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1.   DISPOZIŢII GENERALE 
 
1.1 Asociația Obștească „Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova”, în 

continuare – «Asociația», este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, 
constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate, în vederea realizării in comun a 
scopurilor determinate de prezentul statut. 
 

1.2 Denumirea deplină a Asociației este: Asociația Obștească „Asociația Națională a Apicultorilor 
din Republica Moldova”. Denumirea prescurtată: ANARM. În relațiile cu terții, Asociația se 
poate prezenta atât cu denumirea deplină cât și conform denumirii prescurtate. 

 
1.3 Asociația este creată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, 

Legea Republicii Moldova nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizațiile necomerciale, 
legislația în vigoare și prezentul Statut. 
 

1.4 Asociaţia se constituie în forma juridică de organizare: «asociaţie obştească». 
 
1.5 Asociaţia dobândeşte calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării statutului la I.P. 

„Agenția Servicii Publice”, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor 
astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, bilanţ financiar propriu, cont 
bancar, în lei şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice. 

 
1.6 Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova. Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată. 
 

1.7 Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică. Asociația poate activa inclusiv în calitate de 
asociație filantropică. 
 

1.8 Asociația dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activității prevăzute de statut și 
poartă răspundere pentru obligațiunile sale cu acest patrimoniu. 
 

1.9 Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut. Profitul 
Asociației nu se distribuie între membri sau alte persoane. 

 
1.10 Membrii nu-și păstrează drepturile asupra bunurilor transmise asociației în proprietate, nici asupra 

cotizațiilor de membru. Ei nu răspund pentru obligațiile asociației, iar aceasta nu răspunde pentru 
obligațiile membrilor săi. 
 

1.11 Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul 
autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora. 

 
2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI 

 
2.1 Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, 

legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a 
opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, 
autoadministrării şi autogestiunii. 
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2.2 Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi 
stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în 
activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice. 

 
2.3 Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi 

statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului 
necomercial. 

 
2.4 Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariția conflictului de interese. 
 
2.5 Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi 

cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice și juridice li se garantează 
accesul liber la raportul de activitate și financiar al Asociației. Unele informații din cadrul 
Asociației pot fi confidențiale. Informațiile confidențiale sunt apreciate în corespundere cu legislația 
cu privire la accesul la informații și legislația privind protecția datelor cu caracter personal. 

 
3. SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE 

 
3.1. Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la: 

a) dezvoltarea apiculturii într-un sens durabil și profitabil pentru Republica Moldova, precum și la 
stabilirea acestui domeniu ca fiind competitiv pe piețele de comercializare interne si externe 
prin asigurarea informațională și materială a persoanelor fizice și juridice care activează în 
domeniu și celor interesați de domeniul apicol; 

b) adaptarea sistemului apicol național la exigențele economiei de piață în acord cu directivele 
programelor naționale de dezvoltare economică și în conformitate cu cerințele Comunității 
Europene; 

c) participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-economice a apicultorilor din 
Republica Moldova; 

d) elaborarea și susținerea proiectelor care au ca obiectiv dezvoltarea apiculturii din Republica 
Moldova; 

e) crearea și dezvoltarea centrelor de procesare a produselor apicole, prin intermediul cărora va fi 
posibilă asigurarea apicultorilor cu informații în domeniu, cu unelte, medicamente și 
dispozitive necesare;  

f) promovarea apiculturii și a domeniului apicol în rândul populației și educarea unui mod sănătos 
de viață;  

 
3.2. Pentru realizarea scopurilor statutare, Asociația are toate drepturile garantate și poate desfășura 

orice activități neinterzise de lege, inclusiv:  
a) Oferirea și prestarea serviciilor de instruire, training şi consultanță persoanelor fizice și juridice; 
b) Crearea unei baze de date cu privire la persoanele fizice și juridice care activează în domeniul 

apicol, precum și a persoanelor interesate de acest domeniu; 
c) scrierea și implementarea proiectelor precum și atragerea investițiilor și granturilor privind 

dezvoltarea sectorului apicol și a business-ului din domeniul apicol; 
d) efectuarea și organizarea vizitelor de studiu în țară și peste hotare privind schimbul de 

experiență și de bune practici din domeniul apicol;  
e) elaborarea materialelor de promovare a Asociației (logo, leaflete, materiale distributive, cărți de 

vizite, pagini web etc.); 
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f) stabilirea contactelor similare cu Asociații de profil atât din țară cât și de peste hotare precum și 
potențiali finanțatori și investitori; 

g) participarea și organizarea de târguri, expoziții specializate naționale și internaționale, 
organizarea unor evenimente speciale pentru membrii și persoanele interesate de sectorul 
apicol; 

h) familiarizarea cu sistemul de subvenții de stat și a altor facilități și participarea în procesul de 
distribuire a acestora în cadrul sectorului apicol și către membrii Asociației; 

i) consultarea de către Asociație a organelor de stat la luarea deciziilor ce țin de sectorul apicol și 
participarea la ședințele comitetelor de profil; 

j) participarea la crearea cadrului legislativ, viabil pentru activitatea eficientă a antreprenorilor din 
sectorul apicol; 

k) efectuarea cercetărilor, elaborarea de studii și strategii de dezvoltare a sectorului apicol; 
l) efectuarea cercetărilor de marketing, precum și elaborarea și publicarea cercetărilor de piață 

pentru persoanele interesate; 
m) elaborarea și editarea manualelor, ghidurilor tematice, publicațiilor periodice, de comun interes, 

pentru persoanele interesate de sectorul apicol; 
n) favorizarea participării producătorilor apicoli ai asociațiilor membre la programele agricole si 

apicole, naționale sau teritoriale; 
o) susținerea morală și materială a tinerilor apicultori și promovarea acestora în societate. ; 
p) acordarea asistenței pentru organele de stat/ministerele de profil abilitate cu elaborarea și 

aprobarea actelor legislative și a politicilor publice în domeniul apiculturii;  
q) contribuirea prin activitatea sa și prin intermediul specialiștilor calificați cadrul Asociației la 

crearea Centrului republican informațional și de marketing pentru apicultură; 
r) susținerea și promovarea conceptului elaborării Programului de extensie a apiculturii în 

Republica Moldova; 
s) promovarea parteneriatului constructiv și durabil între membrii Asociației;  
t) participarea la activități de informare organizate de organele competente și de Asociație cu 

privire la formarea familiilor de albine; 
u) susținerea și organizarea valorificării produselor rezultate din activitatea apicolă; 
v) contribuirea la organizarea de cursuri de inițiere pentru tinerii apicultori și apicultorii începători; 
w) acordarea de asistență și suport pentru persoanele social-vulnerabile; 
x) desfășurarea și a altor activități ce rezultă nemijlocit din scopurile statutare și care nu sunt 

interzise de legislația în vigoare. 
 
3.3. Pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse Asociaţia are dreptul: 

a) să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în raport cu autoritățile publice centrale și locale 
precum și alte organizații; 

b) să devină membru al organizațiilor naționale și internaționale de profil, să colaboreze și să se 
poată afilia cu/la acestea; 

c) să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi; 
d) să fondeze mijloace de informare în masă proprii; 
e) să desfăşoare activitate editorială; 
f) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa; 
g) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare; 
h) să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopul 

și obiectivele statutare; 
i) să desfășoare activități (economice) în scopul obținerii de profit, care va fi utilizat pentru 

realizarea scopurilor statutare; 
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j) să participe la concursuri locale, naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi 
sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte 
ţări, de la fundaţii locale, naţionale şi internaţionale; 

k) să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în 
vederea realizării scopului, obiectivelor şi sarcinilor statutare; 

l) să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică; 
m) să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfășurarea 

activității și asigurarea bunei funcționări a Asociației; 
n) să acorde granturi și sub-granturi, persoanelor fizice și juridice din țară și de peste hotare; 
o) să acorde burse și ajutoare cu scop filantropic și de sponsorizare; 
p) să ofere instruiri și/sau să acopere cheltuielile pentru instruirea membrilor; 
q) să se bucure de alte drepturi acordate de legislaţia în vigoare. 

 
3.4. Asociaţia este obligată să respecte legislația Republicii Moldova, inclusiv: 

a) să își ajusteze statutul în cazul modificării legislației; 
b) să țină evidența membrilor săi; 
c) să prezinte, în termen de cel mult 3 luni, organului înregistrării de stat documentele care 

confirmă modificarea statutului, schimbarea adresei electronice, schimbarea sediului, a 
componenței organelor de conducere, control sau executive. 

 
3.5. În condițiile art. 302 Cod Civil și art. 6 din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile 

necomerciale, Asociația poate desfășura orice gen de activitate neinterzisă de lege, în vederea 
realizării scopurilor sale statutare. Asociația este în drept să desfășoare activitate economică, 
inclusiv de antreprenoriat social. Activitatea economică poate fi exercitată fie nemijlocit de către 
Asociație, fie prin constituirea persoanelor juridice cu scop lucrativ. 

 
4. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE LOR 

 
4.1. Membru al Asociaţiei poate fi orice persoană fizică sau juridică, inclusiv întreprinderile individuale 

și gospodăriile țărănești, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei.  
 

4.2. Asociația nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile 
Asociaţiei.  

 
4.3. Candidatura viitorului membru al Asociaţiei, precum şi retragerea din rândurile ei este discutată la 

ședința Comitetului Director. Decizia de acceptare sau de excludere a membrului va fi adusă 
ulterior la cunoștința Congresului. 

 
4.4. Membrii Asociației au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcție eligibilă 
a Asociației; 

b) să formuleze propuneri privind programele anuale și de perspectivă a Asociației, să participe la 
conferințe și instruiri, discuții și alte activități desfășurate de Asociație; 

c) să profite de toate formele de ajutor și suport juridic, financiar, consultativ și informațional 
oferit de Asociație; 

d) de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective; 
 
4.5. Membrii Asociației au următoarele obligații: 



 
Pagina 6 din 13 

 
 

a) să respecte prevederile Statutului, hotărârile Congresului și a organelor de conducere, control și 
executive; 

b) să participe activ la realizarea scopurilor statutare, obiectivelor și dezvoltarea Asociației; 
c) să achite la timp cotizațiile de membru în conformitate cu cuantumul și condițiile stabilite de 

către Congres; 
 
4.6. Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu 

Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din 
rândul membrilor Asociației de către Comitetul Director, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la 
cunoștință Congresului. Calitatea de membru ANARM poate înceta și prin depunerea unei cereri 
privind retragerea calității de membru al Asociației. 

 
5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
5.1. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt următoarele : 

a) Congresul;  
b) Comitetul Director; 
c) Preşedintele Asociaţiei;  
d) Administratorul (denumit specific Director Executiv) al Asociației; 
e) Comisia de Cenzori (Cenzorul). 

  
5.2.  Organul suprem de conducere al Asociației este Congresul membrilor sau al delegaților acestora, 

care se întruneşte ordinar şi extraordinar. 
 

5.3. Congresul are următoarele atribuții principale: 
a) determină direcţiile principale de activitate ale Asociației și aprobă Strategia de dezvoltare a 

Asociației; 
b) decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului; 
c) examinează şi aprobă bugetul anual și bilanțul financiar anual; 
d) alege și revocă membrii Comitetului Director, Comisiei de cenzori și Președintele Asociației. 
e) aprobă dările de seamă ale Comitetului Director şi ale Comisiei de cenzori; 
f) determină componența numerică a organelor de conducere și control; 
g) stabilește și aprobă cuantumul taxelor și a cotizațiilor de membru al Asociației; 
h) hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de 

lichidare/lichidatorul şi aprobă bilanțul de lichidare; 
i) anulează, în caz de necesitate, hotărârile Directorului Executiv și pe cele ale Comitetului, fără a 

aduce atingere drepturilor terților de bună-credință; 
j) hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.  
k) are alte competențe care rezultă din Prezentul Statut, politicile și procedurile interne și legislația 

Republicii Moldova. 
 

5.4. Mandatul tuturor organelor alese de către Congres este de 4 (patru) ani. 
 

5.5. Şedinţele ordinare ale Congresului se convoacă atunci când o cer interesele Asociaţiei, dar nu mai 
rar de o dată în doi ani. Convocarea Congresului se face de către Comitetul Director, care va 
înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data desfășurării Congresului. 
Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. 
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Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte în scris, telefonic 
sau prin rețele de socializare. 

 
5.6. Convocarea Congresului extraordinar se face de către Comitetul Director din iniţiativă proprie, la 

cererea Președintelui, Comisiei de cenzori ori la cererea a cel puţin o treime din numărul total al 
membrilor Asociaţiei.   

 
5.7. Congresul extraordinar se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei 

cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 
5.6. al statutului. 

 
5.8. În cazul în care Comitetul Director refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei 

extraordinare a Congresului, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară 
fără acordul Comitetului Director în modul stabilit pentru acesta.  

 
5.9. Congresul este considerat deliberativ numai în cazul când la ședința acestuia sunt prezenți 50% plus 

unu din numărul total al membrilor, reprezentanților sau a delegaților acestora. Fiecare membru 
deține un singur vot.  
 

5.10. Norma de reprezentare a delegaților se stabilește de către Comitetul Director. 
 

5.11. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare 
şi completare a statutului şi de reorganizare și lichidare a Asociaţiei, achiziționarea și înstrăinarea 
patrimoniului, decizii care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți la Congres. 
 

5.12. Dacă Congresul nu este considerat deliberativ, în termen de o lună, organul abilitat convoacă repetat 
ședința Congresului cu aceeași ordine de zi. Ședința convocată repetat va fi deliberativă cu 
participarea celor prezenți. 
 

5.13. Congresul poate adopta hotărâri privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi 
completată la propunerea a 50% plus unu din membrii prezenți la Congres. 
 

5.14. Desfășurarea Congresului se consemnează într-un proces-verbal semnat de secretar şi contrasemnat 
de Președintele Congresului. 
 

5.15. Membrii Asociației pot participa la Congres atât prin prezența fizică la ședință cât și prin 
intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Procedura de participare prin intermediul 
mijloacelor electronice va fi efectuată conform condițiilor și deciziei stabilite de către Comitetul 
Director și/sau a normelor incluse în politicile și procedurile interne ale Asociației. 

 
5.16. Comitetul Director este organul permanent de conducere al Asociației care este ales de către 

Congres pe un termen de 4 (patru ani) și care se subordonează acestuia. Componența numerică a 
Comitetului este stabilită și modificată de către Congresul Asociației.  
 

5.17. Comitetul Director are următoarea competență: 
a) elaborează strategia dezvoltării și trasează direcțiile principale ale activității Asociației, 

prezentându-le pentru aprobare Congresului; 
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b) asigură îndeplinirea deciziilor Congresului şi prezintă rapoarte Congresului privind activitatea 
Asociației; 

c) prezintă Congresului spre aprobare modificări și completări la Statutul Asociației; 
d) numește Directorul Executiv al organizației şi îl destituie în cazul neîndeplinirii activităților 

sale în mod corespunzător, conform contractului de angajare; 
e) evaluează anual performanțele Directorului Executiv; 
f) aprobă statele de personal, salariile personalului, rapoartele Directorului Executiv, 

regulamentele de activitate a Comitetului şi personalului angajat, contractelor de înstrăinare 
sau primire la evidență a patrimoniului; 

g) verifică bugetul Asociaţiei, elaborat de către Directorul Executiv al Asociației, raportul 
financiar anual şi raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Congresului pentru 
aprobare; 

h) aprobă regulamentele și politicile de uz intern ale Asociației şi stabilește structura ei 
organizatorică; 

i) stabilește, în condițiile legii, responsabilitatea materială a Directorului Executiv al Asociației; 
j) stabilește condițiile şi procedura de primire a noilor membri în Asociaţie, precum şi cele de 

retragere din rândurile ei; 
k) aprobă sigiliul, ștampila, simbolica şi formularele Asociaţiei; 
l) decide crearea, reorganizarea şi lichidarea sucursalelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor de 

activitate a acestora;  
m) gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui; 
n) stabilește modul în care pot fi folosite şi repartizate donațiile colectate; 
o) asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial; 
p) primește şi exclude membrii Asociaţiei; 
q) adoptă deciziile privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei precum 

și aprobarea contractelor cu valoare mai mare de 200 000 lei; 
r) hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al 

societăţilor comerciale; 
s) stabilește norma de reprezentare a delegaților/membrilor în cadrul Congresului; 
t) decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale 

Asociaţiei. 
 
5.18. Ședințele Comitetului se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt 

deliberative, dacă la şedinţă sunt prezenți 2/3 din membri ai Comitetului, iar deciziile se adoptă cu 
majoritate simplă de voturi.  
 

5.19. La cererea unui membru al Comitetului Director, Președintele Comitetului este obligat să convoace 
în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau 
tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Comitetului Director, membrul 
Comitetului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa 
extraordinară fără acordul Preşedintelui.  

 
5.20. Calitatea de membru al Comitetului Director încetează în următoarele condiţii: 

a) în caz de deces; 
b) în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va 

putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Președintelui; 
c) în caz de excludere prin decizia Congresului; 
d) în alte cazuri prevăzute de legislație și politicile și procedurile interne ale Asociației. 
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5.21. În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 5.20, locul din cadrul Comitetului Director rămâne vacant, 

urmând ca în termenul cel mai scurt posibil să fie desemnat un alt membru de către Congres. 
 

5.22. Comitetul Director poate alege secretarul Comitetului care: 
a) ține lucrările de secretariat; 
b) înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei; 
c) întocmeşte procesele-verbale ale Congresului şi ale ședințelor Comitetului Director; 
d) reprezintă Asociația în relațiile cu mass-media. 

 
5.23. Preşedintele Asociaţiei este concomitent și Președintele Comitetului Director. Președintele este 

ales de către Congres pe un termen de 4 (patru) ani și are următoarea competenţă: 
a) convoacă şi prezidează ședințele Comitetului Director; 
b) urmărește realizarea priorităților și strategiei de dezvoltare a Asociației; 
c) promovează interesele și reprezintă Asociația în raport cu instanțele judiciare (alături de 

Directorul Executiv), în relațiile cu autoritățile publice și persoanele terțe; 
d) vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la 

distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură; 
e) semnează contractul de angajare al Directorului Executiv, în baza deciziei Comitetului Director 

precum și a altor acte încheiate cu Directorul; 
f) consultă Directorul Executiv în problemele ce ţin de realizarea strategiilor organizaţionale; 
g) aplică măsuri de stimulare şi sancțiuni membrilor Comitetului Director şi Directorului 

Executiv. 
 
5.24.  Administratorul (denumit specific Directorul Executiv) este persoana fizică, care reprezintă 

Asociația în raport cu organele statului și terți și este înregistrat în calitate de conducător al 
Asociației în Registrul unităților de drept.  
 

5.25. Directorul Executiv este desemnat pe un termen de 3 (trei) ani de către Comitetul Director, dar nu 
face parte din componența acestuia.  
 

5.26. Directorul Executiv poate deține mai multe mandate consecutive şi are următoarele atribuții: 
a) desfășoară și asigură activitatea operativ-managerială cotidiană a organizației și adoptă decizii 

pe orice problemă ce ține de activitatea Asociației și care nu este de competența exclusivă a 
altor organe; 

b) asigură administrarea bunurilor Asociației; 
c) administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, 

eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;  
d) organizează si dirijează activitatea curentă a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură 

îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Comitetul Director; 
e) emite/semnează ordine, instrucțiuni, regulamente, dispoziţii, încheie acte de colaborare, 

contracte, fişe de post etc.; 
f) numește în funcție/eliberează şi gestionează angajații şi voluntarii organizației; 
g) efectuează anual evaluarea performanțelor personalului Asociației; 
h) stabilește nivelul de remunerare a muncii (cu aprobarea Comitetului), stimulează şi aplică 

sancţiuni disciplinare personalului; 
i) poartă răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi 

circulante ale ei; 
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j) poartă răspundere pentru patrimoniul şi resursele financiar-materiale ale asociaţiei; 
k) colectează fonduri şi gestionează programe şi proiecte ale organizaţiei sau deleagă aceste 

funcţii; 
l) semnează tranzacţii bancare, rapoarte financiare şi alte documente cu caracter fiscal şi 

financiar; 
m) asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege; 
n) decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a 

patrimoniului Asociaţiei; 
o) procură tehnică şi alt gen de echipament necesar activităţii organizaţiei etc.;  
p) poate solicita convocarea ședințelor Comitetului Director al Asociației; 
q) participă la şedinţele Comitetului Director (la invitația membrilor Comitetului) fără drept de 

vot; 
r) participă la planificarea strategică şi elaborează planurile operaţionale în baza planului 

strategic; 
s) reprezintă asociaţia în raporturile cu organele puterii de stat, şi locale cu asociaţiile obşteşti din 

ţară şi străinătate, mass-media, structurile comerciale etc; 
t) este responsabil de reglementarea muncii, inclusiv protecția muncii şi ţinerea corectă a 

documentaţiei corespunzătoare; 
u) este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat și a corespondenței; 
v) exercită și alte atribuții operațional-manageriale. 

 
5.27. Director executiv nu poate fi: 

a) persoana căreia, prin lege sau hotărâre judecătorească, îi este interzisă deținerea funcției de 
Director sau a unei alte funcții care acordă dreptul de dispoziție asupra bunurilor materiale; 

b) persoana fizică adultă ocrotită prin tutelă, în măsura în care, prin hotărâre judecătorească, i-a 
fost limitat dreptul de dispoziție sau nu i-a fost permisă încheierea de sine stătător ori cu 
asistența tutorelui a actelor juridice de administrare a patrimoniului, cu excepția actelor juridice 
prevăzute de Codul civil; 

c) persoana cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni 
economice, infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoana care 
gestionează organizații, comise cu intenție. 
 

5.28. Comisia de Cenzori (Cenzorul) este organul care efectuează controlul asupra activităţii 
economico-financiare a Asociaţiei.  
 

5.29. Comisia de Cenzori este aleasă de către Congres pe un termen de 4 (patru) ani.  
 

5.30. Nu pot fi Cenzori: 
a) Președintele și membrii Comitetului Director; 
b) soțul, afinii și rudele Președintelui și a membrilor Comitetului Director până la gradul al IV-lea 

inclusiv; 
c) persoana cu antecedente penale nestinse pentru infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni 

economice, infracțiuni săvârșite de persoane cu funcție de răspundere sau de persoane care 
gestionează organizații comerciale, comise cu intenție. 

 
5.31. Componența numerică a Comisiei de Cenzori este stabilită de către Congresul Asociației. 

 
5.32. Comisia de Cenzori are următoarele atribuții:  
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a) Efectuează controlul asupra activității economico-financiare ale Asociației; 
b) analizează respectarea statutului Asociației, executarea deciziilor Congresului, Comitetului 

Director şi prezintă concluzii pe marginea acestora Congresului; 
c) controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociaţiei. 

 
5.33. Comisia de Cenzori are dreptul sa ceară Comitetului Director și Directorului Executiv date privind 

activitatea lor pe o perioadă concretă, să facă cunoștință cu toate actele, documentele, ce vizează 
activitatea Asociaţiei.  

 
5.34. Comisia de Cenzori efectuează controlul cel puțin o dată pe an. Comisia de Cenzori poate decide 

efectuarea unor controale din inițiativă proprie în caz de semnalare a unor încălcări în activitatea 
financiară a Asociaţiei. 

 
5.35. Rezultatele controlului efectuat de către Comisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de 

seamă Comitetului Director şi Congresului. 
 

6. PATRIMONIUL SI SURSELE DE FINANŢARE 
 

6.1. Patrimoniul Asociaţiei se formează din: 
a) cotizațiile (anuale) de membru; 
b) venituri provenite din activitățile de producere, comerciale și editoriale ale întreprinderilor 

constituite de Asociație și cu participarea acesteia; 
c) sponsorizări si donații benevole, inclusiv filantropice, făcute de persoanele fizice şi juridice, 

din ţară şi din străinătate;  
d) venituri realizate din activitatea economică proprie; 
e) subvenții de stat, venituri obținute din hârtiile de valoare și depuneri bănești; 
f) venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietății; 
g) fonduri publice, inclusiv mijloace financiare obținute în urma desemnării procentuale; 
h) alte surse neinterzise de lege. 
 

6.2. Cotizațiile de aderare și cotizațiile anuale de membru se stabilesc de către Congres. 

6.3. Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt 
patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut. 
 

6.4. Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni etc. 
 

6.5. Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit 
pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri. 
 

6.6. Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi 
revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei. 

 
7. TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA DE SEAMA FINANCIARĂ 

 
7.1. Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent.  
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7.2. Asociația face public raportul anual de activitate în cel mult 6 luni de la sfârșitul anului pentru care 
este întocmit.  

 
7.3. Dacă Asociația nu publică raportul anual de activitate, aceasta va transmite, în termen de cel mult o 

lună, o copie a raportului oricărui solicitant.  
 
7.4. La solicitarea autorității publice competente, Asociația prezintă acesteia, în termen de cel mult o 

lună, raportul anual de activitate. Raportul anual de activitate conține informații referitoare la 
activitățile desfășurate, valoarea mijloacelor financiare și a materialelor obținute și folosite, precum 
și alte informații relevante. 

 
8. ADOPTAREA, COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA STATUTULUI 

 
8.1. Prezentul Statut se aprobă de către Congresul membrilor Asociației. 
 
8.2. Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe 

numele Comitetului Director, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a 
Congresului. 
 

8.3. Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărârea Congresului, care este deliberativă 
cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor, reprezentanţilor sau delegaților acestora 
şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă.  
 

8.4. Modificările şi completările statutului intră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării 
acestora.  

 
9. SUCURSALELE ASOCIAŢIEI 

 
9.1. Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociaţiei sunt sucursalele care realizează aceleași direcţii 

de activitate ale Asociației.  
 
9.2. Sucursalele se constituie după criteriul teritorial şi se organizează din nu mai puţin de 5 membri. 

Decizia cu privire la crearea sucursalei se adoptă de Comitetul Director. 
 

9.3. Sucursalele pot alege la adunarea generală a membrilor ei unul sau mai mulți împuterniciți 
(delegați) care le reprezintă la Congresul Asociației. 
 

9.4. Sucursala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărârea Comitetului Director.  
 

9.5. Preşedintele sucursalei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea sucursalei, 
Comitetului Director al Asociației. 

 
10. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE 

 
10.1. Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare în baza deciziei Congresului 

adoptată în condițiile stabilite de prezentul statut. 
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10.2. Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), 
dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. 
Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.  
 

10.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa 
fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse. 
 

10.4. Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării 
legislaţiei cu privire la organizațiile necomerciale. 
 

10.5. Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia 
va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează 
de către Comisia de lichidare/lichidator, numit/ă de către organul, care a adoptat această decizie în 
conformitate cu Legea cu privire la organizațiile necomerciale, Codul civil și legislația în vigoare. 

 
10.6. Comitetul Director va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea 

declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor Comisiei de lichidare/ 
lichidatorului. 
 

10.7. Comisia de lichidare/lichidatorul dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului 
lichidării. Comisia de lichidare/lichidatorul suspendă activitatea Asociației, încasează creanțele de 
la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas 
conform prevederilor legale şi statutare. 
 

10.8. Comisia de lichidare/lichidatorul întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi 
componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea. 
 

10.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii 
Asociaţiei şi membrii organelor acesteia şi se transmit altei organizaţii cu scopuri similare pentru 
realizarea scopurilor stabilite în statut. 

 
10.10. Comisia de lichidare/lichidatorul răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care   nu 

şi-a îndeplinit obligaţiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface 
pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei. 

 
10.11. Comisia de lichidare/Lichidatorul poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor. 
 

 
Director executiv 
 
 
__________________________ 
 
 


