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STATUTUL  

ASOCIATIEI A.C.E.R. 

(Asociatia de Comunicatii Electronice din Romania) 

 

Subscrisele:  

1. S.C. TV SAT 2002 S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în 

Râmnicu Sărat, Str. Costieni, bl. 8, et. 10, ap. 42, jud. Buzău, având numărul de înregistrare în Registrul 

Comerţului J10/386/2002, C.U.I. 14763924, prin reprezentant legal, 

2. S.C. MANSAT S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în Sibiu, 

str. Bahluiului nr. 8, CP 2400, judetul Sibiu,  având numărul de înregistrare în Registrul Comerţului 

J32/1316/1994, CUI  RO6269904, prin reprezentant legal, 

3. S.C. CANAL S  S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în str. 

Zorelelor nr. 45 bis 47, Constanta , judetul Constanta ,  având numărul de înregistrare în Registrul 

Comerţului J13/2272/1993, C.U.I. RO 4083394, prin reprezentant legal, 

4. S.C. GLIGA COMIMPEX S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul 

social în str. Scolii nr. 14, CP 4225 Reghin, judetul Mures,  având numărul de înregistrare în Registrul 

Comerţului J26/1678/1993, C.U.I. RO 4526548, prin reprezentant legal, 

5. S.C. ARIATEL S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în Str. 

Zefirului nr. 7, bloc I14, scara 3, etaj 3, apartament 15, camera 1, Calarasi, judetul Calarasi,  ,  având 

numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J51/394/2008, C.U.I. RO 23846530,  prin 

reprezentant legal, 

6.  SC EXPERTNET S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în  

str. Argesului nr, 15, CP 8350, Oltenita, judetul Calarasi, având numărul de înregistrare în Registrul 

Comerţului J51/416/2005, C.U.I. RO 17684752, prin reprezentant legal, 

7. GRIGUTA G. GHORGHE INTREPRINDERE INDIVIDUALA, persoană 

juridică de naţionalitate română cu sediul social în Rozavlea, nr. 954 , judetul Maramures, având 
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numărul de înregistrare în Registrul Comerţului F24/785/2010, C.U.I. RO 27028283, prin 

reprezentant legal, 

8. SC DIGITAL CATV SRL, persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în 

str.Unirii,  Bloc 2, Spatiu Comercial- Farmacia 87, CP 125200 , Pogoanele , judetul Buzau,  având 

numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J10/88/2002, C.U.I. RO 14449043, prin reprezentant 

legal, 

9. SC ENIASAN S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în 

Bulevardul Trandafirilor nr. 4-A, CP 1416 Motru, judetul Gorj,  având numărul de înregistrare în 

Registrul Comerţului J18/33/2001, C.U.I. RO 13696975, prin reprezentant legal, 

10. SC TELESAT S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în 

Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 29, bloc B6, apartament 58, CP 8700 Constanta, judetul Cosntanta, ,  având 

numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J13/3989/1993, C.U.I. RO4475959, prin reprezentant 

legal, 

 11. SC METROPOLITAN INTERLINK S.R.L., persoană juridică de naţionalitate 

română cu sediul social în strada Drumul Fermei nr. 112 , bloc 4, ap. 5, Demisol, CP 77160, Popesti 

Leordeni,   având numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J23/763/2013, C.U.I. RO 31335235, 

prin reprezentant legal, 

12. SC INTERSAT S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social în Str. 

Ion Ratiu nr. 33, CP 8700 Constanta , judetul Constanta ,   având numărul de înregistrare în Registrul 

Comerţului J13/4682/1993, C.U.I. RO 4785178, prin reprezentant legal, 

13. SC IMPULS CONSTRUCT S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul 

social în  Calea Urziceni nr. 10, CP 927117, Fierbintii de Sus , judetul Ialomita, având numărul de 

înregistrare în Registrul Comerţului J21/87/2008, C.U.I. RO 23225983, prin reprezentant legal 

 14. SC DVB INVENTOR S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română cu sediul social 

în  Soseaua Berceni nr. 51, bloc 129, sc 1,  etaj 5, apartament 19 , Sector 4, CP 41911,  Bucuresti,, 

având numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J40/6814/2011, C.U.I. RO 28582057, prin 

reprezentant legal 
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15.  SC DYNAMIC DISTRIBUTION S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română 

cu sediul social în  Str. Magura Mare nr. 33, Sector 3, CP O, Bucuresti , având numărul de înregistrare 

în Registrul Comerţului J40/11649/1998, C.U.I. RO 11296654, prin reprezentant legal, 

în calitate de membri asociaţi, am hotarat actualizarea actului constitutiv, in vederea 

functionarii asociatiei, persoana juridica romana de drept privat fara scop patrimonial, 

astfel: 

CAPITOLUL  I  -  DISPOZIŢII GENERALE: 

Art. 1. DENUMIREA ASOCIAŢIEI:  

Denumirea asociatiei este ASOCIAŢIA A.C.E.R. conform dovezii privind disponibilitatea 

denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sub nr. 109270 din data de 29.02.2012. 

Art. 2. FORMA JURIDICĂ A ASOCIAŢIEI: 

2.1. Asociatia este persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, independenta, 
neguvernamentală, apolitica, neetnica, fără scop religios, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil. 

2.2. Asociatia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile O.G. 
26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile prezentului statut, ale actului 
constitutiv şi cu legislaţia româna în vigoare. 

Art. 3. SEDIUL ASOCIAȚIEI: 

3.1. ASOCIAŢIA A.C.E.R. are sediul în București, str. Unirii, nr. 2, bl 8A, parter, 

sector 4. Acest sediu poate fi mutat în orice alta localitate din România sau din străinătate, pe baza 
deciziei Consiliului Director.  

3.2. Asociația poate înfiinţa sucursale, filiale si/sau puncte de lucru în România şi/sau în 
străinătate, pe baza hotărârii Adunării Generale a asociaţilor şi cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei 
române în vigoare. 

Art. 4. DURATA  DE FUNCȚIONARE A ASOCIAȚIEI  

Durata de funcţionare a societăţii este pe termen nedeterminat, cu începere de la data 

înscrierii acesteia în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor.  
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CAPITOLUL II  -  SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI: 

Art. 5. SCOPUL şi OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI: 

5.1. Scopul ASOCIAŢIEI A.C.E.R. este dezvoltarea unei organizaţii care să 

reprezinte un element de referință pentru comunitatea societăţilor, operatorilor şi 

asociaţiilor ce activează în domeniul comunicaţiilor electronice din România și oferirea de 

sprijin pentru crearea unui mediu de afaceri competitiv, conectat la realitățile locale, 

regionale și internaționale. 

5.2. Pentru realizarea scopului propus ASOCIAŢIA A.C.E.R. are urmatoarele obiective: 

- reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale comune ale membrilor săi 
în raport cu instituţiile statului, organizaţii sau asociaţii profesionale ori cu societăţi 
comerciale; 

- reprezentarea intereselor comune ale asociaţiei pe lângă organismele şi organizaţiile 
internationale; 

- reprezentarea intereselor comune ale asociaţiei faţă de public şi faţă de terţi; 
- examinarea problemelor fundamentale de ordin economic, tehnic, juridic şi etic în raport 

cu punerea în funcţiune şi exploatarea instalaţiilor de comunicaţii electronice; 

- contribuţia la promovarea şi ameliorarea legilor şi reglementărilor privind activitatea 
profesională; 

- favorizarea prin schimburi şi contacte la nivel naţional şi internaţional a dezvoltării şi 
extinderii reţelelor de comunicaţii electronice şi a serviciilor asociate; 

- reprezentarea intereselor comune în domeniul drepturilor de autor şi de concesiune şi de 
asemenea a altor domenii juridice învecinate; 

- asigurarea de asistenţă administrativă, tehnică, juridică şi alte servicii pentru membrii săi; 
- încasarea şi achitarea de drepturi şi taxe; 

- activităţi economice directe cu caracter accesoriu şi în strânsă legătură cu scopul principal 
al asociaţiei; 

- organizarea (independent sau în parteneriat) de cursuri/seminarii/ateliere de specialitate 

destinate atât membrilor Asociației cât și persoanelor interesate; 

- organizarea de întâlniri, conferințe, dezbateri; 

- dezvoltarea de parteneriate cu alte asociații, fundații sau instituții publice/private;  

-  

CAPITOLUL III  -  MEMBRII ASOCIAŢIEI : 
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Art. 6. DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU: 

6.1. ASOCIAŢIA A.C.E.R. este compusă din membrii asociaţi fondatori, membrii 

aderanţi şi membrii onorifici. 

6.2. Calitatea de membru asociat fondator se dobândeşte la momentul asocierii în vederea 

înfiinţării Asociaţiei. Calitatea de membru asociat fondator o dobândeşte şi persoana fizică sau juridică 

care, la propunerea acestuia, înlocuieşte un membru asociat fondator retras din Asociaţie sau care a 

preluat acţiunile/părţile sociale ale societăţii care avea calitatea de membru asociat fondator  însă, 

numai dacă restul membrilor asociaţi fondatori rămaşi şi-au exprimat în unanimitate acordul în acest 

sens.  

6.3. Calitatea de membru aderant se dobândeşte de orice persoană juridică cu sediul în 

România care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

a. exercită în mod autorizat activitatea de operator de servicii de comunicaţii electronice, 
furnizor de echipamente, continut, operator de internet, operator de multiplex sau 
radiodifuzor; 

b. dispune de cel puţin o reţea autorizată prin Decizia Ministerului Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in 
Comunicatii sau Consiliul National al Audiovizualului, dupa caz; 

c. declara pe proprie raspundere, prin depunerea unei declaratii in forma scrisa ca 
societăţile, administratorii sau acţionarii majoritari ai acestora nu sunt la data formulării 
cererii de aderare în stare de faliment şi nici nu au fost în  faliment în activitatea 
anterioară; 

d. declara pe proprie raspundere, prin depunerea unei declaratii in forma scrisa, ca plăteşte 
taxele şi impozitele datorate statului şi achită obligaţiile comerciale asumate fată de terţi; 

e. declara pe proprie raspundere, prin depunerea unei declaratii in forma scrisa, ca plăteşte 
drepturile de autor şi conexe titularilor îndreptăţiţi 

f. declara pe proprie raspundere, prin depunerea unei declaratii in forma scrisa, ca emite 
cu toate licenţele, autorizările, avizele şi aprobările cerute de reglementările legale în 
vigoare 

g. solicită să facă parte din această Asociaţie 
h. recunoaşte şi aderă la actele Asociaţiei (statut, act constitutiv, regulament intern de 

funcţionare, etc.), consimte şi se obligă să le respecte întocmai 
i. a primit prin vot, la propunerea Consiliului Director, acceptul Adunării Generale.  
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6.4. Solicitarea de aderare se face în baza unei cereri scrise adresată Consiliului Director al 

Asociaţiei în care se precizează că solicitantul recunoaşte şi aderă la actele Asociaţiei, consimte şi se 

obligă să le respecte întocmai. Cererea va fi însoţită de dovezile care să demonstreze îndeplinirea 

condiţiilor impuse de art. 6.3 lit. a- f  din prezentul statut. 

6.5. In termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii de aderare, Consiliul Director 

analizează cererea formulată şi actele anexate şi propune în scris Adunării Generale a Asociaţiei 

admiterea cererii de aderare. Refuzul Consiliului Director de a propune cererea de aderare Adunării 

Generale a Asociaţiei nu trebuie motivat. 

6.6. Calitatea de membru aderant este dobândită prin aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei 

care a exprimat prin vot afirmativ (51% din numărul total de voturi exprimate şi 51% din numărul 

membrilor fondatori) admiterea cererii de aderare.  

6.7. Membrii aderanţi se împart la rândul lor în membrii aderanţi activi şi membrii 

aderanţi standard. Diferenţa constă în faptul că membrii aderanţi activi sunt persoane juridice de 

notorietate în domeniul comunicaţiilor electronice din România şi/sau deţin un portofoliu vast de 

clienţi. 

6.8. Titlul de Membru de Onoare (membru onorific) al ASOCIAŢIEI A.C.E.R. se poate 

acorda ca recompensă unor persoane din ţară şi/ sau străinătate care s-au remarcat printr-o activitate 

cu rezultate de excepţie în domeniile de activitate ale Asociaţiei, conform criteriilor adoptate în acest 

sens de către Consiliul Director, fără a fi nevoie ca aceste persoane să îndeplinească condițiile impuse 

la art. 6.3. 

Art. 7. PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU 

7.1. Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI A.C.E.R. se pierde prin renunţare, radiere, 

excludere.  

7.2. Renunţarea la calitatea de membru al Asociaţie se poate face în orice moment în baza unei 

cereri scrise adresate Preşedintelui Asociaţiei, ca expresie a voinţei liber exprimate.  

7.3. Radierea se pronunţă prin Decizia Consiliul Director al Asociaţiei în cazurile de pierdere 

a dreptului de asociere legală precum şi pentru neplata cotizaţiei în termenul stabilit prin 
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hotărârea Consiliului Director. Pentru situaţia în care Consiliul Director admite motivaţia pentru 

neplata cotizaţiei, formulată în scris, cel în cauză îşi păstrează calitatea de membru. 

7.4. Excluderea se pronunţă împotriva membrilor Asociaţiei în oricare dintre următoarele 

situaţii:  

a. în caz de manifestare a unei atitudini publice dezonorante pentru scopul Asociatiei și 
vădit îndreptate împotriva realizării acestuia 

b. pentru motive grave ce aduc prejudicii morale sau materiale Asociaţiei 
c. în cazul pierderii atributelor care l-au recomandat ca membru aderant/de onoare 
d. pentru încălcarea dispoziţiilor din actele Asociaţiei sau/şi nerespectarea deciziilor 

Consiliului Director sau/şi a hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei. 

7.5. Excludere se pronunţă prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei urmare a votului de 

excludere exprimat de 51% din numărul celor prezenţi la Adunare. 

7.6. Pentru situaţia în care membrul asociat fondator schimbă acţionariatul/asociaţii societăţii, 

vechea conducere are obligaţia ca în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării 

menţiunii să aducă la cunoştinţa celorlalţi membrii asociaţi fondatori schimbările intervenite. Daca 

restul membrilor asociaţi fondatori nu sunt de acord în unanimitate cu noul acţionariat/asociaţi ai 

societăţii, atunci acest membru pierde calitatea de membru asociat fondator. 

Art. 8. DREPTURILE ASOCIAŢILOR 

 Membrii ASOCIAŢIEI A.C.E.R. au, în principal, următoarele drepturi:  

a. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociației 
b. să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii 

Asociaţiei, 
c. să participe la manifestările organizate de Asociaţie în ţară şi în străinătate. 
d.  

Art. 9. OBLIGATIILE ASOCIAŢILOR 

 Membrii ASOCIAŢIEI A.C.E.R. au, în principal, următoarele obligaţii:  

a. să cunoască şi să respecte prevederile actelor normative care reglementează domeniul 
comunicaţiilor electronice şi actele Asociaţiei, 
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b. să participe în mod activ la realizarea obiectivelor Asociaţiei, să respecte necondiţionat 
hotărârile organelor de conducere, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care 
au fost aleşi şi/sau în comisiile în care activează, 

c. să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale Asociației 
d. să adopte un comportament care să confere credibilitate industriei de comunicaţii 

electronice şi să sporească buna reputaţie a acesteia 
e. să trateze drept confidenţială orice informaţie cu privire la activitatea şi afacerile 

clienţilor cu care interacţionează în plan professional 
f. să imbunătăţească percepţia şi increderea publicului în industria de comunicaţii 
g. să adopte modalităţi de informare cu privire la serviciile oferite care să nu diminueze 

demnitatea profesiei 
h. să evite acţiuni, practici şi activităţi care pot discredita sau prejudicia dezvoltarea 

sectorului de activitate 
i. să respecte până la capăt şi în totalitate acordurile verbale sau promisiuni de orice natura 

făcute unui alt membru al Asociaţiei sau unui client sau potenţial client 
j. să trateze corect publicul şi colegii de profesie, respectând principiile concurenţiale 

legitime şi interesele celorlalţi 
k. să respecte drepturile de proprietate de proprietate intelectuală ale titularilor 
l. să nu disemineze în cunoştinţă de cauză informaţii false sau incorecte şi să corecteze cu 

promptitudine astfel de comunicări eronate de care sunt responsabili 
m. să se asigure că toate materialele proprii difuzate în reţelele lor sunt în concordanţă cu 

legile şi regulamentele în vigoare, luând măsurile de precauţie raţionale pentru aceasta 
n. să nu lanseze faţă de clienţi sau viitori clienţi afirmaţii defăimătoare despre alţi membri 
o. să răspundă oricărei plângeri sau reclamaţii care a fost transmisă Asociaţiei şi să participe 

în toate acţiunile Asociaţiei pentru rezolvarea plângerii sau reclamaţiei. 

 

CAPITOLUL IV - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ASOCIAŢIEI: 

Art. 10. ADUNAREA GENERALĂ 

10.1. Adunarea Generală este alcătuita din totalitatea asociatilor și reprezintă organul suprem de 

conducere al ASOCIAŢIEI A.C.E.R., avand drept de control permanent asupra organelor 

Asociației. 

10.2. Adunarea Generală are atribuțiile stabilite prin statut, se convoacă o dată pe an în sesiune 

ordinară şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinară.  
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10.3. Adunarea Generală se întruneşte la convocarea:  

a. Preşedintelui Asociaţiei prin decizia Consiliului Director 
b. la cererea fundamentată a unei cincimi din numărul membrilor Asociaţiei 
c. la cererea Comisiei de Cenzori, aprobată de Consiliul Director. 

10.4.Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 10 zile înaintea datei reuniunii, prin 
scrisoare recomandată sau convocare transmisă prin fax, cu indicarea datei şi orei întrunirii, a locaţiei,  
precum şi a ordinii de zi. 

10.5.Propunerile membrilor cu intenţia unei convocări trebuie prezentate Preşedintelui 
Asociaţiei cu cel puţin 20 de zile înaintea datei reuniunii. 

10.6.Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 51% din numărul 
membrilor cu drept de vot. În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte numărul minim, la a 
doua convocare Adunarea Generală se va putea ţine indiferent de numărul membrilor cu drept de vot 
prezenţi. 

Art. 11. Votul şi modul de adoptare a hotărârilor în Adunarea Generală: 

11.1. În Adunarea Generală, dreptul de vot se exercită astfel:  

o membrii fondatori câte 1 vot 
o membrii aderanţi câte 1 vot 
o membrii onorifici - vot consultativ, fără valoare decizională 

11.2. Hotărârile se iau cu majoritate simplă a voturilor membrilor prezenţi. Pentru luarea unei 

hotărâri cu privire la modificare statutului, dizolvarea Asociaţiei sau fuziunea cu alte asociaţii este 

necesară o majoritate calificată de 2/3 din membrii activi prezenţi. 

11.3. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. 

11.4. Dezbaterile Adunării Generale precum şi hotărârile adoptate se consemnează într-un 

proces verbal care trebuie semnat de secretarul de şedinţă al Adunării Generale şi Preşedintele 

Asociaţiei. 
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11.5. În vederea reprezentării în Adunarea Generală, fiecare membru poate desemna un 

mandatar, ales dintre membrii Asociaţiei. 

11.6. În Adunarea Generală membrii fondatori au drept de veto. Decizia membrilor fondatori, 

în vederea exprimării dreptului de veto, se ia cu unanimitate. 

Art. 12. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:  

a. dezbate şi stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociatiei; 

b. aproba buget de venituri și cheltuieli și bilantul contabil; 
c. alege şi revocă, după caz, membrii Consiliului Director, cenzorii Asociatie sau, dupa caz, 

membrii comisiei de cenzori; 
d. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi se pronunţă asupra 

gestiunii Asociaţiei; 
e. ratifică sau anulează, după caz, deciziile Consiliului Director al Asociaţiei; 
f. descarcă de gestiune Consiliul Director; 
g. hotărăşte cu privire la admiterea cererii de aderare la Asociaţie în calitate de membru 

aderant; 
h. hotărăşte cu privire la excluderea membrilor din Asociaţie; 
i. decide asupra contestaţiilor formulate de membrii Asociaţiei în cazul excluderii lor; 
j. hotărăşte cu privire la înfiinţarea si /sau dizolvarea de filiale ale Asociaţiei; 
k. aprobă sau modifică, după caz, statutul / actul constitutiv al Asociaţiei;  
l. hotărăşte cu privire la dizolvarea si lichidarea Asociaţiei, precum si cu privire la destinaţia 

bunurilor ramase dupa lichidare 
m. ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea Asociaţiei, în limitele prevederilor legale. 

 

Art. 13. CONSILIUL DIRECTOR 

13.1. Consiliul Director al Asociației asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 

Generale a Asociatiei și conduce activitatea asociației în intervalul dintre două Adunări Generale.  

13.2. Consiliul Director este compus din 5 membrii aleşi pe o perioadă de 5 ani.  

13.3. Din Consiliul Director fac parte de drept membrul fondator si patru membri aderanti, 

indiferent de categoria din care fac parte, membri aderanti activi sau membri aderanti standard. 
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13.4. Cei patru reprezentanţi ai membrilor aderanţi vor fi propuşi în mod exclusiv de către 

membrii aderanţi ai Asociaţiei.  

13.5. Membrii al căror mandat expiră pot fi realeşi. În caz de absenţă, demisie sau excludere, 

Consiliul Director poate să înlocuiască provizoriu membrii în cauză. Înlocuirea definitivă are loc la 

proxima Adunare Generală. Mandatul membrilor astfel aleşi se încheie în momentul în care ar fi trebuit 

să expire mandatul membrilor înlocuiţi. 

13.6. Consiliul Director alege dintre membrii si Presedintele Asociatiei şi doi Vicepreşedinţi. 

Presedintele Asociatiei conduce Consiliul Director si prezideaza sedintele acestuia. 

Art. 14. Întrunirea Consiliului Director: 

14.1. Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea: 

a. Preşedintelui Asociaţiei 
b. a cel puţin 3 dintre membrii Consiliului Director 
c. la cererea scrisă a cel puţin 5 membrii aderanţi. 

14.2. Convocarea se face prin fax sau prin notă telefonică cu confirmare, cel puţin 3 zile înainte 

de data stabilită. 

14.3. Prezenţa la şedinţa Consiliului Director a cel puţin 4 membrii este necesară pentru a 

delibera în mod valabil. 

14.4. În Consiliului Director dreptul de vot se exercită astfel: 

o membrii fondatori câte 2 voturi 
o membrul aderanti câte 1 vot 

14.5. Hotărârile Consiliului Director se adoptă în mod valabil cu votul a 51% din membrii 

prezenţi. 

14.6. Membrii Consiliului Director pot vota hotărârile ce se adoptă şi prin corespondenţă. În 

acest caz votul se va transmite în scris sub semnătura persoanei abilitate să reprezinte în mod legal 

membrul respectiv şi cu aplicarea ştampilei. 

14.7. Toate deliberările Consiliului Director şi hotărârile adoptate sunt consemnate într-un 

registru şi semnate de membrii Consiliului prezenţi şi de Preşedintele Asociaţiei. 
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14.8. Funcţiile membrilor nu sunt retribuite, cheltuielile şi decontările necesare îndeplinirii 

mandatului lor fiind rambursate din fondurile Asociaţiei prin prezentarea de documente justificative. 

14.9. Membrii Consiliului Director care lipsesc nemotivat de la mai mult de două şedinţe 

consecutive sau de la mai mult de 3 şedinţe în decursul unui an calendaristic, se consideră demisionaţi 

şi vor fi înlocuiţi, prin cooptare; în cazul preşedintelui şi vicepreşedinţilor pierderea calităţii de membru 

în organele de conducere menţionate atrage înlocuirea necondiţionată din funcţie.  

14.10. Membrii Consiliului Director al Asociației pot fi în acelaşi timp şi membri ai consiliilor 

altor organizaţii similare. 

Art.  15. Consiliul Director are următoarele atribuţii:  

a. analizează şi avizează proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli ale asociaţiei; 

b.  se pronunţă asupra activităţii desfăşurate de conducerea Asociaţiei şi de conducerile 
filialelor, după caz; 

c. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei 

d. analizează şi avizează informările Preşedintelui şi ia act de constatările organelor de 
control şi stabileşte măsurile ce se impun; 

e. urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţiei;  
f. convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei;  
g. alege dintre membrii săi Presedintele Asociatiei, care reprezinta Asociatia in relatiile cu 

tertii, şi doi Vicepreşedinţi 
h. poate împuternici alte persoane cu funcţii executive, fie că au calitatea de membru sau 

sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute de litera m. şi a reprezenta 
Asociaţia în relaţiile cu terţii 

i. hotărăşte cu privire la afiliere şi asocierea cu alte persoane fizice sau juridice române sau 
străine 

j. hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;  
k. aprobă criteriile pentru admiterea de noi membri; 
l. încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei; 
m.  hotărăşte cu privire la radierea membrilor din Asociaţie;  

n. propune Adunării Generale persoanele cărora li se poate acorda titlul de "Membru de 

onoare";  
o. aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
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p. aprobă organigrama, statul de funcţii şi de personal ale asociaţiei;  
q. stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare şi criteriile după care se calculează cotizaţia aceasta 
r. poate împuternici alte persoane cu funcţii executive, fie că au calitatea de membru sau 

sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute de litera l.) şi a reprezenta 
Asociaţia în relaţiile cu terţii 

s. ia, în situaţii deosebite, hotărâri ce ţin de competenţa Adunării Generale; 
t. îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii.  

 

Art. 17. PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI 

17.1. Preşedintele Asociaţiei este persoana desemnată drept Președinte al Consiliului Director 

al Asociației. 

17.2. Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:  

a. prezidează şedinţele Adunărilor Generale a membrilor asociati şi a Consiliului Director 
al Asociaţiei;  

b. este împuternicit să încheie acte juridice în numele și pe seama Asociaţiei; 
c. reprezintă asociaţia în relaţiile cu membrii acesteia, precum şi cu alte organizaţii şi 

persoane din ţară şi din străinătate;  
d. dă delegare de competenţă Vicepreşedinţilor Asociaţiei;  

e. îndeplinească atribuțiile stabilite în sarcina acestuia în cadrul Adunării Generale a 

asociațiilor. 
f. decide şi ia orice alte măsuri în conformitate cu prevederile legii.  

 

Art. 18. ORGANELE DE CONTROL 

18.1. Activitatea economico-financiară a ASOCIAŢIEI A.C.E.R. se exercita de fiecare dintre 

membrii asociați care nu fac parte din Consiliul Director sau poate fi asigurata de un cenzor, ales de 

Adunarea Generală, sau, dupa caz, de o comisie de cenzori. 

18.2. Funcţia de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul 

consiliului şi cu funcţiile salarizate în cadrul Asociației. Cenzorul va fi remunerat în conformitate cu 

dispoziţiile legale în materie. 

18.3 Cenzorul verifică pe baza evidenţelor contabile întreaga activitate financiară a Asociației. 
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18.4. Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării Generale a Asociației 
şi ca informări Consiliului Director sau Preşedintelui Asociaţiei.  

18.5. Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în 
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în prealabil de Adunarea Generală.  

CAPITOLUL V  -  PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI: 

Art. 19.1. Patrimoniul inițial al Asociației este format dintr-un vărsământ în numerar în valoare 

de 1.500 lei, depus de către membrii asociați fondatori. 

Art. 19.2. Bunurile şi mijloacele băneşti ale Asociației se realizează prin:  

a. cotizaţiile membrilor 
b. finanţări publice şi private în condiţiile legii; 
c. granturi; 
d. venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu şi sunt în 

strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei;  
e. donaţii, subvenţii, sponsorizări etc. 
f. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;  
g. orice alte surse, în condiţiile legii.  
h.  

CAPITOLUL VI – DISPOZIȚII FINALE: 

Art. 20. ASOCIAŢIA A.C.E.R. se dizolva în următoarele situaţii: 

1. de drept:  
a. când scopul pentru care a fost constituită Asociaţia nu mai poate fi realizat, dacă în 

termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui 
scop; 

b. pentru situaţia imposibilităţii de constituire a Adunării Generale sau a Consiliului 
Director în conformitate cu prevederile Statutului, 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; 

c. în cazul reducerii numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 
completat timp de trei luni. 
 

2. prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:  
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a. când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c. când Asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d. când Asociaţia a devenit insolvabilă; 
e. dacă nu a obţinut autorizaţiile administrative prealabile necesare activităţii pe care o 

desfăşoară. 

3. prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor - în termen de 15 zile de la data şedinţei 
de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie 
teritorială îşi are sediul Asociaţia, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

Art. 21. Oricare ar fi cauza dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidarii 

patrimoniului vor fi transmise catre o persoana juridica de drept privat sau de drept public cu scop 

identic sau asemănător cu al Asociației ce va fi desemnată prin hotărâre de către membrii Adunarii 

Generale. 

Art. 22. Consiliul Director al Asociației va proceda şi va hotărî în timp util la adaptarea 
corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare prin 
modificarea necesară a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor cuvenite; 

hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare Generală a membrilor Asociației. 
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