STATUTUL
ASOCIAŢIEI
SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ ROMÂNĂ DE CERCETĂRI
INTERDISCIPLINARE

CAPITOLUL I.
Art. 1 Membri fondatori:
1. HLIHOR CONSTANTIN,
***
ADRESA, Bdul Iuliu Maniu, nr. 176-180, bl. 41, sc 2 ap 44, sector 6, Bucureşti,
C.I seria DP, nr. 099033, eliberat' de DGEIP-DEP la 06 august 2003,
CNP 1550503400511
2. IAGOB DUMITRU,
***
ADRESA:
sat Roşu,str. Gura Leului, nr. 18, comuna Chiajna, jud Ilfov
CI seria IF, nr. 266247 eliberat de SPCLEP Buftea la 13 octombrie 2010,
CNP 1481021400196
3. ROSIN AUREL-MARC-ANDREI,
***
ADRESA: str. Lazar Mihaly nr. 17, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
CI seria KV, nr.247560, eliberat de SPCLEP Sf. Gheorghe la 15 februarie 2011
CNP 1590130400209
Art.2 DENUMIREA ASOCIAŢIEI
Denumirea Asociaţiei

este ,,SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ ROMÂNĂ DE

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE" - în continuare denumită ,,Asociaţia", ,,Societatea”
ori ,,SSRCI”, potrivit dovezii disponibilităţii denumire nr. 103768 din 07 10 2011 eliberată de
Ministerul Justiţiei.
Art. 3. SEDIUL SOCIAL
Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, str Anghel Moldoveanu, nr. 31 A sector 4. Asociaţia
va putea schimba sediul şi, după caz, va putea înfiinţa sau închiria sedii secundare, SSRCI
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poate înfiinţa filiale zonale, cu preponderanţă în centrele universitare de tradiţie sau în zonele
cu potenţial de cercetare ridicat, în ţară şi în străinătate.
Art. 4 VOINŢA DE ASOCIERE ŞI SCOPUL ASOCIAŢIEI
Asociaţii îşi exprimă explicit, prin semnarea Actului constitutiv, voinţa de asociere în
vederea realizării scopului Asociaţiei.
Scopul Asociaţiei este de a valoriza capacităţile creative ale persoanelor instruite şi de a
promova excelenţa şi creativitatea în ştiinţă prin:
- păstrarea în circuitul ştiinţific şi promovarea în continuare a profesorilor şi a
cercetătorilor pensionari din instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare academică;
- integrarea în viaţa ştiinţifică naţională şi internaţională a profesorilor şi cercetătorilor;
- încurajarea interdisciplinarităţii în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată; prin
facilitarea răspândirii cunoaşterii ştiinţifice în societatea românească;
- elaborarea de studii analize, sondaje, expertize, rapoarte, baze de date specializate
pentru construirea şi implementarea de strategii politice în diferite domenii (economic, social,
studii de apărare şi securitate, diplomatic, relaţii internaţionale etc.);
- promovarea valorilor şi patrimoniului istoric din România şi Uniunii Europene în
rândul tinerilor.
Totodată, scopul Asociaţiei este de a reprezenta şi apăra interesele profesionale,
economice şi sociale ale membrilor ei în faţa instituţiilor legislative şi administrative, a
puterilor politice, a organizaţiilor şi asociaţiilor de orice fel, cât şi promovarea valorilor reale
ale ştiinţei, culturii şi spiritualităţii.
Art. 5 DURATA
Asociaţia este constituită pe o perioadă de timp nedeterminată începând cu data
Înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la judecătoria din circumscripţia unde îşi
are sediul social Asociaţia.
CAPITOLUL II
Art. 6 FORMA JURIDICĂ
Societatea este asociaţie non-guvernamentală, persoană juridică de drept privat,
independentă, cu beneficiu public, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică.
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Art. 7 OBIECTUL ASOCIAŢIEI.
Pentru realizarea scopului propus, Asociaţia va acţiona pentru îndeplinirea următoarelor
obiective:
a. Promovarea excelenţei şi creativităţii în ştiinţă;
b. Elaborarea de studii, analize, sondaje, expertize, rapoarte, baze de date specializate
pentru elaborarea de strategii politice în diferite domenii (economic, social, studii de apărare şi
securitate, diplomatic, relaţii Internaţionale etc.);
c. Încurajarea interdisciplinarităţii în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată;
d. Integrarea în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale a profesorilor
universitari şi a cercetătorilor din diferite ramuri ale cercetării ştiinţifice;
e. Păstrarea în circuitul ştiinţific şi promovarea în continuare a profesorilor şi
cercetătorilor care nu mai pot fi directori de proiecte şi nu mai pot coordona activităţi de
cercetare în cadrul universităţilor şi al institutelor de cercetare şi sprijinirea acestora să continue
activitatea ştiinţifică;
f. Promovarea egalităţii de şanse în activitatea de cercetare indiferent de sex, etnie,
religie sau vârstă în rândul oamenilor de ştiinţă;
g. Promovarea creşterii rolului expertizei ştiinţifice în luarea deciziilor în societatea
contemporană care este una bazata pe cunoaştere;
h. Facilitarea răspândirii cunoaşterii ştiinţifice în societatea românească;
i. Cunoaşterea şi promovarea valorilor şi patrimoniului istoric din România şi UE în
rândul tinerilor;
j. Identificarea, efectuarea tuturor demersurilor pentru obţinerea şi alocarea resurselor
de finanţare pentru programe de cercetare şi pentru editarea lucrărilor elaborate în procesul de
cercetare. În acest sens, Asociaţia va putea primi şi, la rândul ei, acorda sponsorizări,
liberalităţi şi orice tipuri de aport financiar ori în natură.
k. Desfăşurarea de activităţi didactice în scopul perfecţionării prin cursuri de scurtă
durată a tinerilor cercetători din România şi alte ţări;
I. Dezvoltarea de programe proprii de cercetare, inclusiv în regim de parteneriat cu
autorităţile publice şi/sau cu alte organizaţi din ţară şi străinătate;
m. Militarea pentru interculturalitate într-o lume tot mai globalizată.
Art. 10. ACTIVITĂŢI
Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia îşi propune realizarea următoarelor
activităţi:
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a. dezvoltarea de programe de cercetare proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile
publice din ţară şi străinătate;
b. organizarea de forumuri, reuniuni, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, colocvii, cursuri,
emisiuni radio-tv., elaborarea şi publicarea de lucrări specifice în domeniul istoriei, ştiinţe
auxiliare, diplomaţie, relaţii internaţionale şi studii de securitate geopolitică, sociologie, politici
publice, economiei şi marketingului etc;
c. realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe
informatice şi alte materiale informative;
d. acordarea de premii, burse, alte forme de sprijin pentru călătorii de studii şi
documentare în ţară şi în străinătate;
e. crearea unui Centru de Cercetări Interdisciplinare;
f. tipărire şi difuzare de lucrări ştiinţifice, editarea de publicaţii;
g. promovarea educaţiei incluzive, a educaţiei interculturale, formale şi nonformale.
Art. 11. INTERDICŢII
Asociaţia nu poate desfăşura activităţi în sprijinul promovării unui partid politic, a unei
Metodologii sau a unei religii; nu trebuie să încurajeze şi nici nu faciliteze orice fel de activităţi
care sunt în conflict cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
CAPITOLUL III. MEMBRI, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR
Art.12. COMPONENŢA ASOCIAŢIEI. MEMBRI
Asociaţia este compusă din:
a) Membri deplini, ce sunt, după caz, membri fondatori şi membri ordinari;
b) Personal angajat, potrivit legislaţiei muncii.
Pot avea apartenenţa simbolică la Asociaţie.
c) Membri de onoare - titlu onorific (fără drept de vot);
d) Membri asociaţi - titlu onorific (fără drept de vot);
Pot deveni membri deplini ai Asociaţiei cetăţeni români sau străini care desfăşoară
activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare şi depun o adeziune scrisă în acest sens, se
angajează că vor plăti cotizaţia şi că vor activa în spiritul statutului şi a programului aprobat.
Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.
Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director profesorilor universitari
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şi cercetătorilor care şi-au adus o contribuţie importantă la dezvoltarea diferitor domenii de
cercetare ştiinţifică.
Membri fondatori sunt membri care au înfiinţat Asociaţia. Pot fi membri ai Asociaţiei
cadrele didactice şi cercetători, în special cei care, potrivit legii, nu mai pot desfăşura activităţi
didactice şi de cercetare ca titular în instituţii de învăţământ şi de cercetare din România.
Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândeşte prin aderarea în scris la Asociaţie, adeziune ce
trebuie acceptată de Consiliul Director. Ziua următoare datei acceptării este data obţinerii
calităţii de membru. Dacă Adunarea Generală a fost deja convocată la momentul obţinerii
calităţii de membru al Asociaţiei, termenele de comunicare şi convocare pentru noul membru
nu sunt opozabile organelor Asociaţiei iar neprezentarea noului membru nu contează pentru
stabilirea cvorumului. Dacă noul membru se prezintă la Adunarea Generală, prezenţa sa
contează pentru întrunirea cvorumului şi îşi exercită deplin drepturile sale statutare şi legale.
Membri de onoare pot fi personalităţi de seamă din România sau din străinătate, care
acceptă ori solicită acest titlu onorific. Membri de onoare sunt invitaţi la evenimentele
organizate de Asociaţie şi toţi membri Asociaţiei, inclusiv membri asociaţi, sunt ţinuţi de
obligaţia de curtoazie faţă de membri de onoare. Membri de onoare se bucură de toate
drepturile membrilor asociaţi.
Membri asociaţi pot fi orice persoane juridice sau fizice care acceptă ori solicită acest
titlu onorific şi ale căror activitate este legată de cercetare, inovare şi dezvoltare. Aceştia au
statutul unui membru, pot participa ca observator la Adunările Generale, poate propune puncte
pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, poate lua cuvântul şi poate prezenta diverse materiale
în cadrul punctelor aprobate pe ordinea de zi dar nu poate exercita niciun fel de vot în această
simplă calitate.
Calitatea de membru de onoare şi membru asociat se acordă de la propunerea oricărui
membru de către Consiliului Director. La acordarea calităţii de membru de onoare este
obligatoriu consensul membrilor fondatori, numai imposibilitatea fizică îndelungată de
acordare a acestui consens fiind derogatorie de la această regulă.
Membri de onoare şi membri asociaţi trebuie să respecte valorile Asociaţiei şi să nu
denigreze nici direct şi nici indirect, prin faptele lor, prestigiul Asociaţiei.
Calitatea de membru al Asociaţiei încetează prin deces, prin solicitarea în scris a
retragerii, prin neplata cotizaţiei timp de trei luni consecutiv şi prin excludere. Membru
fondator poate fi exclus numai pentru neplata continua a cotizaţiei timp de un an sau pentru
neplata a minim 20 de luni din 36. Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director,
la propunerea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei. Excluderea se hotărăşte conform
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Regulamentului Asociaţiei. Membri şi membri fondatori achită o taxă de înscriere precum şi o
cotizaţie periodică stabilită de către Consiliul Director.
Art. 13. CARACTERELE CALITĂŢII DE MEMBRU
Calitatea de membru al Asociaţiei este personală şi inalienabilă, ea nefiind susceptibilă
de transmitere succesorilor membrilor, membrilor asociaţi sau membrilor de onoare.
Art.14. EFECTELE PIERDERII CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI
Membri Asociaţiei care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra
patrimoniului social.
Art.15 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Membri Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
- să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
- să facă propuneri în Adunarea Generală;
- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
- să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere;
- să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei;
- să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociaţiei;
- să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director.
Membri asociaţi pot fi obligaţi la plata cotizaţiei la fel ca membri Asociaţiei, în funcţie
de cum decide Consiliul Director.
CAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE
Art.16. STRUCTURA
Organul de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea
membrilor.
Organul executiv al Asociaţiei este Consiliul Director.
Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul Asociaţiei sau, după caz, Comisia de
cenzori.
Organul de reprezentare al Asociaţiei este reprezentat de Preşedinte şi vicepreşedinţii
Societăţii.
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Art.17. ADUNAREA GENERALĂ
Voinţa Generală a Asociaţiei se manifestă prin organul suprem care este Adunarea
Generală, alcătuită din totalitatea membrilor.
Membrii sunt membrii fondatori şi membrii ordinari. Membrii fondatori au drept de
veto în toate chestiunile ce privesc Asociaţia, exercitat potrivit prezentului Act constitutiv şi
Statutului.
Art. 18. CONVOCAREA ŞI CONSTITUIREA ADUNĂRII GENERALE
Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în şedinţa ordinară, şi în şedinţe
extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a
cel puţin jumătate plus unu din membrii Asociaţiei.
Data la care se convoacă Adunarea generală ordinară se stabileşte de către Consiliul
Director sau de cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor şi se comunică cu cel puţin o săptămână
înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise, telefonice, e-mail, ori pe site-ul propriu. Adunarea
Generală Extraordinară se convoacă la iniţiativa Consiliului Director sau a cel puţin 1/2 din
numărul asociaţilor iar data acesteia se anunţă cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin
înştiinţări scrise sau telefonice.
La orice Adunare Generală, pentru a fi legal constituită, trebuie să participe cel puţin un
membru fondator.
Art.19. COMPETENŢELE ADUNĂRII GENERALE
Adunarea Generala este prezidată de un preşedinte ales şi are următoarele competenţe:
a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor Generale ale Asociaţiei;
b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d. alegerea şi revocarea cenzorului (membrilor comisiei de cenzori);
e. înfiinţarea de filiale;
f. modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g. dizolvarea şi lichidarea Societăţii precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;
h. excluderea membrilor fondatori. Un membru fondator poate fi exclus numai cu
unanimitatea celorlalţi membri, inclusiv a celorlalţi ori, după caz, a celuilalt membru fondator.
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Ultimul membru fondator nu poate fi exclus Dacă rămâne un singur membru fondator,
acesta poate decide suveran şi nemotivat desfiinţarea Asociaţiei. Propunerea excluderii unui
membru fondator trebuie făcută de către preşedintele Consiliului Director;
i. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 20. ADOPTAREA HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE
Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru;
având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, preşedintele Asociaţiei decide.
Art. 21. DREPTUL DE VETO AL MEMBRILOR FONDATORI
Fiecare dintre membrii fondatori au drept de veto în toate chestiunile supuse aprobării
Adunării Generale. În cazul exercitării dreptului de veto doar de unul dintre membrii fondatori,
votul se reia. Dacă doi dintre cei trei membrii fondatori şi unanimitatea celorlalţi membrii
votează expres în contra veto-ului exprimat de un singur membru fondator, veto-ul acestuia se
invalidează iar hotărârea este adoptată.
Invalidarea dreptului de veto nu funcţionează cât timp asociaţi sunt numai membrii
fondatori.
Art. 22. CONVOCAREA ŞI CONSTITUIREA CONSILIULUI DIRECTOR.
COMPONENTA INIŢIALĂ A CONSILIULUI DIRECTOR.
Consiliul Director se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi în şedinţe extraordinare
ori de cate ori este necesar. Alegerea membrilor Consiliului Director se face prin vot direct de
către Adunarea Generală. Consiliul Director este prezidat de un membru fondator. Cu toate
acestea, dacă toţi membrii fondatori refuză în scris ori sunt în indisponibilitate fizică prelungită
de a exercita preşedinţia Consiliului Director, poate fi ales, de către Adunarea Generală, un
preşedinte dintre membrii ordinari.
Consiliul Director este format, iniţial, din toţi membrii fondatori, menţionaţi la
Capitolul I art. 1 din prezentul Act constitutiv. Ulterior, dacă este cazul, Adunarea Generală
va modifica numărul membrilor Consiliului Director până la cel mult şapte. Totdeauna
numărul membrilor Consiliului Director trebuie să fie impar.
Din Consiliul Director pot face parte şi persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel
mult o pătrime din numărul membrilor Consiliului Director.
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Art.23. CONSILIUL DIRECTOR
Consiliul Director este organul executiv al Societăţii şi este compus dintr-un număr
impar de membri, minimum trei şi maximum şapte. Preşedintele conduce Consiliul Director şi
reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.
Structura primului Consiliu Director este:
- Preşedinte;
- Membru - Vicepreşedinte;
- Membru - Vicepreşedinte.
Structura si membri Consiliului Director se aprobă de către Adunarea Generală.
Consiliul Director conduce întreaga activitate a Asociaţiei şi duce la îndeplinire toate
hotărârile Adunării Generale.
Art. 24. COMPONENŢA NOMINALĂ A PRIMULUI CONSILIU DIRECTOR
Componenţa nominală a primului Consiliu Director este:
Preşedinte - domnul HLIHOR CONSTANTIN,
***
ADRESA, Bdul Iuliu Maniu, nr. 176-180, bl. 41, sc 2 ap 44, sector 6, Bucureşti,
C.I seria DP, nr. 099033, eliberat de DGEIP-DEP la 06 august 2003,
CNP 1550503400511
Vicepreşedinte - domnul IACOB DUMITRU,
***
ADRESA: sat Rosu,str. Gura Leului, nr. 18, comuna Chiajna, jud Ilfov
CI seria IF, nr. 266247 eliberat de SPCLEP Buftea la 13 octombrie 2010,
CNP 1481021400196
Vicepreşedinte - domnul ROSIN AUREL-MARC-ANDREI
***
ADRESA: str. Lazar Mihaly nr. 17, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
CI seria KV, nr.247560, eliberat de SPCLEP Sf. Gheorghe la 15 februarie 2011
CNP 1590130400209
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Art.25. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR:
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În
exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
şi proiectul programelor Asociaţiei;
b. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c. aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
d. aprobă primirea de noi membri şi hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea
celui în cauză sau la cererea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei. Excluderea membrilor
fondatori este, prin excepţie, de competenţa Adunării Generale. Propunerea excluderii unui
membru fondator trebuie făcută de către preşedintele Consiliului Director. Un membru
fondator poate fi exclus numai cu unanimitatea celorlalţi membri, inclusiv a celorlalţi ori, după
caz, a celuilalt membru fondator. Ultimul membru fondator nu poate fi exclus. Dacă rămâne un
singur membru fondator acesta poate decide suveran şi nemotivat desfiinţarea Asociaţiei.
e. poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al
Asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei sau pentru a îndeplini
orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
f. hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei;
g. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
Art. 26. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI CONSILIULUI DIRECTOR:
-prezidează şi coordonează şedinţele Consiliului Director;
-reprezintă Asociaţia în raport cu organele puterii şi administraţiei de stat precum şi în
raport cu orice alţi terţi;
-răspunde în faţa Adunării Generale pentru activitatea Consiliului Director;
-poate adopta orice măsură ce intra în competenţa Consiliului Director, în cazul în care
situaţiile o impun, măsură ce trebuie ratificată de prima şedinţă a Consiliului Director legal
constituită;
-primeşte rapoartele trezorierului privind situaţia financiară a Asociaţiei, când aceasta
există. Dacă nu este desemnat anume un trezorier, preşedintele Consiliului Direct îndeplineşte
şi această funcţie.
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Art. 27. VICEPRESEDINŢII
În lipsa preşedintelui Consiliului Director, unul dintre vicepreşedinţii acesteia exercită
atribuţiile acestuia pe bază de mandat încredinţat de preşedinte. Membrii fondatori sunt de
drept vicepreşedinţi ai Consiliului Director. Pot fi aleşi în funcţia de vicepreşedinte şi alte
persoane.
În Consiliul Director iniţial sunt două funcţii de vicepreşedinţi. Ulterior, indiferent de
acceptarea sau nu a unor noi asociaţi, Adunarea Generală poate mări numărul vicepreşedinţilor,
dacă se măreşte numărul membrilor Consiliului Director. Dacă vreunul din membrii fondatori
se retrage din Asociaţie ori este în imposibilitate fizică de a mai participa la lucrările
Consiliului Director, Adunarea Generală poate şi micşora, corespunzător, numărul de
vicepreşedinţi.
Art.28 ACTIVITATEA DE CONTROL
Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activităţii economico-financiare a
Societăţii este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală. Primul cenzor este numit
prin Actul constitutiv. Dacă este nevoie, Adunarea Generală poate hotărî înfiinţarea unei
Comisii de cenzori, compusă din trei membri, care să preia atribuţiile de control al activităţii
Asociaţiei. Din Comisia de cenzori trebuie să facă parte cel puţin un membru al Asociaţiei şi un
expert contabil.
Art. 29. CENZORUL
Cenzorul Asociaţiei este domnul NICA DUMITRU expert contabil, carnet expert
***
contabil nr. 17018/2010/A cetăţean român domiciliat Bucureşti, str Vedea nr. 3, bl.114, sc. 1,
***
etj. 7, ap. 42, sect 5, identificat cu CI seria RT nr, 369773, CNP 1531010400556 cu mandat de
doi ani, cu posibilitatea realegerii sale în această funcţie.
Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul care este ales de Adunarea Generală
dintre membrii, pentru o perioadă de doi ani.
Daca Asociaţia va avea mai mult de 100 de membrii, va numi o Comisie de cenzori
potrivit legii.
În realizarea atribuţiilor sale Cenzorul/Comisia de cenzori:
1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
2. întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generate;
3. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
4. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
11

CAPITOLUL V. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 30. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei s-a constituit la data înfiinţării ei, în numerar, în
cuantum de 750 lei (şaptesutecincizeci lei), suma fiind depusă în numele tuturor asociaţilor de
către membrul fondator HLIHOR Constantin.
Patrimoniul va putea fi completat prin donaţii, sponsorizări, sau alte forme legale de
contribuţii de la persoane fizice sau juridice.
Bilanţul contabil şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei se întocmesc anual
conform dispoziţiilor legale
Bunurile care vor deveni proprietatea Asociaţiei fac parte din patrimoniul acesteia.
Art. 31. VENITURILE ASOCIAŢIEI
Veniturile Asociaţiei pot proveni din:
-..cotizaţii şi taxe de înscriere;
- donaţii, sponsorizări şi legate;
- venituri realizate din activităţi de cercetare, consultanţă, studii, expertiză, sondaje şi
alte activităţi prevăzute în statut;
- venituri realizate din activităţi economice directe (editare, publicare, distribuţia şi
diseminarea rezultatelor din activitatea de cercetare etc.);
- încasări din manifestările proprii;
- participare la programe de cercetare câştigate prin concurs, granturi, accesare de
fonduri europene şi naţionale pentru cercetări aplicate şi fundamentale, pentru dezvoltarea
resurselor umane, protejarea patrimoniului cultural şi arheologic;
- drepturi de autor cedate;
- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
- alte venituri permise de lege. Cu respectarea condiţiilor legale, Asociaţia poate înfiinţa
societăţi comerciale şi poate desfăşura activităţi economice directe dacă acestea au caracter
accesoriu şi au legătură cu scopul principal.
CAPITOLUL VI -DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art. 32. DIZOLVAREA
Asociaţia poate fi dizolvată prin lege sau prin hotărârea Adunării Generate adoptată cu
2/3 din voturile membrilor săi, cu respectarea dreptului de veto al membrilor fondatori potrivit
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prezentului Act constitutiv. În acest caz, lichidarea se va face conform legislaţiei României, iar
destinaţia patrimoniului va fi stabilită de către Adunarea Generală.
În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu pot fi transmise
către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau
de drept public cu scop identic sau asemănător
CAPITOLUL VII -DISPOZIŢII FINALE
Art. 33. LEGEA APLICABILĂ
Prevederile prezentului statut se completează de drept şi contextual cu cele ale actelor
normative ce reglementează activitatea de cercetare şi funcţionarea asociaţiilor.
Prezentul Statut s-a redactat de părţi in 8 (opt) exemplare originale şi a fost autentificat
de BNP Vasilescu Bogdan, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, trei s-au
înmânat părţilor (câte un exemplar pentru flecare parte), celelalte exemplare rămânând; pentru
uzul autorităţilor şi în arhiva Asociaţiei, după caz.
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ROMÂNIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC BOGDAN VASILESCU
SEDIU: Bucuresti, str. Lizeanu, nr.1-3, sector 2
Tel./Fax. 021.212.25.10
Operator de date cu caracter personal nr. 8278
Nr. inregistrare: 6348 /2011
ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2018
Anul 2011, luna octombrie, ziua 18

În faţa mea, VASILESCU BOGDAN, notar public la sediul biroului s-au prezentat, în
nume propriu:
*** Bucureşti, B-dul. Iuliu
- HLIHOR CONSTANTIN, cetăţean român, domiciliat în Mun.
***
Maniu, nr. 176-180, bl. 41, sc 2 ap 44, sector 6, identificat cu C.I seria DP, nr. 099033, eliberat
de DGEIP-DEP la 06 august 2003, CNP 1550503400511,
***sat Roşu, str. Gura Leului, nr. 18, comuna
- IACOB DUMITRU, cetăţean român, domiciliat în
***
Chiajna,
jud Ilfov, identificat cu CI seria IF, nr. 266247, eliberat de SPCLEP Buftea la 13
octombrie 2010, CNP 1481021400196,
- ROSIN AUREL-MARC-ANDREI, cetăţean român, domiciliat ***
în Sfântu Gheorghe, str.
***
Lazăr Mihaly nr. 17, jud. Covasna, identificat cu CI seria KV, nr. 247560, eliberat de SPCLEP
Sf. Gheorghe la 15 februarie 2011, CNP 1590130400209,
care, după citirea prezentului înscris, au consimţit la autentificarea acestui act, semnând
toate exemplarele.
În temeiul art. 8 litera b din Legea nr. 36/1995
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
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