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STATUTUL 

ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII SPAȚIULUI 

 

Art. 1 Membrii fondatori : 

 

1. Sferle Daciana Valeria [date de identificare] 

 2. Dumitru Iulia Monica [date de identificare] 

3. Nastasă Ramona Cecilia [date de identificare] 

4. Cristea Corina Teodora [date de identificare] 

5. Lichi Diana Monica [date de identificare] 

 

în calitate de membri fondatori ne-am întrunit astăzi, 27.08.2018, în Adunarea generală 

constitutivă și, potrivit OG 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, am decis 

constituirea ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII 

SPAȚIULUI, potrivit prevederilor prezentului Statut. 

 

Art.2 Denumirea Asociaţiei  

Se constituie prezenta Asociaţie fără scop patrimonial în baza OG nr. 26/2000 cu modificările şi 

completările ulterioare și potrivit prezentului Statut cu denumirea: “ASOCIAȚIA PENTRU 

PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII SPAȚIULUI” denumirea rezervată prin 

dovada disponibilității denumirii cu numărul 169779 din 21.08.2018 eliberată de către Ministerul 

Justiției, Serviciul Comunicare și Relații Publice. 

 

ART.3 ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII SPAȚIULUI  

este persoană juridică română, de sine stătătoare, de drept privat cu scop nepatrimonial, 

independentă, neguvernamentală, fără caracter politic, cu beneficiu public, organizată potrivit 

OG 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare, la care pot adera atât persoane fizice, 

indiferent de naţionalitate, cât şi personae juridice.  
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Asociaţia poate semna, în nume propriu, acorduri neguvernamentale, protocoale de intenţie şi 

alte documente de cooperare pentru promovarea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii similare 

din diferite ţări. 

 

Art.4 Durata şi sediul 

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII SPAȚIULUI se 

constituie pe o perioadă de timp nedeterminată cu începere de la data înregistrării în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor și are sediul în București, str. Ana Davila, […], Sector 5.  

 

Art.5 Scopul şi Obiectivele Asociaţiei 

5.1 Membrii ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII 

SPAȚIULUI doresc să se asocieze în scopul principal de promovare a informației în domeniul 

legislației, cercetării și explorării spațiale.   

5.2 Obiectivele Asociației sunt: 

• desfășurarea de activități care să promoveze domeniul spațial în România 

• promovarea accesului la educație formală și non-formală în dreptul spațial; 

• promovarea accesului la informație, cunoaștere și tehnologie legată de spațiu; 

• promovarea inovației, creativității și schimbului de idei în domeniul spațial; 

• promovarea creșterii gradului de conștientizare legată de aplicațiile cercetării în domeniul 

spațial ; 

• promovarea dezvoltării tehnologice și a protecției mediului în domeniul spațial 

• facilitarea colaborării între persoane fizice și/sau juridice precum și instituții/organizații 

implicate în domeniul spațial, 

• diseminarea în România de informații și cunoștiințe aferente domeniului spațial în 

vederea creșterii gradului de conștientizare, înțelegere și aplicare a cunoștiințelor 

existente în domeniu 

• acordarea de asistență și sprijin, reprezentarea și apărarea imaginii și intereselor 

membrilor asociați 

• promovarea proiectelor individuale și/sau comune ale membrilor 
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• stimularea participării active a tuturor membrilor la acțiunile întreprinse de asociație în 

vederea generării unui dialog constructiv referitor la diferite aspecte ale domeniului 

spațial 

• organizarea de activități de informare, inițiere de întâlniri și contacte profesionale, 

schimburi de experiență 

• organizare de acțiuni în țară și străinatate în beneficiul membrilor săi, inclusiv publicații, 

expoziții, seminarii,webinarii, simpozioane, conferințe, congrese, forumuri etc 

• reprezentarea și susținerea intereselor profesionale, comerciale și de grup ale membrilor 

săi în fața organelor guvernamentale, altor organisme și instituții din țară și străinatate 

• propunerea, participarea la elaborarea și dezbaterea propunerilor de acte legislative 

pentru a încuraja și favoriza dezvoltarea domeniului spațial în România 

• implicarea în definirea și implementarea strategiilor naționale în domeniu 

• stabilirea și dezvolarea colaborării active cu asociații similare din străinatate în scopul 

schimbului de experiență 

   

Art. 6 Activitatea Asociaţiei 

6.1 Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune să desfăşoare următoarelor 

activități: 

• organizarea de evenimente, expoziții, festivaluri, concerte, vizionări, workshop-uri, 

manifestări sportive, dezbateri colective, seminarii, webinarii, târguri, simpozioane și 

conferințe, forumuri la nivel național, regional și local pe teme legate de scopul 

asociației, 

• realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, forumuri, pliante, afișe, broșuri, 

programe informatice și alte materiale informative, 

• organizarea și promovarea activităților Asociației în domenii care se intersectează cu 

activitățile principale ale Asociației – proiectie documentare precum si orice alte surse 

pentru popularizarea domeniului, muzica, arte vizuale pe plan național și internațional, 

• colaborarea cu  instituții, organizații guvernamentale sau nonguvernamentale, persoane 

juridice sau fizice din România și străinate, pentru schimburi de experiență, obținerea de 

informații și fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor asociației. 
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• promovarea activităților sale pe plan național și internațional, prin intermediul 

internetului, new-media, artelor vizuale și interactive, realizarea de campanii 

publicitare,etc 

•  promovarea inițiativelor private de mobilizare a resurselor de finanțare pentru activitățile 

educaționale 

• propunerea, participarea la elaborarea și dezbaterea propunerilor de acte legislative 

pentru a încuraja și favoriza dezvoltarea domeniului spațial în România 

• asigură reprezentarea studenților/elevilor și profesioniștilor în relațiile cu industria, 

mediul academic, agențiile spațiale, organismele internaționale, alte organizații de profil  

• participarea în condițiile prevăzute de legislația în vigoare la conceperea unor programe 

naționale în domeniu precum și pentru implementarea programelor Uniunii Europene  

• dezvoltarea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării 

• să pună bazele, în condiţiile legii, unor conturi în bănci pentru operaţiuni în lei şi în 

valută și să constituie fonduri proprii pentru ajutorarea membrilor săi 

• alte activități prevazute de lege, potrivit scopului asociației. 

 

6.2 Pentru desfăşurarea activităţii propuse, Asociaţia poate deschide filiale și sucursale și în alte 

localități sau județe din țară sau străinătate potrivit prezentului Statut, poate stabili legături de 

colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și 

persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, în vederea îndeplinirii scopului propus. 

 

Art. 7 Patrimoniul Asociaţiei 

7.1 Patrimoniul social initial al Asociatiei este de […] lei, compus integral din numerar, consituit 

prin depozit bancar de membrii fondatori astfel :  […] lei Presedinte-Sferle Daciana Valeria, […] 

lei Vicepresedinte-Dumitru Iulia Monica, […] lei Secretarul General-Nastasă Ramona Cecilia, 

[…] lei membru fondator-Cristea Corina Teodora, […] lei membru fondator-Lichi Diana 

Monica, în valoare totală de […] lei. 

7.2 Completarea ulterioara a patrimoniului Asociatiei se va face pe baza deciziei luate de catre 

Consiliul Director în condiţiile prezentului Statut. 

7.3 Patrimoniul asociației este alcătuit din: 

a) cotizaţii, donații,sponsorizări,  finanțări obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele 
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locale, accesarea de fonduri naționale sau europene,  legate, 

b) activități economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanță cu scopulAsociației, 

c) înființarea de societăți comerciale. Dividendele obținute de Asociație din activitățile acestor 

societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc 

obligatoriu pentru realizarea scopului Asociației, 

d) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii 

e) alte venituri prevazute de lege. 

7.4 Patrimoniul Asociaţiei va fi evidenţiat în contabilitatea acesteia conform legislaţiei române în 

vigoare şi va fi utilizat exclusiv pentru îndeplinirea scopului şi atingerea obiectivelor Asociaţiei. 

Exercitiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie 

ale fiecărui an. 

 

Art. 8 Veniturile Asociaţiei se compun din : 

a) cotizații ale membrilor, donaţii, legate şi sponsorizări în bani, bunuri, servicii de la diferite 

organizaţii ori persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate; 

b) veniturile realizate din diverse programe sau proiecte de finanţare precum şi din activităţi de 

consultanţă şi asistenţă; 

c) dobânzile/dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condiţiile prevăzute de 

lege; 

d) resurse obtinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale 

e) granturi provenite de la Uniunea Europeană sau de la autorități publice române ori de la 

instituții guvernamentale străine altele decât UE, de la alte organizații internaționale sau fundații 

private românești sau străine 

f) direcționarea a 2% din impozitul pe venit de către persoane fizice sau persoane care au venituri 

din alte surse 

g) venituri realizate din activităţi economice directe (bunuri, servicii); 

h) alte venituri prevăzute de lege 

8.1 Asociatia poate infiinta societati comerciale in conformitate cu prevederile legale. Daca 

dividentele obtinute nu se reinvestesc de societatile comerciale, se folosesc obligatoriu pentru 

realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei. 
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8.2 Administrarea şi gestionarea patrimoniului Asociaţiei sunt reglementate potrivit prevederilor 

legale în vigoare şi ale prezentului Statut. 

 

Art. 9 Membrii Asociaţiei 

Asociația este compusă din : 

a) Membri fondatori; 

b) Membri de onoare (fără drept de vot); 

c) Membri; 

d) Personal angajat, potrivit legislaţiei muncii; 

 

9.1 Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI 

CERCETĂRII SPAȚIULUI orice persoană majora care depune o adeziune scrisă în acest sens pe 

care o va înainta Consiliului Director și achită cotizația de 50 lei. 

9.1.1 Cotizația de 50 lei/an pe care o achita fiecare membru al asociației se plătește până la 

sfârșitul lunii ianuarie pentru anul în curs  

9.1.2 Persoanele care dobândesc calitatea de asociat în cursul anului vor achita întreaga cotizație 

pe anul în curs chiar dacă vor deveni membri pe parcursul acestuia. 

9.2 Calitatea de asociat se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.  

9.3 Calitatea de membru este incesibilă (nu poate fi cedată sau moștenită).  

9.4 Consiliul director va asigura întocmirea și actualizarea permanentă a registrului membrilor 

Asociației. 

9.5 Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care și-au 

adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate 

deosebită în domeniile de interes ale Asociației. 

9.6 Calitatea de membru se pierde in oricare dintre urmatoarele situații : 

a) de drept prin: pierderea personalităţii juridice, condamnare definitivă (în cazul persoanelor 

juridice), prin deces, incapacitate, punere sub interdicţie, condamnare definitiva (în cazul 

persoanelor fizice). 

b) prin excludere, pe baza deciziei adoptate de Consiliul Director cu respectarea prevederilor 

documentelor constitutive ale Asociaţiei . Excluderea asociaților poate fi decisă în oricare 

dintre următoarele situaţii: 
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- încălcarea prevederilor Statutului şi/sau ale Actului constitutiv al Asociaţiei şi hotărârilor 

organelor de conducere şi execuţie ale Asociaţiei; 

- neplata cotizației anuale până la sfârșitul lunii ianuarie pentru anul în curs. 

- întreprinderea de acțiuni care, prin natura lor, pot leza sau prejudicia interesele Asociației 

- prejudicierea reputaţională a Asociaţiei. 

Consiliul Director hotărăşte asupra propunerilor de excludere şi eliminare din baza de date a 

Asociaţiei cu majoritatea a 2/3 din voturile membrilor prezenţi.  

c) prin renunţarea la calitatea de membru, adresată, în scris Consiliului Director al Asociaţiei. 

9.6.1 Pierderea calității de membru nu dă dreptul la restituirea cotizației nici total, nici 

parțial/proporțional achitate pe anul în curs  

 

Art. 10 Drepturile şi obligaţiile membrilor : 

10.1 Membrii ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII 

SPAȚIULUI au următoarele drepturi: 

- să facă propuneri în Adunarea Generală, 

- să-și promoveze prin intermediul Asociației proiectele individuale sau comune în țară sau 

străinătate 

- să le fie reprezentate și susținute interesele profesionale, comerciale și de grup în fața organelor 

guvernamentale, altor organisme și instituții din țară și străinatate 

- să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei, 

- drept de vot în Adunarea Generală, 

- să participe la activitățile Asociației 

- să obţină, la cerere, informaţii cu privire la activitatea Asociaţiei. 

 

10.2 Obligaţiile membrilor: 

- să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere, 

- să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației, 

- să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza sau prejudicia interesele Asociației, 

- să contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului şi obiectivelor propuse de Asociaţie, 

-să apere şi să promoveze interesele Asociaţiei în relaţie cu autorităţile publice şi cu alte 

organizaţii similare din țară şi strainătate, 
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-să evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publică a 

Asociaţiei, scopul şi obiectivele propuse de aceasta 

- să achite contribuția anuala stabilită  

 

Art. 11 Structura Asociaţiei 

Organul de conducere al ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI 

CERCETĂRII SPAȚIULUI este Adunarea Generală, alcatuită din totalitatea asociaților. 

Organul executiv al ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII 

SPAȚIULUI este Consiliul Director. 

Reprezentarea ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII 

SPAȚIULUI se realizeaza prin Președinte, Vicepreședinte sau Secretarul general. 

 

Art. 12 Adunarea generală 

Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociației și are drept de control 

permanent asupra Consiliului director si Cenzorului/comisiei de cenzori. Adunarea Generală este 

compusă din totalitatea asociaților. 

 

ART. 13 Şedinţele Adunarii Generale 

13.1 Adunarea generală se întrunește o dată pe an în ședință ordinară, și în ședințe extraordinare 

ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală este legal constituită în prezența a jumătate plus 

unu din asociați. Participarea la ședintele elective se poate realiza si prin vot electronic. 

Dacă la prima convocare nu a fost atins cvorumul necesar, Adunarea generală va fi convocată 

din nou în termen de 30 zile. A doua convocare Adunarea Generală se consideră valabil întrunită 

indiferent de numărul asociaților prezenți.  

13.2 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare asociat având 

dreptul la un singur vot. In caz de paritate, Președintele Asociației decide.  

13.3 Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat 

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

săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul 

care încalcă dispoziţiile de mai sus este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul 

său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 
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13.4 Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în 

statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea 

generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de 

şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la  

data când a avut loc şedinţa, după caz. 

13.5 Hotărârile Adunarii Generale a asociaţilor sunt obligatorii pentru toti membrii Asociaţiei, 

chiar şi pentru acei membri care nu au luat parte la şedinţa Adunarii Generale sau au votat 

împotrivă. 

 

Art. 14 Convocarea Adunării Generale 

14.1 Adunarea generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director, cu cel puțin cinci zile 

lucrătoare înaintea întrunirii, prin înștiințări scrise prin email, sms sau telefonice. 

14.2 Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director, cu cel puțin cinci 

zile lucrătoare înaintea întrunirii prin înștiințări scrise prin email, sms sau telefonice. 

14.3 Adunarea Generală a asociaților va fi convocată în scris pe baza unui convocator transmis 

de Preşedintele Asociaţiei prin e-mail sau prin orice alte mijloace prin care se poate face dovada 

transmiterii convocatorului către toţi asociații. Convocatorul va mentiona ordinea de zi a 

ședintei, locul, data si ora sedinței și va fi transmis tuturor asociaților cu cel putin 5 de zile 

lucrătoare înainte de data stabilită pentru ținerea ședinței. 

14.4 Asociații pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a asociaţilor de către orice persoană 

având capacitate deplină de exerciţiu, în baza unei împuterniciri scrise olograf, înscris sub 

semnătură privată. Adunarea Generală a asociaţilor este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau 

de către persoana împuternicită de către acesta. 

 

Art. 15 Atribuțiile Adunarii Generale 

Adunarea generală are următoarele atribuții: 

a) aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației, 

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil 

c) stabilește și modifică cuantumul cotizației anuale după necesități 

d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului director, 

e) alegerea și revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori, 
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f) înființarea de filiale şi sucursale, 

g) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației; 

h) dizolvarea și lichidarea Asociației  

i) stabilirea destinației bunurilor rămase dupa lichidare. 

j) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

 

Art. 16 Consiliul Director 

16.1 Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei și este compus dintr-un număr impar 

de membri, minimum trei, maximum șapte. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara 

asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. Președintele conduce Consiliul 

Director și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.  

16.2 Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice 

persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia 

respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice. 

16.3 Consiliul Director al ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI 

CERCETĂRII SPAȚIULUI este alcătuit din 3 membri, aleşi de Adunarea Generala a asociaţilor, 

pentru o perioada de 4 ani. 

16.4 Consiliul director poate împuternici cu funcţii executive în cadrul Asociaţiei una sau mai 

multe persoane, indiferent dacă acestea sunt membri ai Asociaţiei sau sunt străine de Asociaţie.  

Atribuţiile la care se face referire în acest paragraf sunt următoarele: 

a) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei;  

b) îndeplinirea oricăror alte atribuţii stabilite de Adunarea Generala a asociaţilor. 

16.5 Pentru valabilitatea dezbaterilor Consiliului Director este necesară prezenta a cel puţin 

jumătate plus unu dintre membrii acestuia, iar hotararile se iau cu o majoritate de jumatate plus 

unu dintre voturile membrilor prezenți la şedintă. În caz de paritate Președintele decide. 

16.6 Dezbaterile din şedinţele Consiliului Director şi hotărârile adoptate de acesta se 

consemnează în procese verbale de către Secretarul General al Asociaţiei.  

 

Art. 17 Şedintele Consiliului Director 

17.1 Consiliul Director se întrunește în ședință ordinară de patru ori pe an și în ședințe 

extraordinare ori de câte ori este necesar. 
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17.2 Dispoziţiile art. 13.3 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului director. 

Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi 

atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 13.4. 

 

Art. 18 Convocarea Consiliului Director 

Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedintele Asociaţiei sau de persoanele care îl 

înlocuiesc. Convocarea se face în scris pe baza unui convocator transmis prin e-mail, sms, sau 

prin orice alte mijloace prin care se poate face dovada transmiterii convocatorului către toti 

membrii Consiliului. Convocatorul va menţiona ordinea de zi a şedintei, locul, data şi ora 

şedinţei şi va fi transmis cu cel putin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ţinerea 

şedinţei. Participarea la ședintele se poate realiza și prin mijloace digitale. 

 

Art. 19 Atribuţiile Consiliului Director 

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În exercitarea 

competenței sale, Consiliul director: 

a) prezintă Adunării generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri și 

cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor 

Asociației, 

b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației, 

c) aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației, 

d) aprobă primirea de noi membri și hotărăște excluderea unui membru din Asoiciaţie, 

e) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al 

Asociației, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau pentru a îndeplini 

orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

f) hotărăște schimbarea sediului Asociației, 

g) întocmeşte registrul membrilor Asociaţiei, 

h) poate hotarî înființarea de departamente, compartimente, birouri, echipe de lucru etc sau                                                                                     

organe consultative fără drept de vot  

h) îndeplinește orice alte atribuții sau hotarâri stabilite de Adunarea generală 
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Art. 20 Președintele 

   20.1 Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generala a asociatilor prin votul a 2/3 din 

membrii prezenți, pe o durata de 4 (patru) ani cu posibilitatea realegerii și este reprezentantul 

legal al asociației. 

20.2 Președintele ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII 

SPAȚIULUI are următoarele atribuții: 

a) reprezintă legal Asociația în relațiile cu terții, 

b) reprezintă și promovează Asociația pe plan internațional, 

b) coordonează activitatea compartimentelor Asociației, 

c) conduce Consiliul Director și prezidează Adunarea Generală, 

d) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală. 

20.3 În lipsa Președintelui Asociației, Vicepreședintele exercită atribuțiile acestuia. 

Preşedintele poate încredinţa oricare dintre atribuţiile sale oricărui membru al Consiliului 

Director, pe baza unei împuterniciri întocmite sub forma unui înscris sub semnatură privată.  

 

20.4 În cazul în care poziţia de Preşedinte al Asociaţiei rămâne vacantă prin renunţare sau 

pierderea calitaţii de membru sau dacă Preşedintele în funcţie este în imposibilitate de a îşi 

exercita funcţia, Consiliul Director va desemna dintre membrii săi un Preşedinte interimar al 

Asociaţiei, până la data proximei şedinte a Adunarii Generale a asociaţilor. 

 

Art. 21 Vicepreşedintele  

Vicepreşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generala prin votul a 2/3  din membrii 

prezenți, pe o durata de 4 (patru) ani cu posibilitatea realegerii şi are următoarele atribuţii: 

a) exercită atribuţiile Preşedintelui în lipsa acestuia. 

b) reprezinta Asociaţia în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice în situaţia 

imposibilitaţii exercitării funcţiei de către Președinte. 

   

Art. 22 Secretarul General  

22.1 Secretarul General este ales de Adunarea Generala prin votul a 2/3 din membrii prezenți, pe 

o perioada de 4 (patru) ani cu posibilitatea realegerii. 

22.2 Atribuţiile Secretarului General: 
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a) răspunde de activitatea de secretariat a Asociaţiei  

b) asigură informarea membrilor Asociaţiei la cererea acestora, 

c) preia toate prerogativele Vicepreşedintelui în cazul în care acesta nu şi le poate îndeplini. 

d) Secretarul General este însărcinat cu tot ceea ce priveşte corespondenţa Asociaţiei,  

e) redactarea proceselor verbale ale Consiliului Director şi Adunării Generale 

f) Secretarul General asigură relaţiile de protocol între Asociaţie şi diferite instituţii, organizează 

manifestări festive ale membrilor Asociaţiei cu diferite ocazii. 

g) Secretarul General realizeaza o coordonare între departamente în vederea ducerii la îndeplinire 

a intereselor Asociaţiei. 

 

Art. 23 Activitatea de control a Asociaţiei 

23.1 ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA EXPLORĂRII ȘI CERCETĂRII SPAȚIULUI 

nu are obligaţia legală de a numi un cenzor, însă fiecare dintre asociaţi care nu este membru al 

Consiliului Director poate exercita dreptul de control.  

 

23.2 În situaţia intervenirii obligaţiei legale (peste 15 asociați înscriși până la data întrunirii 

ultimei ședinte a Adunarii generale) , activitatea de control a gestiunii patrimoniului și al 

activității economico-financiare a Asociației este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea 

Generală. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei. Membrii consiliului director nu pot fi 

cenzori. 

23.3 Dacă este nevoie(peste 100 asociați înscriși până la data întrunirii ultimei ședinte a Adunarii 

generale), Adunarea Generală poate hotărî înființarea unei Comisii de cenzori, compusă din trei 

membri, care să preia atribuțiile de control a activității Asociației. Din Comisia de cenzori 

trebuie să facă parte cel puțin un membru al Asociației și un contabil autorizat sau un expert 

contabil. 

23.4 În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale; 

c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. 
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Art.24 Modificarea Statutului 

Modificarile aduse prezentului Statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale.  

 

Art. 25 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei 

25.1 Dizolvarea Asociației necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. În caz de 

dizolvare, bunurile și fondurile Asociației intră în patrimoniul unei alte persoane juridice de drept 

privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator sau unei alte asociații sau fundații cu 

scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală. 

25.2 Asociaţia se dizolvă: 

• de drept, 

• prin hotărâre judecătorească, 

• prin hotărârea Adunării Generale a asociaţilor.  

 

 25.2.1 Asociaţia se va dizolva de drept în următoarele situaţii: 

a) realizarea, sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă 

în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de impediment nu se produce schimbarea acestui 

scop, 

b) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale a asociaţilor sau a Consiliului Director în 

conformitate cu Statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, 

potrivit Statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie, 

c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost completat timp 

de 3 luni. 

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află 

sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate 

25.2.2 Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 

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 un alt scop decât cel pentru care s-a constituită; 

d) când asociaţia a devenit insolvabilă; 

Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi 

are sediul. 
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25.2.3 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale a asociaţilor. În termen de 

15 zile de la data şedinţei în care s-a decis dizolvarea, hotărârea Adunării Generale se depune la 

Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, pentru ca dizolvarea să fie 

înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

 

Art. 26 Încetarea Asociaţiei  

Asociaţia îşi încetează existenta la data radierii din Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor. 

Radierea Asociatiei se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta 

descarcarea acestora de obligatiile asumate. 

 

Art. 27 Dispoziţii finale 

Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale ce reglementează înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice fără scop patrimonial. 

Prezentul înscris a fost redactat şi semnat în 7 (șapte) exemplare originale, de către toţi membrii 

fondatori ai Asociaţiei întruniţi în Adunarea Generală constitutivă de astăzi 27.08.2018 

 

MEMBRII FONDATORI: 

1.Sferle Daciana Valeria 

_____________________ 

 

2. Dumitru Iulia Monica 

[indescifr] 

 

3. Nastasă Ramona Cecilia 

[indescifr] 

 

4. Cristea Corina Teodora 

[indescifr] 

 

5. Lichi Diana Monica 

[indescifr] 


