
STATUTUL ASOCIA IEI  INSPIRED  
PREAMBUL  
Având în vedere dispozi iile Ordonan ei  Guvernului nr. 26/2000 modificat , 
actualizat  i republicat   la data de 28.07.2005 i în temeiul acestor 
dispozi ii, s-a luat hot rârea înfiin riii unei Asocia ii intitulate ASOCIA IA 
INSPIRED, asocia ie neguvernamental , apolitic  i f r  scop lucrativ dup  
cum urmeaz :  
CAP. I.  MEMBRII ASOCIA I FONDATORI  
Art. 1. Prezenta asocia ie se constituie având ca membri asocia i fondatori 
urm toarele persoane:  
Martin Postumia, cet ean român, n scut  la data de 09.11.1975, în Galati, 
domiciliat  în Campina, Str. M r e ti nr.18, identificat  cu CI seria PH, nr. 
841877, eliberat  la data de 07.06.2009 de SPCLEP Cåmpina , CNP 
2751109170370;  
Pena Andrei erban, cet ean roman, n scut la data de 23.10.1971 in 
Bra ov, Jud. Bra ov, domiciliat in Bucure ti, Sector 2, Str. Drago  Vod  nr. 
38, apt 5, identificat cu CI seria RR nr. 564809, eliberat  la data de 
04.03.2009 de SPCEP S2 Bucuresti, CNP 1711023080046   
Badiu C t lin, cet ean român, n scut la data de 01.07.1974, in Com. 
Certesti, Jud. Galati, domiciliat in Galati, Jud. Galati, Str. Siderurgi tilor, nr. 
25, bl. SD7A, sc. 2, apt. 39, identificat cu CI seria GL nr. 592399, eliberata la 
data de 10.12.2008 de SPCLEP Galati, CNP 1740701173211. 

âriac Mihaela M d lina, cet ean român, n scut  la data de 08.10.1979, în 
Municipiul Bucure ti, domiciliat  în Municipiul Bucure ti, Aleea Ciceu Nr.1 Bl. I 
66, Sc.1 Et.4 Ap.9, identificat  cu CI seria RD, nr. 357634, eliberat  la data de 
11.02.2004 de Sectia 15 Bucure ti , CNP 2791008450114  
Art. 2. Persoanele identificate la art. 1 din prezentul Statut consimt a se 
asocia prin punerea în comun a contribu iei lor materiale i a cuno tin elor lor 
pentru realizarea scopului asocia iei.  
CAP. II. DENUMIREA, SEDIUL I DURATA  
Art. 3. Denumirea  
Asocia ia poart  denumirea complet  de ASOCIA IA INSPIRED (denumit  în 
continuare Asocia ia), în conformitate cu dovada disponibilit ii denumirii nr. 
83168 din data de 26.03.2010, eliberat  de Ministerul Justi iei-Departamentul 
pentru Comunicare i Rela ii Publice.  
Art. 4. Statutul  
Asocia ia func ioneaz  ca persoan  juridic  român , de drept privat, f r  scop 
lucrativ sau patrimonial, non-profit, independent  i neguvernamental , în 
condi iile stabilite în prezentul Statut, în conformitate cu prevederile 
Ordonan ei Guvernului nr. 26/2000 (actualizat  la data de 28.07.2005) cu 
privire la asocia ii i funda ii.  
Art. 5. Sediul  
Asocia ia are sediul în Bucuresti, Sector 2, Strada Vasile Conta nr. 6, 
mansard , camera 2. Orice schimbare a sediului urmeaz  a fi stabilit  prin 
hot rârea Consiliului Director i va fi comunicat  instan elor judec tore ti de 
care apar in vechiul i noul sediu al Asocia iei. 
Art. 6. Durata  
Asocia ia este constituit  pe perioad  nelimitat  i va func iona de la data 
înscrierii în Registrul Asocia iilor i Funda iilor.  
 
Cap. III. SCOPUL I OBIECTIVELE ASOCIATIEI   
Art. 7. Scopul 
Scopul Asocia iei este acela de a dezvolta ac iuni care s  contribuie la 
consolidarea, cre terea i succesul pe termen lung al tinerilor arti ti români i 



a domeniilor culturale i artistice din România. 
Art. 8. Obiectivele  
Pentru realizarea scopului s u, Asocia ia î i propune atingerea urm toarelor 
obiective:  
a) Promovarea unei atitudini responsabile fa  de art  i cultur  la nivelul 
publicului larg;  
b) Popularizarea de concepte i bune practici din domeniul culturii i artei;  
c) Mijlocirea schimbului de informa ii privind cultura i arta i a transferului de 
expertiz  în aceste domenii;  
d) Consilierea i sprijinirea tinerilor în definirea op iunilor lor profesionale;  
e) Identificarea i definirea unui standard profesional pentru urm toarele 
direc ii: design, teatru, film, anima ie, fotografie, muzic , arhitectur  i altele 
asemenea; 
f) Identificarea i valorificarea oportunit ilor de integrare a tinerilor absolven i 
în domeniile artistice pe care le-au studiat 
g) Aducerea de beneficii tinerilor arti ti români prin cooperarea cu organiza ii, 
autorit i sau cet eni i prin programe de preg tire în aceste arii de activitate 
h) Promovarea i sus inerea tinerilor arti ti români pe plan na ional i 
interna ional 

  i) Stabilirea unui forum unde reprezentan ii domeniilor creative din România 
s  se poat   întâlni, pentru examinarea problemelor de interes mutual i 
promovarea unor rela ii bune  între ace tia. 
  j) Militarea pentru crearea unui mediu competi ional onest i transparent, în 
industriile creative din România. 
Art. 9. Activit ile  
Pentru atingerea obiectivelor sale, Asocia ia desf oar  urm toarele activit i:  
a) Ini iaz  sau particip  la programe interna ionale care aduc beneficii 
mediului cultural din România;  
b) Organizeaz , sprijin  sau particip  la evenimente culturale care 
promoveaz  atitudini favorabile pentru cultura i arta din România;  
c) Dezvolta proiecte care aduc beneficii reale tinerilor arti ti români 
(concursuri la nivel na ional si interna ional, expozi ii, festivaluri, tabere de 
crea ie, coli de var , sesiuni de comunicare, workshop-uri i altele 
asemenea) 
d) Ini iaz  i implementeaz  concursuri na ionale în mai multe domenii 
creative;  
e) Acord  burse i premii, finan eaz  proiecte de cercetare, stagii de 
documentare, organizeaz  colocvii, seminarii i conferin e publice;  
f) Colaboreaz  cu companiile în vederea realiz rii proiectelor men ionate 
anterior; 
g) Desf oar  campanii de educa ie cultural  a popula iei, care promoveaz  
implicarea activ  a ceta enilor; 
h) Consiliaz  alte organiza ii, autorit i sau comunitatea local  în vederea 
realiz rii de ac iuni i proiecte care aduc beneficii culturii i artei; 
i) Stabile te rela ii cu institu ii sau organiza ii similare din str in tate în 
vederea promov rii coerente a obiectivelor privind cultura i arta;  
j) Colaboreaz  cu autorit ile europene, na ionale i locale pentru dezvoltarea 
i implementarea de proiecte de cultur  i art  ;  

k) Realizeaz  sau comisioneaz  studii privind implicarea tinerilor in activit i 
culturale; 
l) Colaboreaz  cu alte organiza ii i cluburi neguvernamentale care 
desf oar  activit i de cultur  si art  ;  
m) I i exprim  prin intermediul reprezentan ilor sau a publica iilor pozi ia cu 
privire la activit ile din domeniul culturii si artei;  



n) Ini iaz  sau particip  la dezbateri publice privind cultura i arta;  
o) Editeaz  materiale publicitare, c r i, bro uri, pliante, reviste i produce 
spoturi publicitare, filme de lung sau scurt metraj i filme de prezentare care 
popularizeaz  artisti i probleme de cultur  si art  ; 
p) Incurajeaz  i sus ine cercet ri în cultur  si art  ;  
q) Atrage, între ine i educ  voluntari pentru implementarea împreun  cu ei a 
activit ilor men ionate anterior;  
r) Atrage resurse financiare publice i private pentru dezvoltarea activit ilor 
men ionate anterior;  
s) Realizeaz  activit i economice în condi iile men ionate la art. 12 lit. (c);  
t) Desf oar  orice alte activit i de natur  s  contribuie la realizarea misiunii 
i a obiectivelor Asocia iei.  

Art. 10. Valorile  
În realizarea misiunii, obiectivelor i activit ilor sale, membrii i personalul 
Asocia iei urm resc respectarea urm toarelor valori:  
a) integritate;  
b) transparen  si legalitate;  
c) eficien ;  
d) voluntariat;  
e) colaborare;  
f) folosirea durabil  a resurselor.  
CAP. IV. PATRIMONIUL  
Art. 11. Valoarea ini ial   
(1) Patrimoniul ini ial al Asocia iei este constituit în numerar i este în sum  de 
600 (sase sute) RON, fiind format din contribu iile b ne ti egale ale 
membrilor.  
(2) Contribu iile b ne ti efectuate în valut  vor fi transformate în lei, luându-se 
în considerare cursul de schimb al monedei na ionale din ziua pl ii. 
Contribu iile materiale vor trebui s  fie în prealabil expertizate de c tre un 
expert autorizat, în vederea stabilirii valorii lor i a posibilit ii de a fi 
valorificate în interesul Asocia iei.  
Art. 12. Veniturile  
Veniturile Asocia iei provin din:  
a) cotiza ii ale membrilor asocia i;  
a1) Cotiza ia unui membru asociat este de 50 RON pe an pentru persoane 
fizice i 200 RON pe an pentru persoane juridice.  
a2) Anul se calculeaz  ca an calendaristic de la data achit rii cotiza iei 
b) venituri realizate din activit i desf urate în condi iile legii i în baza 
statutului;  
c) venituri din activit i economice cu caracter accesoriu desf urate în 
condi iile legii i în scopul realiz rii misiunii i obiectivelor Asocia iei; 
d) dona ii ale persoanelor fizice, persoanelor juridice cu capital public, privat 
sau mixt, legate testamentare, sponsoriz ri, etc.;  
e) dobânzile i dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în 
condi ii legale;  
f) resurse ob inute de la bugetul de stat sau bugetele locale;  
g) alte încas ri sau contribu ii prev zute de lege.  
Art. 13. Destina ia încas rilor  
Încas rile realizate de Asocia ie r mân la dispozi ia sa. Destina ia folosirii 
acestora se va aproba de Consiliul Director, prin execu ia bugetar , conform 
legisla iei.  
Art. 14. Exerci iul bugetar  
Exerci iul bugetar al Asocia iei începe la 1 ianuarie i se încheie la 31 
decembrie.  



Art. 15. Gestionarea patrimoniului  
Gestionarea patrimoniului Asocia iei se va face cu respectarea prevederilor 
legale, aplicate în mod corespunz tor statutului de organiza ie 
neguvernamental  i non- profit al acesteia.  
Art. 16. Compunerea patrimoniului  
Fondurile proprii ale Asocia iei pot fi atât în lei cât i în valut , în condi iile 
prev zute de lege. Asocia ia poate de ine active mobile i imobile în ar  i în 
str in tate.  
CAP. V. DREPTURI I OBLIGA II ALE MEMBRILOR ASOCIA I; 
DOBÂNDIREA I PIERDEREA CALIT II DE ASOCIAT  
Art. 17. Dobândirea calit ii de asociat  
(1) La propunerea oric rui membru asociat i cu aprobarea Consiliului 
Director, poate deveni membru asociat al Asocia iei orice persoan  care 
dore te s  slujeasc  scopurile pentru care a fost înfiin at  asocia ia, cu 
respectarea actului constitutiv i a statutului acesteia, a Regulamentului de 
Organizare i Func ionare, a hot rârilor emanate de la organele de conducere 
i care certific  acest lucru prin semnarea Contractului de Adeziune la 

Statutul Asocia iei. 
(2) Pentru obtinerea calit ii de membru al Asocia iei este necesar  
completarea unei cereri. Cererea de admitere în Asocia ie se depune în scris, 
urmând ca organele de conducere ale Asocia iei s  se pronun e în leg tur  
cu aceasta în termen de 15 zile de la data depunerii.  
Aprobarea primirii de noi membri asocia i se aprob  de c tre Adunarea 
General , la propunerea motivat  a oric rui membru asociat. Între sesiunile 
Adun rii Generale, Consiliul Director este împuternicit s  admit  în principiu 
noi membri asocia i, urmând ca validarea admiterii acestora s  fie f cut  la 
proxima sesiune a Adun rii Generale. 
(3) Admiterea unui nou membru devine efectiv  doar dup  achitarea 
contribu iei anuale precum i dup  acceptarea în scris, sub semn tur , a 
Contractului de Adeziune la Statutul Asocia iei . 
Art. 18. Membrii Asocia iei 
Pot deveni membri ai Asocia iei persoanele fizice sau juridice din ar  sau 
str in tate care sprijin  moral i/sau material Asocia ia.  
Art. 19. Categoriile de asocia i  
Membrii asocia i se împart în:  
a) membri asocia i fondatori - sunt persoanele fizice care au aderat la 
statut, la data înfiin rii Asocia iei i care de drept se înscriu în categoria 
membrilor cotizan i, beneficiind de toate drepturile acestora. Membrii asocia i 
fondatori au drept de vot deliberativ.  
b) membri asocia i cotizan i - sunt membri asocia i cu drepturi depline, care 
au aderat la Asocia ie dup  momentul înfiin rii acesteia i care beneficiaz  
de drepturile i sunt inu i de obliga iile prev zute în prezentul statut. Membrii 
asocia i cotizan i au drept de vot deliberativ. 
c) membri asocia i necotizan i– sunt membri asocia i care au aderat la 
Asocia ie dup  momentul înfiin rii acesteia i care beneficiaz  de drepturile 
i sunt inu i de obliga iile prev zute în prezentul statut. Votul membrilor 

asocia i necotizan i este consultativ.  
d) membri asocia i onorifici – sunt personalit i ale vie ii publice sau 
persoane care au adus servicii deosebite Asocia iei. Votul membrilor onorifici 
este consultativ.  
Art. 20. Drepturile membrilor asocia i  
Membrii asocia i au urm toarele drepturi:  
a) s  aleag  i s  fie ale i în organele de conducere ale Asocia iei;  
b) s  participe la dezbateri, la întocmirea documentelor i materialelor de pe 



ordinea de zi a Adun rii Generale;  
c) s - i exprime punctul de vedere cu privire la m surile ce urmeaz  a fi luate 
i documentele supuse dezbaterii în cadrul Adun rii Generale;  

d) s  solicite motivat includerea unor probleme pe ordinea de zi a Adun rii 
Generale;  
e) s - i exprime voin a prin vot deliberativ sau consultativ asupra problemelor 
supuse dezbaterii în cadrul Adun rii Generale;  
f) s  aib  acces la toate informa iile ce privesc activitatea Asocia iei;  
g) s  participe la toate ac iunile organizate de Asocia ie;  
h) s  propun  i alte activit i pentru interesul Asocia iei i al membrilor;  
i) s  beneficieze de anumite servicii gratuite, în condi iile achit rii integrale a 
cotiza iei;  
Art. 21. Obliga iile membrilor asocia i 
Membrii asocia i au urm toarele obliga ii:  
a) s  respecte prevederile Actului Constitutiv, ale Statutului i hot rârile 
Adun rii Generale;  
b) s  achite în termen cotiza ia ce va fi stabilit  prin hot rârea Adun rii 
Generale;  
c) s - i aduc  contribu ia prin mijloace licite la realizarea scopului i 
obiectivelor Asocia iei; 
d) s  nu fac  declara ii publice care contravin misiunii i obiectivelor Asocia iei 
sau care aduc atingere intereselor acesteia în realizarea misunii i a 
obiectivelor sale;  
e) s  notifice în scris Pre edintelui Consiliului Director în termen de 10 zile de 
la apari ie oricare dintre incompatibilit ile prev zute la art. 22  
f) s  nu aduc  prejudicii de ordin moral i material Asocia iei;  
Art. 22. Suspendarea  
(1) Membrii asocia i pot fi suspenda i pe o perioad  determinat  în 
urm toarele cazuri:  
a) Incapacitate. În cazul în care un membru se afl  în incapacitatea de a- i 
îndeplini atribu iile sau obliga iile în cadrul Asocia iei i nu dore te s  delege 
un alt membru, Consiliul Director poate decide suspendarea  
acestuia pân  la încetarea incapacit ii.  
b) M sur  preventiv . În cazul propunerii de excludere sau de încetare de 
drept a calit ii de membru, Consiliul Director poate decide suspendarea unui 
membru pân  la edin a Adun rii Generale extraordinare, care trebuie 
convocat  în termen de 30 de zile.  
c) În cazul în care a fost pus  în mi care ac iunea penal   împotriva unuia 
dintre membrii Asocia iei pentru s vâr irea unor infrac iuni economice i 
împotriva patrimoniului precum în el ciune, abuz de încredere, delapidare, 
gestiune frauduloas , furt, infrac iuni de fals, infrac iuni contra vie ii i 
integrit ii persoanelor s vâr ite cu inten ie sau infrac iuni s vâr ite contra 
autorit ilor i statului de drept.  
Suspendarea în acest caz se produce de drept, nemaifiind necesar  
întrunirea Adun rii Generale iar  aceast  suspendare dureaz  pan  la  
r mânerea definitiv  a hot rîrii de condamnare sau dupa caz pân  la 
achitarea asociatului. În cazul în care asociatului i se constat  nevinov ia, 
acesta este repus în drepturile pe care le avea anterior în cadrul Asocia iei  i 
orice alte impedimente sau dec deri din drepturi  
rezultate din suspendarea sus-enuntat , înceteaz  de a mai produce efecte.  
(2) Membrii asocia i nu- i pot exercita drepturile pe durata suspend rii calit ii 
de membru, dar r mân inu i de obliga iile care decurg din calitatea de 
membru. 
Art. 23. Pierderea calit ii de membru asociat  



(1) Membrii asocia i pierd aceast  calitate în urm toarele cazuri:  
a) Renun are benevol , ca expresie a voin ei liber exprimate a persoanei în 
cauz . Renun area benevol  se notific  în scris Pre edintelui Adun rii 
Generale.  
b) Excludere. Un membru poate fi exclus din Asocia ie la propunerea oric ruia 
dintre membrii asocia i prin hot rârea Adun rii Generale daca: 
b1) nu respecta Actul Constitutiv, Statutul sau hot rârile Adun rii Generale.  
b2) intarzie cu mai mult de 3 luni achitarea cotiza iei anuale;  
Adunarea General  extraordinar  decide în termen de 30 de zile asupra 
propunerii.  
c) Incompatibilitate. În cazul apari iei uneia dintre incompatibilit ile prev zute 
la art. 22, aceasta poate fi notificat  de membrul în cauz , caz în care 
calitatea de membru înceteaz  de drept sau poate fi sesizat  de oricare dintre 
membri asocia i, caz în care Adunarea General  extraordinar  decide în 
termen de 30 de zile asupra retragerii calit ii de membru.  
e) În cazul în care asociatului i se constat  vinova ia pentru s vâr irea 
vreunei infrac iuni în ar  sau în str inatate pentru s vâr irea acelora i fapte 
penale care atrag i sanc iunea suspend rii calit ii de membru i este  
condamnat definitiv, acesta va fi exclus de drept  din Asocia ie urmând ca 
toate drepturile i obliga iile fa  de asocia ie s  înceteze pentru viitor.  
f) Decesul persoanei fizice.  
(2 )Înainte ca un membru sa fie exclus, Consiliul Director îl va in tiinta prin 
email asupra propunerii de excludere f cut  de c tre Adunarea General  i 
asupra motivului acesteia.  
(3) Membrul in cauz  are dreptul ca, în termen de apte zile de la primirea 
unei astfel de in tintari, s  r spund  în scris i s  solicite posibilitatea de a se 
ap ra.  
(4) Daca respectivul membru refuza s  solicite posibilitatea de a se ap ra, 
Adunarea Generala este indrept tita s  tin  sedinta de excludere în absen a 
acestuia.  
(5) Membrii care au pierdut aceast  calitate o pot redobândi la cerere, cu 
aprobarea Adun rii Generale i cu avizul Consiliului Director, ob inut la cel 
pu in 3 luni de la renun are, excludere, încetare de drept sau suspendare.  
(6) Asocia ii care pierd calitatea de membru nu au niciun drept asupra 
patrimoniului Asocia iei, ei r mânând obliga i s  achite cotiza iile pe tot timpul 
cât au fost membri. 
CAP. VI. ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIA IEI 
Art. 24. Organele de conducere  
Organele de conducere ale Asocia iei sunt:  
a) Adunarea General   
b) Consiliul Director  
c) Comisia de Cenzori  
Art. 25. Reprezentarea prin împuternici i  
Membrii asocia i care au fost ale i în organele de conducere ale Asocia iei pot 
fi reprezenta i în cadrul acestora de c tre al i membri asocia i în baza unei 
împuterniciri scrise. Împuternicirea va putea fi acordat  i  sub semnatura 
privat , iar în ipoteza  în care cauza  pentru care se d  aceasta împuternicire 
face obiectul unei Adun ri Generale Extraordinare a Asocia ilor, 
împuternicirea va fi special -autentic .  
Art. 26. Conflictul de interese  
(1) Membrul asociat care, într-o anumit  problem  supus  hot rârii unuia 
dintre organele de conducere ale Asocia iei, este interesat personal sau prin 
so ul s u, ascenden ii sau descenden ii s i, rudele în linie colateral  sau afinii 
s i pân  la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare i 



nici la vot.  
(2) Membrul asociat care încalc  dispozi iile alin. (1) este r spunz tor de 
daunele cauzate Asocia iei dac  f r  votul s u nu s-ar fi putut ob ine 
majoritatea cerut .  
Art. 27. Adunarea General   
Adunarea General  este organul suprem de conducere al Asocia iei i se 
compune din totalitatea membrilor asocia i.  
Art. 28. Întrunirile Adun rii Generale  
Adunarea General  a membrilor se întrune te în urm toarele cazuri:  
a) o dat  pe an, în sesiune ordinar , în cel mult trei luni de la încheierea 
anului financiar, la convocarea Pre edintelui;  
b) ori de câte ori este necesar, în sesiune extraordinar .  
Art. 29. Convocarea Adun rii Generale  
(1) Convocarea Adun rii Generale în sesiune extraordinar  se face la cererea 
Pre edintelui Consiliului Director sau la cererea a cel pu in o treime din 
num rul membrilor care compun Adunarea General  sau a cel pu in dou  
treimi din num rul membrilor Consiliului Director, cu cel pu in 15 
(cincisprezece) zile înainte de data întrunirii.  
(2) În convoc rile Adun rii Generale, se comunic  data, modul, locul i ora 
desf ur rii Adun rii Generale, modalitatea de prezen  i de reprezentare, 
precum i ordinea de zi, cu precizarea tuturor problemelor care vor face 
obiectul dezbaterilor.  
Art. 30. Cvorumul Adun rii Generale  
(1) Adunarea General  este statutar constituit  dac  sunt prezen i mai mult 
de jum tate din num rul membrilor cu drept de vot deliberativ.  
(2) Dac  la prima convocare nu se întrune te num rul statutar de membri, se 
va face o nou  convocare pentru o dat  ce se va situa între a 7-a i a 15-a zi 
de la data stabilit  în prima convocare, când Adunarea General  se va 
considera statutar constituit  cu orice num r de asocia i prezen i sau 
reprezenta i. 
Art. 31. Conducerea edin elor Adun rii Generale  
Adunarea General  a membrilor este condus  de Pre edinte Consiliului 
Director sau, în lipsa acestuia, de c tre un alt membru al Consiliului Director, 
în ordinea ierarhiei prev zute în Regulamentul de func ionare a Consiliului 
Director.  
Art. 32. Procedura de vot în cadrul edin elor Adun rii Generale  
(1) Hot rârile Adun rii Generale a membrilor se iau prin vot deschis, cu votul 
a mai mult de jum tate din num rul voturilor valabil exprimate, cu excep ia 
celor care prev d modific ri ale Statutului, divizarea, fuziunea sau dizolvarea, 
pentru care se cere mai mult de jum tate din num rul tuturor membrilor 
asocia i fondatori i cotizan i ai Asocia iei.  
(2) Asocia ii pot stabili, cu respectarea condi iilor de cvorum i majoritate 
statutare, ca pentru anumite probleme hot rârile s  fie adoptate prin vot 
secret.  
Art. 33. Consemnarea lucr rilor Adun rii Generale  
Lucr rile Adun rii Generale se consemneaz  într-un proces-verbal care va fi 
semnat de c tre to i asocia ii prezen i sau reprezentati la edin .  
Art. 34. Hot rârile Adun rii Generale  
(1) În exercitarea competen elor ce-i revin, Adunarea General  emite hot râri.  
(2) Hot rârile Adun rii Generale luate cu respectarea legii i a statutului sunt 
obligatorii pentru to i membrii Asocia iei, chiar dac  ace tia nu au luat parte la 
Adunare sau au votat împotriv .  
Art. 35. Contestarea hot rârilor Adun rii Generale  
(1) Hot rârile Adun rii Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau 



dispozi iilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justi ie de c tre oricare dintre 
asocia ii care nu au luat parte la Adunarea General  sau care au votat 
împotriv  i au cerut s  se insereze aceasta în procesul-verbal de edin , în 
termen de 15 zile de la data când au luat la cuno tin  despre hot râre sau de 
la data când a avut loc edin a, dup  caz.  
Art. 36. Atribu iile Adun rii Generale  
Adunarea General  are urm toarele atribu ii:  
a) dezbate i aprob  raportul de activitate al Consiliului Director al Asocia iei 
i bugetul de venituri i cheltuieli;  

b) aprob  strategia, obiectivele generale i programul de investi ii ale 
Asocia iei pe perioada pân  la urm toarea sesiune a Adun rii Generale sau 
pe perioade mai lungi;  
c) alege i revoc  membrii Consiliului Director i ai Comisiei de Cenzori;    
d) decide asupra presta iilor i cotiza iilor la care vor fi supu i membrii;  
e) hot r te cu privire la modificarea patrimoniului;  
f) hot r te asupra înfiin rii, fuziunii, diviz rii sau lichid rii unor filiale  
g) hot r te cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea i lichidarea 
Asocia iei, precum i cu privire la destina ia bunurilor r mase dup  lichidare;  
h) aprob  situa iile financiare anuale, dup  analizarea rapoartelor Consiliului 
Director i al Comisiei de cenzori;  
i) aprob  însemnele i sigiliile Asocia iei;  
j) descarc  de gestiune Consiliul Director;  
k) modific  Actul Constitutiv i Statutul. 
Art. 37. Consiliul Director  
În intervalul dintre Adun rile Generale, conducerea activit ii Asocia iei este 
asigurat  de c tre Consiliul Director, care pune în aplicare hot rârile Adun rii 
Generale i asigur  administrarea Asocia iei.  
Art. 38. Componen a Consiliului Director  
La data înfiin rii Asociatiei, primul Consiliu Director este compus din: 
• Pre edinte – Postumia Martin  
• Vicepre edinte – Mihaela M d lina âriac  
• Secretar – C t lin Badiu 
Art. 39. Conducerea i alegerea Consiliului Director  
 Consiliul Director este condus de un Pre edinte, ales de Adunarea General  
a Asocia ilor. 
 (a) În cazul în care un membru al Consiliului Director i-a pierdut aceast  
calitate, Adunarea General  nume te un alt membru, dar dac  nu se dore te 
acest lucru , poate func iona legal i în aceast  componen  pân  la 
încheierea anului financiar, perioad  dup  care se va proceda conform 
dispozi iilor prezentului statut pentru alegerea celuilalt membru.  
c) Mandatul membrilor primului Consiliu Director este de 3 ani de la data 
înregistr rii Asocia iei. 
Art. 40. Atribu iile Consiliului Director  
Consiliul Director are urm toarele atribu ii:  
a) asigur  conducerea i reprezentarea Asocia iei în intervalul dintre 
Adun rile Generale i urm re te aducerea la îndeplinire a hot rârilor Adun rii 
Generale;  
b) elaboreaz  regulamentul de func ionare a Consiliului Director;  
c) elaboreaz  regulamentul de organizare i func ionare al Asocia iei, politica 
de personal, politica de salarizare i orice alte politici interne ale organiza iei;  
d) aprob  organigrama, îndatoririle i responsabilit ile personalului 
Asocia iei;  
e) aprob  strategiile departamentale;  
f) aprob  contractarea de proiecte, de sponsoriz ri i de activit i economice 



în valoare de peste 100,000 (o sut  de mii) RON;  
g) administreaz  i gestioneaz  patrimoniul Asocia iei i ia hot râri în vederea 
gospod ririi fondurilor pentru opera iuni care dep esc 100,000 (o sut  de 
mii) RON;  
h) aprob  dona ii i burse c tre persoane fizice sau juridice;  
i) stabile te modul de colaborare cu alte organiza ii neguvernamentale, cu 
companiile, cu autorit ile centrale i locale pentru realizarea obiectivelor 
Asocia iei;  
j) asigur  realizarea drepturilor i urm re te respectarea obliga iilor de c tre 
membrii asocia i;  
k) analizeaz  proiectul bugetului de venituri i cheltuieli i situa iile financiare 
anuale; 
l) prezint  i supune anual aprob rii Adun rii Generale în cel mult 3 (trei) luni 
de la data încheierii exerci iului economico-financiar, raportul cu privire la 
activitatea Asocia iei, executarea bugetului de venituri i cheltuieli, situa iile 
financiare anuale pe anul precedent, precum i proiectul de program i 
proiectul de buget de venituri i cheltuieli al Asocia iei pe anul urm tor;  
m) hot r te asupra demiterii persoanelor care de in func ii executive în 
cadrul Asocia iei i care au i calitatea de membru în Consiliului Director;  
n) hot r te cu privire la schimbarea sediului Asocia iei;  
o) încheie acte juridice de dispozi ie în numele i pe seama Asocia iei.  
Art. 41. Întrunirile Consiliului Director  
(1) Consiliul Director se întrune te la sediul Asocia iei în edin e bi-lunare în 
prima i a treia s pt mân  a fiec rei luni sau ori de câte ori este necesar, la 
convocarea  Comisiei de Cenzori sau la cererea a cel pu in unei treimi dintre 
membrii Consiliului.  
(2) Ordinea de zi, rezumatul discu iilor i hot rârile Consiliului Director sunt 
consemnate în procesul-verbal al edin ei.  
Art. 42. Ordinea de zi a edin elor Consiliului Director  
(1) Dezbaterile Consiliului Director au loc conform ordinii de zi stabilite de 
Pre edinte în urma propunerilor tuturor membrilor.  
(2)  Toate propunerile membrilor trebuie dezb tute.  
Art. 43. Conducerea edin elor Consiliului Director  

edin ele sunt conduse de Pre edinte, sau, în absen a sa, de mandatarul s u 
ori de unul dintre membrii Consiliului, în ordinea ierarhic  stabilit  în 
Regulamentul de func ionare a Consiliului Director. 
Art. 44. Procedura de vot în cadrul Consiliului Director  
(1) Consiliul Director adopt  hot râri prin vot deschis.  
(2) Pentru validarea hot rârilor este necesar  prezen a sau reprezentarea a 
mai mult de jum tate din num rul de membri, iar hot rârile se iau cu mai mult 
de jum tate din num rul voturilor valabil exprimate.  
(3) În caz de balotaj, votul conduc torului de edin  este decisiv.  
Art. 45. Hot rârile Consiliului Director  
(1) În exercitarea competen elor ce-i revin, Consiliul Director emite hot râri.  
(2) Hot rârile Consiliului Director sunt obligatorii i executorii pentru tot 
personalul Asocia iei i pentru to i membrii Consiliului Director.  
Art. 46. Comisia de Cenzori 
(1) Controlul financiar intern al asocia iei este asigurat de Comisia de cenzori..  
Art. 47. Atribu iile Comisiei de Cenzori  
În realizarea competen ei sale, Comisia are urm toarele drepturi i atribu ii:  
a) verific  modul în care este administrat patrimoniul Asocia iei;  
b) întocme te rapoarte i le prezint  Adun rii Generale;  
c) poate participa la edin ele Consiliului Director f r  drept de vot;  
d) la lichidarea Asocia iei, controleaz  opera iunile de lichidare.  



CAP. VII. FUZIUNEA, DIVIZAREA I ÎNFIIN AREA DE FILIALE  
Art. 48. Fuziunea i divizarea  
(1) Fuziunea i divizarea sunt m suri excep ionale, ce pot fi luate numai de 
Adunarea General  la propunerea Consiliului Director sau a cel pu in unei 
treimi din membri asocia i. 
(2) Persoanele juridice rezultate în urma fuziunii sau diviz rii, trebuie s  aib  
un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Asocia iei. 
Art. 49. Filialele  
(1) Asocia ia î i poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un num r 
minim de 3 membri, organe de conducere proprii i un patrimoniu distinct de 
cel al asociatiei.  
(2) Filialele sunt entit i cu personalitate juridic , putând încheia, în nume 
propriu, acte juridice de administrare i de conservare, în condi iile stabilite de 
Asocia ie prin Actul Constitutiv al filialei.  
(3) Filialele pot încheia acte juridice de dispozi ie, în numele i pe seama 
Asocia iei, numai pe baza hot rârii prealabile a Consiliului Director al 
Asocia iei.  
(4) Filiala se constituie prin hot râre neautentificat  a Adun rii Generale a 
Asocia iei. Personalitatea juridic  se dobânde te în condi iile legii.  
(5) La constituirea filialei, Adunarea General , la propunerea Consiliului 
Director, poate acorda o dona ie ini ial  pentru asigurarea cheltuielilor de 
înfiin are i a celor operative din primul an de func ionare a filialei.  
CAP. VIII. DIZOLVAREA I LICHIDAREA  
Art. 50. Dizolvarea  
Asocia ia se poate dizolva:  
a) de drept;  
b) prin hot rârea Adun rii Generale;  
c) în celelalte cazuri prev zute de lege, prin hot râre judec toresc .  
Art. 51. Dizolvarea de drept  
(1) Asocia ia se dizolv  de drept prin: 
a) realizarea sau, dup  caz, imposibilitatea realiz rii scopului pentru care a 
fost constituit , dac  în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt 
nu se produce schimbarea acestui scop;  
b) imposibilitatea constituirii Adun rii Generale sau a Consiliului Director în 
conformitate cu Statutul, dac  aceast  situa ie dureaz  mai mult de un an de 
la data la care, potrivit statutului, Adunarea General  sau, dup  caz, Consiliul 
Director trebuia constituit;  
c) reducerea num rului de membri asocia i sub limita fixat  de lege, dac  
acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.  
(2) Constatarea dizolv rii de drept se realizeaz  prin hot rârea judec toriei în 
a c rei circumscrip ie se afl  sediul Asocia iei la cererea oric rei persoane 
interesate.  
Art. 52. Dizolvarea prin hot rârea Adun rii Generale  
(1) Asocia ia „INSPIRED” se poate dizolva i prin hot rârea Adun rii 
Generale.  
În termen de 15 zile de la data edin ei de dizolvare, hot rârea Adun rii 
Generale se depune la judec toria în a c rei circumscrip ie teritorial  
Asocia ia î i are sediul, pentru a fi înscris  în Registrul asocia iilor i 
funda iilor.  
(2) Pre edintele Consiliului Director este r spunz tor pentru îndeplinirea 
acestor formalit i.  
Art. 53. Transmiterea bunurilor în urma dizolv rii  
(1) În cazul dizolv rii, bunurile r mase în urma lichid rii vor fi transmise c tre 
persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau 



asem n tor scopului Asocia iei.  
(2) Persoana juridic  c tre care vor fi transmise bunurile va fi desemnat  prin 
hot rârea Adun rii Generale. Prin aceea i hot râre se va stabili procedura de 
urmat pentru transmiterea bunurilor.  
(3) În cazul în care, din orice motiv, Adunarea General  nu poate decide 
asupra persoanei juridice c tre care vor fi transmise bunurile, aceasta va fi 
desemnat  de instan a judec toreasc  competent . 
Art. 54. Lichidarea  
Pentru procedura de lichidare, se aplic  prevederile legale corespunz toare.  
CAP. IX. DISPOZI II FINALE  
Art. 55. tampila proprie  
Asocia ia are tampil  proprie ce se va aplica pe toate documentele emanând 
de la aceasta.  
Art. 56. Cadrul legal  
Prevederile prezentului statut se completeaz  cu dispozi iile legale referitoare 
la asocia iile nonprofit.  
Drept pentru care s-a întocmit prezentul statut în 5 exemplare originale, 
ast zi, data atest rii, dintre care s-au eliberat 4 exemplare. 
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Subsemnata Grigoriu Alina Margareta, avocat n cadrul Baroului 
Bucuresti,  conform art. 3 lit. c din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea si exercitarea profesiei de avocat, am procedat astazi 
data de mai sus la atestarea datei prezentului inscris reprezentand 
Act constitutiv Asociatia Inspired. 
 
 
Incheiat, redactat si editat computerizat in 5 exemplare originale, 
un exemplar pastrandu-se in arhiva cabinetului de Avocat Andrei 
Grigoriu, forma de exercitare a profesiei.  
 
Avocat Grigoriu Alina Margareta,  


