semnate de membri prezenţi.------------ 

ART. 37. Preşedintele Asociaţiei------------------------------------------------------------------- 

(1) Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Adunării Generale, asigură conducerea executivă a 

acesteia şi răspunde de buna sa funcţionare. În Îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite 

decizii.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) Preşedintele Asociaţiei este ales pe un mandat de 4 ani dintre membrii care au dovedit ataşament faţă 

de scopul şi obiectivele asociaţiei şi au desfăşurat o activitate intensă pentru promovarea acesteia. La 
împlinirea celor 4 ani de la alegerea sa, preşedintele îşi continuă activitatea până la predarea – primirea 

activităţii Consiliului Director de către noul preşedinte.--------------------------------- 

(3)  Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:------------------------------------------ 

a) Convoacă Consiliul Director şi prezidează şedinţele acestuia şi ale adunării generale;------------------ 

b) Este ordonator de credite şi deţine dreptul de semnătură în actele financiar-contabile.---------------- 

c) Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţi. Pentru reprezentarea Asociaţiei în activităţi curente sau în caz 

de indisponibilitate temporară, preşedintele poate da mandat, cu caracter temporar sau permanent, unui 

vicepreşedinte sau altui membru al Consiliului Director, precizând în scris sfera, durata şi limitele de 
competenţă;------------------------------------------------------------------------------------ 

d) Asigură cunoaşterea şi aplicarea statutului, adoptând în acest sens măsurile necesare;--------------- 

e) Exercită întreaga sa autoritate şi competenţă pentru a determina înfăptuirea scopului, obiectivelor şi 

hotărârilor Consiliului Director ;-----------------------------------------------------------------------------------  

f) Numeşte şi eliberează din funcţii,  în condiţiile legii, personalul din aparatul tehnic al Asociaţiei;----- 

g) Elaborează şi supune spre analiză şi aprobarea Adunării Generale proiectul strategiei instituţionale 

pentru îndeplinirea misiunii sale ;-----------------------------------------------------------------------------------  

h) Elaborează un raport  anual cu privire la activitatea Asociaţiei, pe care îl prezintă Adunării Generale 

spre adoptare;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i) Primeşte, analizează şi rezolvă memoriile, scrisorile, reclamaţiile şi sugestiile venite din partea 

asociaţilor sau a terţilor ;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) Execută toate actele de administrare internă ;----------------------------------------------------------------- 

k) În caz de urgenţă preşedintele poate lua decizii, sub rezerva ratificării acestora de către Consiliul 

Director, la prima şedinţă ;-------------------------------------------------------------------------------------------  

l) Este direct responsabil în faţa Consiliului Director şi a Adunării Generale, pentru actele şi faptele sale, 

în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite ;------------------------------------------------------  

m) Reprezintă Asociaţia în faţa oricărei autorităţi putând semna valabil în numele şi pentru asociaţie;-  

n) Îndeplineşte şi alte atribuţii ce decurg din prevederile legale.---------------------------------------------- 

ART. 38. (1) Vicepreşedintele Asociaţiei este  propus de Preşedinte şi ales prin vot deschis de către 

Consiliul Director, pe o perioadă  de 4 ani. Vicepreşedintele colaborează cu preşedintele în exercitarea 
tuturor atribuţiilor acestuia.----------------------------------------------------------------------------  

-----(2)  Vicepreşedintele  îndeplineşte următoarele atribuţii:---------------------------------  

a) Înlocuieşte preşedintele în lipsa acestuia, conform mandatului;-------------------------------------------- 

b) Acţionează pentru realizarea scopului, obiectivelor Asociaţiei şi a hotărârilor Consiliului Director;---- 

c) Asigură conducerea operativă curentă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director;-----------------  

d) Urmăreşte şi sprijină realizarea activităţilor Asociaţiei şi a bugetului de venituri şi cheltuieli;---------- 

e) Facilitează şi menţine legăturile cu celelalte organisme, asociaţii, instituţii şi agenţi economici interesaţi, 

din ţară şi străinătate; -----------------------------------------------------------------------------------  

f) Facilitează participarea la reuniuni, simpozioane, colocvii, conferinţe, în ţară şi în străinătate, a căror 

problematică reprezintă interes pentru Asociaţie; ---------------------------------------------------------  

g) Reprezintă şi angajează Asociaţia în relaţiile cu terţii, în limitele competenţei conferite de Preşedinte; --



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

h) Întocmeşte schemele de organizare şi salarizare a personalului angajat pe care le supune aprobării 

Consiliului Director; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

I) Supraveghează funcţionarea tuturor activităţilor;-------------------------------------------------------------  

j) Îndeplineşte atribuţii stabilite de preşedinte, în condiţiile legii.----------------------------------------------  

ART. 39. Secretarul general este membru al Consiliului Director al Asociaţiei şi are următoarele atribuţii 

principale:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Organizează şi pregăteşte şedinţele Adunării Generale ale Asociaţiei;------------------------------------- 

b) Coordonează şi răspunde de activitatea aparatului tehnic al Asociaţiei;----------------------------------- 

c) Răspunde de organizarea şi păstrarea arhivei Asociaţiei;---------------------------------------------------- 

d) Organizează periodic consultări cu instituţii pentru a stabili priorităţile asigurării pregătirii profesionale;--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

e) Asigură suportul logistic pentru realizarea obiectului de activitate al Asociaţiei;------------------------- 

f) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedinte, în condiţiile legii;---------------------------------------- 

c) CENZORUL----------------------------------------------------------------------------------------  

Art. 40 . (1) Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de comisia de cenzori, numită de 

Adunarea Generală, aleşi pe o durată de 4 ani, prin vot secret.------------------------------------------------  

(2) Pot avea calitatea de cenzor, în exclusivitate, economişti absolvenţi ai unui institut de învăţământ 

superior de profil, cu o vechime de cel puţin cinci ani in specialitatea finanţe-contabilitate. Cenzorii sunt 
independenţi în exercitarea atribuţiilor lor statutare.-------------------------------------------- 

Art. 41. (1) Competentele comisiei de cenzori sunt:------------------------------------------------------------ 

a) la începutul exerciţiului financiar verifica realitatea si legalitatea fundamentării prevederilor din proiectul 

bugetului de venituri si cheltuieli, informând despre aceasta Consiliul Director;------------------ 

b) controlează valorile patrimoniale potrivit inventarelor cat si realitatea datelor din acestea, din evidenta 

contabila si din bilanţ;-------------------------------------------------------------------------------------- 

c) verifica împreuna cu consultantul juridic al asociaţiei, atunci când este cazul, caracterul statutar al 

hotărârilor organelor de conducere executive ale Asociaţiei;--------------------------------------------------- 

d) îndeplineşte orice atribuţii cu privire la controlul disciplinei economico-financiare a asociaţiei şi cu 

privire la apărarea intereselor ei economice, la cererea expresa a oricărui membru al Consiliului Director.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

(2) Comisia de Cenzori, va putea să-şi exercite oricând atribuţiile, dar nu mai puţin de o dată pe lună.------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(3) Cenzorii consemnează constatările rezultate din verificări şi analize într-un registru special, sub forma 
de procese verbale sau note, împreună cu concluziile şi recomandările lor.  

În caz de constatări si concluzii divergente, membrii Comisiei de cenzori, daca aceasta este constituita, 
vor întocmi rapoarte separate, care vor fi prezentate Adunării Generale împreună cu punctul de vedere al 

preşedintelui Consiliului Director.---------------------------------------------------------  

(4) Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori întocmeşte rapoarte despre activitatea şi constatările lor 

pe care le prezintă Adunării Generale, cu propuneri şi recomandări. ------------------------------------  

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII COMUNE ORGANELOR ASOCIAŢIEI.  

Art. 42. Atribuţiile fiecărui membru al Consiliului Director se vor stabili de către Consiliu, sau prin 

Regulamentul de Ordine Interioara, ce va fi redactat în acest sens, dacă va fi cazul.---------------------  

Art. 43. (1) Consiliul Director este ales de Adunarea Generala pe o perioada de patru ani, cu posibilitatea 

de prelungire a mandatului, prin hotărârea Adunării Generale şi dacă membri Consiliului doresc aceasta.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------  (2) Membri organelor de 
conducere vor continua, de regulă, să-şi exercite atribuţiile şi după expirarea mandatului de patru ani, 

însă numai pana la prima întrunire a organului care i-a ales.-------  
Art. 44. În cazul în care se constată, de către cel puţin jumătate plus unu din numărul de asociaţi, ca 

oricare din membrii Consiliului Director nu-şi respectă atribuţiile, nedepunând eforturile necesare pentru 
realizarea scopurilor asociaţiei, prin hotărârea Adunării Generale, convocate în acest sens, respectivul va 

putea înlocuit şi înainte de expirarea mandatului de patru ani. Aceeaşi procedura se va aplica şi în cazul 
când, din alte motive întemeiate un membru din Consiliul Director, sau un cenzor, va trebui sa fie înlocuit. 

Înlocuirea se va face cu un alt sau alţii, care au calitatea de membri ai asociaţiei, sau din afara ei, după 
caz. În cazul membrilor asociaţi din componenta Consiliului Director, înlocuirea acestora se va face in 

condiţiile prevăzute în prezentul Statut.----------------------------------- 



Art. 45. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” răspunde de toate faptele 

contractuale, delictuale şi cvasidelictuale, săvârşite de organele ei, în timpul exercitării funcţiunii lor.-  

Art. 46. Membrii care formează organele de direcţie şi de administraţie sunt personal şi solidar 

răspunzători pentru daunele provenite din culpa lor, atât faţă de terţi, cât şi faţă de asociaţia însăşi.-- 
CAPITOLUL VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI. 
ART. 47. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI:------------------------------------------------------------------------ (1) 

Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri :------------------------------------------------------------------- 

a) de drept, în situaţiile următoare:-------------------------------------------------------------------------------   

8imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni  de la 
constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;---------------------------------- * 

imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul 
asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea 

generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;--------------------------- 

* reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea Judecătoriei Arad, la cererea oricărei persoane 

interesate.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) prin hotărârea judecătoriei ;-------------------------------------------------------------------- 

* când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;----------------------  

* când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;---------------- 

* când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;-------------------------------- 

* când asociaţia a devenit insolvabilă;----------------------------------------------------------------------------  

* când asociaţia desfăşoară activităţi pentru care sunt necesare autorizaţii administrative  prealabile, dacă 
acestea au fost iniţiate fără a fi obţinute în prealabil toate acele    autorizaţii;------------------------ 

c) prin hotărârea Adunării Generale; ------------------------------------------------------------------------- 

ART. 48. Se vor respecta întocmai prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la dizolvare.------------------ 

ART. 49 . LICHIDAREA ASOCIAŢIEI:--------------------------------------------------------------  

(1) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane 

fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop 
identic sau asemănător, printr-o procedură hotărâtă de Adunarea Generală. Dacă în termen de 6 luni de 

la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile conform hotărârii Adunării Generale, 
bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop 

identic sau asemănător.--------------------------------------------------------------------------- 

(2) În cazurile de dizolvare de drept sau prin hotărâre judecătorească, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi 

hotărârea judecătorească. În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiţi de 
către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.--- 

(3) În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.----------- 

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanţii permanenţi - persoane 

fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii. Atât faţă de 
asociaţie, cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului. Lichidatorii îşi îndeplinesc 

mandatul sub controlul cenzorilor.---------------------------------------------------  

ART.50. Atribuţiile lichidatorilor sunt următoarele:----------------------------------------------------------- a) vor 

îndeplini formalităţile cerute de lege pentru înscrierea şi publicarea lichidării asociaţiei;----------- 

b) vor întocmi bilanţul şi vor face inventarul, stabilind situaţia activului şi pasivului,  acestea vor fi semnate 

atât de lichidatori cât şi de Consiliul Director;------------------------------------------------------- c) se vor 
încredinţa acestora actele şi registrele asociaţiei ;------------------------------------------------- d) vor ţine un 

registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora ;------------------------ e) sunt obligaţi de a 

continua activitatea, operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti pe creditori şi, dacă 

numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie 
publică a bunurilor mobile şi imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt 

necesare finalizării celor aflate în curs;-----------------------------------------------  

f) lichidatorii sunt răspunzători pentru pagubele create din culpa lor ;---------------------------------------- 

g) în orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât 

după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei ;-------------------------- 



h) vor întocmi bilanţul de lichidare, îl vor depune la Judecătorie.----------------------------------------------  

ART. 51. Se vor respecta întocmai prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la lichidare.------------------- 

CAPITOLUL VIII. FILIALELE ASOCIAŢIE 
ART.52. Asociaţia îşi poate constitui filiale cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale, cu un număr 

minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. Activitatea 
filialei se va desfăşura sub îndrumarea şi controlul Consiliului Director.------------------------- 

ART.53. Asociaţia va putea înfiinţa sucursale sau alte structuri teritoriale fără personalitate juridică în 

orice localitate din ţară, în funcţie de interesele practice care vor apare în timpul funcţionării şi activităţii 

sale, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile în materie.---------------------------------- 
CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE 

ART.54. Prezentul statut este valabil pe toată durata existenţei Asociaţiei, modificarea sau completarea 

sa urmând a se face numai de către Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director, cu 

îndeplinirea reglementărilor legale.------------------------------------------------------------------- 

ART.55. Membrii Asociaţiei îşi însuşesc prin aderare prevederile prezentului statut.--------------------  

ART.56. Prezentul statut se completează cu prevederile O. G. nr. 26/2000, modificată şi completată 

ulterior, şi alte acte normative în materie privind scopul şi obiectul de activitate al asociaţiei.------------ 

-----Tehnoredactat  în 11 exemplare originale, din care 10 s-au eliberat părţilor la data atestării.-------  
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