
 
S T A T U T U L 

ASOCIAŢIEI  SPECIALIŞTILOR ÎN TERAPIA TULBURĂRILOR DE LIMBAJ  
DIN ROMÂNIA 

A.S.T.T.L.R. 
  
 
 

CAPITOLUL I 
ASOCIAŢII - MEMBRI FONDATORI 

 
  Art.1 - În conformitate cu dispoziţiile art. 4 şi următoarele din Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, aprobată prin Legea nr. 
246/2005, cu modificările ulterioare, şi potrivit Actului Constitutiv, asociaţii - 
membri fondatori, au hotărât înfiinţarea unei asociaţii, persoană juridică română de 
drept privat, non guvernamentală, fără scop patrimonial.  

Art. 2 - Datele de identificare ale membrilor fondatori sunt prevăzute în anexa 
care face parte din prezentul statut. 
 

CAPITOLUL II 
DENUMIREA ASOCIAŢIEI 

 
Art. 3 - Asociaţia se  va  numi- Asociaţia  Specialiştilor în Terapia Tulburărilor de Limbaj,  

din România conform dovezii de disponibilitate nr. 97310 din 01.04.2011, eliberată de 
Ministerul Justiţiei, care se identifică cu abreviaţia A.S.T.T.L.R. 
Art. 4  (1) Denumirea va fi menţionată în toate actele asociaţiei. 
       (2) Asociaţia va avea o emblemă şi o siglă proprie stabilită ulterior de consiliul 
director şi înregistrată, în condiţiile legii, ca marcă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci. 

(3) Sigla şi emblema vor putea fi folosite de către terţi, indiferent de mijloace, 
numai cu acordul prealabil şi scris al asociaţiei. 
  

CAPITOLUL III 
SEDIUL ASOCIAŢIEI 

 
Art. 5  -   Asociaţia va avea sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, 

nr. 104, Bl. L1, ap.1, Jud.Cluj. 
Art. 6 -  Sediul poate fi schimbat în baza hotărârii consiliului director.  

 
CAPITOLUL IV 

DURATA ASOCIAŢIEI 
 

Art. 7 - Asociaţia se constituie pe termen nedeterminat. 
 
 
 
 



CAPITOLUL IV 
SCOPUL ASOCIAŢIEI 

 
Art. 8 - Asociaţia se  înfiinţează pentru promovarea şi protejarea profesiei de 

specialist în terapia tulburărilor de limbaj din România. 
 

 
 

CAPITOLUL V 
OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 

 
Art. 9 -  Asociaţia are următoarele obiective: 
 
A. Să promoveze: 
- principiile şi normele referitoare la profesia de specialist în terapia limbajului 

susţinute de Comitetul Permanent de Legătură a Ortofoniştilor şi Logopezilor din 
Uniunea Europeană-C.P.L.O.L. ; 

-  profesia de specialist în terapia tulburărilor de limbaj ca profesie liberală în 
conformitate cu cerinţele pieţii de muncă pentru a nu limita încadrarea profesională 
la contextul educaţional; 

-  libertatea de mişcare şi dreptul membrilor de a practica profesia în ţările din 
UE; 

- armonizarea legislaţiei naţionale referitoare la profesie cu legislaţia europeană; 
-  îmbogăţirea corpusului de cunoştinţe şi cercetări ştiinţifice în domeniul terapiei 

tulburărilor de limbaj prin contribuţie românească; 
- elaborarea standardelor naţionale de calitate, de formare iniţială şi formare 

continuă (competenţe teoretice şi procedurale) şi armonizarea acestora cu cele 
europene. 

B. – să studieze regulamentele şi deciziile luate de autorităţile româneşti, 
europene şi din afara spaţiului european care afectează domeniul terapiei 
tulburărilor de limbaj şi să depună proiecte şi propuneri pentru aceste autorităţi; 

- să organizeze manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale vizând domeniul 
terapiei tulburărilor de limbaj; 

- să publice orice materiale ştiinţifice şi profesionale în concordanţă cu misiunea 
CPLOL şi interesele profesiei; 

- să stabilească relaţii şi contacte cu organizaţii profesionale şi ştiinţifice de 
specialişti în terapia tulburărilor de limbaj la nivel naţional şi internaţional. 

- să studieze şi să elaboreze propuneri privind statutul profesiei de specialist în 
terapia tulburărilor de limbaj (competenţe profesionale, precum şi standardele de 
calitate şi de formare iniţială şi continuă a specialiştilor în terapia tulburărilor de 
limbaj); 

- să  ofere consultanţă de specialitate persoanelor fizice sau instituţiilor şi 
persoanelor juridice care solicită acest lucru; 

-să contribuie la dezvoltarea profesiei şi prin creşterea numărului de membrii ai 
asociaţiei. 



C. -cooperarea cu autorităţile competente şi alte organisme şi organizaţii din ţară 
şi din străinătate pentru elaborarea şi armonizarea legislaţiei privind profesia de 
specialist în terapia tulburărilor de limbaj; 

-monitorizarea legislaţiei referitoare la normele privitoare  la evaluarea  şi terapia  
persoanelor cu tulburări de limbaj; 

-examinarea legislaţiei europene a altor ţări privind protecţia şi asigurarea 
drepturilor persoanelor cu tulburări de limbaj;  

-identificarea şi protejarea intereselor şi nevoilor persoanelor cu tulburări de 
limbaj; 

-prevenirea şi atenuarea consecinţelor sociale şi profesionale pentru persoanele cu 
tulburări de limbaj; 

-reprezentarea, protecţia şi promovarea drepturilor şi intereselor persoanelor cu 
tulburări de limbaj în faţa autorităţilor publice la nivel naţional şi local. 
 
 

CAPITOLUL VI 
FORMELE ŞI MIJLOACELE DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ASOCIAŢIEI 

 
       Art. 10 - Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor, asociaţia va folosi 
următoarele forme şi mijloace: 

a) organizarea de întruniri, conferinţe de presă, dezbateri, mese rotunde, 
simpozioane, ateliere de lucru în cadrul cărora se vor aborda probleme 
specifice activităţii membrilor asociaţiei;  

b) elaborarea, difuzarea şi prezentarea de lucrări cu caracter ştiinţific;  
c) organizarea de sesiuni de comunicări, a unor schimburi de experienţă, 

stagii de instruire şi cursuri de formare profesională în ţară şi străinătate;  
d) elaborarea împreună cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ, precum şi cu 

alte asociaţii şi organizaţii de recomandări, ghiduri de bună practică în 
domeniu;  

e) editarea de publicaţii proprii, manuale, buletine informative, pliante de 
prezentare;  

f) desfăşurarea de activităţi de reprezentare pentru promovarea intereselor 
membrilor asociaţiei;  

g) vizitarea în clinici de specialitate şi la domiciliu a persoanelor diagnosticate 
cu tulburări de limbaj, confidenţial, în scopuri terapeutice, consiliere şi de 
cercetare; 

h) facilitarea accesului la reviste şi publicaţii de specialitate; 
i) asigurarea unor activităţi de suport pentru persoane cu tulburări de limbaj, 

membrii ai familiilor acestora şi pentru specialişti în terapia limbajului de a 
participa la conferinte, consfătuiri, congrese naţionale şi internaţionale în 
scopul schimbului de experienţă în domeniu; 

j) promovarea, susţinerea şi dezvoltarea unor programe terapeutice, 
stiinţifice, educative, financiare în domeniul tulburărilor de limbaj, precum 
şi a unor relaţii de colaborare cu instituţii de stat şi particulare din ţară şi 
străinatate, care au obiect de activitate asemănător, în scopul realizării 
obiectivelor principale ale Asociaţiei; 



k) implicarea în activităţi cu caracter profilactic şi terapeutic realizate în 
sprijinul persoanelor cu tulburări de limbaj; 

l) sprijinirea cercetării ştiinţifice privind cauzele care conduc la apariţia 
tulburărilor de limbaj; 

m) înfiinţarea unui serviciu de consulting la dispoziţia persoanelor cu 
tulburări de limbaj privind problemele specifice ale acestora; 

n) efectuarea de demersuri în condiţiile legii pentru compensarea sau 
gratuitatea de la buget a terapiei specifice tulburărilor de limbaj ; 

o) desfăşurarea, în condiţiile legii, a altor activităţi de natură să contribuie la 
realizarea obiectivelor menţionate. 

 
 

 
CAPITOLUL VII 

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
 

Art. 11 - Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 700 lei, reprezentând aportul în 
numerar, subscris şi vărsat al asociaţilor - membri fondatori.  

Art. 12  (1) Patrimoniul asociaţiei este constituit din contribuţia materială şi 
financiară a membrilor săi şi va fi folosit numai pentru asigurarea desfăşurării 
activităţilor necesare realizării scopului asociaţiei.  
       (2) Veniturile asociaţiei provin din:  

a) cotizaţiile membrilor;  
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în 

condiţiile legii;  
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;  
d) venituri realizate din activităţi economice directe (editoriale, publicitare 

etc);  
e) donaţii, sponsorizări sau legate;  
f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau local, în condiţiile legii;  
g) resurse obţinute din diverse programe sau proiecte de finanţare, în 

condiţiile legii; 
h) alte venituri potrivit legii;  

       Art. 13 - Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au 
caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul şi obiectivele sale.  
       Art. 14 - În condiţiile legii, asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, 
dividendele obţinute de asociaţie, dacă nu se reinvestesc de societăţile comerciale, 
fiind folosite obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei.  
       Art. 15 - Administrarea şi gestionarea patrimoniului asociaţiei se realizează 
potrivit prevederilor legale în vigoare şi ale prezentului statut.  
 

CAPITOLUL VIII 
MEMBRII ASOCIAŢIEI 

DOBÂNDIREA, SUSPENDAREA, PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL 
ASOCIAŢEI 

 
Art.16  (1)  Asociaţia are următoarele categorii de membri:  



- membri fondatori: cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi 
material la constituirea acesteia şi a patrimoniului său şi au semnat actul de 
constituire;  

- membri activi şi membri simpatizanţi: cei care se asociază ulterior fondării şi 
contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei; 

- membri de onoare: persoanele fizice şi juridice care au adus şi aduc servicii 
deosebite asociaţiei;  

(2) Membrii activi ai asociaţiei pot fi: 
- specialişti în terapia tulburărilor de limbaj, logopedie şi psihopedagogie 

specială; 
- alte persoane de mare probitate morală şi profesională; 
  (3) Membri simpatizanţi ai asociaţiei pot fi acele persoane care aderă la 

obiectivele promovate de asociaţie. 
       (4) Membri onorifici ai asociaţiei pot fi: 

- persoane cu înaltă reputaţie ştiinţifică în domeniile educaţiei 
speciale/incluzive;  

- persoane fizice sau juridice care contribuie material, prin cunoştinţe sau 
aport în muncă la  activitatea asociaţiei;  

- alte persoane de mare probitate morală şi profesională;  
       Art. 17 (1) Aderarea membrilor activi şi simpatizanţi se face prin cerere 
adresată preşedintelui asociaţiei, însoţită de documentele stabilite în acest scop de 
consiliul director.   

(2) Membrii activi şi simpatizanţi dobândesc această calitate prin  decizia 
preşedintelui asociaţiei. 

(3) Membrii onorifici dobândesc această calitate prin decizia preşedintelui 
asociaţiei,  la propunerea consiliului director. 
       Art. 18 - Calitatea de membru al asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:  

a) la cererea scrisă a persoanei în cauză;  
b) prin excludere, în cazul membrilor fondatori, activi şi simpatizanţi, pentru 

neplata cotizaţiei anuale timp de doi ani consecutivi, pentru lipsa 
nemotivată  de la mai mult de trei şedinţe consecutive, precum şi pentru 
fapte grave incompatibile cu scopul şi obiectivele asociaţiei, prin hotărâre 
motivată a adunării generale la propunerea consiliului director;  

c) prin deces; 
    Art. 19 - Până la adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală, pentru 
faptele arătate la art. 18 lit. b), calitatea de membru poate fi suspendată prin decizie a 
preşedintelui asociaţiei.  
  

CAPITOLUL IX 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI 

 
       Art. 20 - Membrii fondatori şi activi au următoarele drepturi:  

a) să aleagă şi să fie aleşi în consiliul director şi în comisia de cenzori;  
b) să participe la dezbaterile din adunarea generală;  
c) să voteze în cadrul adunării generale a asociaţiei; 
d) să solicite şi să primească din partea asociaţiei sprijin pentru soluţionarea 

unor probleme care se circumscriu scopului şi obiectivelor asociaţiei;  



e) să solicite şi să primească din partea asociaţiei sprijin în recomandarea 
unor avocaţi specializaţi, în vederea acordării de asistenţă juridică, în 
condiţiile legii şi ale statutului profesiei de avocat; 

f) să-şi exprime opinia în legătură cu activitatea asociaţiei;  
g) să formuleze şi să susţină cereri şi propuneri către organele de conducere 

ale asociaţiei;  
h) să solicite, în timp util şi motivat, includerea pe ordinea de zi a adunării 

generale şi a altor probleme decât cele anunţate;  
i) să acceseze banca de date şi informaţii a asociaţiei.  

  Art. 21 - Membrii fondatori şi activi au următoarele obligaţii:  
a) să respecte prevederile statutului, hotărârile adunării generale, deciziile 

consiliului director şi ale preşedintelui asociaţiei;  
b) să-şi aducă contribuţia la realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;  
c) să participe la adunările generale şi, atunci când sunt invitaţi, la şedinţele 

consiliului director;  
d) să contribuie la susţinerea materială a asociaţiei în condiţiile stabilite de 

adunarea generală;  
e) să achite cotizaţia anuală în cuantumul şi până la data stabilită de adunarea 

generală.  
  Art. 22 - Membrii simpatizanţi au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii 
fondatori şi activi, cu excepţia dreptului  de a fi aleşi în consiliul director şi în comisia 
de cenzori. 
       Art. 23 (1) Membrii onorifici au următoarele drepturi şi obligaţii corelative: 

a) să fie sprijiniţi şi consiliaţi, la cerere, în activitatea pe care o desfăşoară;  
b) să le fie promovate realizările şi mediatizate calităţile profesionale;  
c) să promoveze imaginea asociaţiei în activităţile de reprezentare şi protocol, 

în ţară şi străinătate;  
d) să reprezinte asociaţia în raporturile cu terţii, în temeiul şi limitele 

mandatului special adoptat de consiliul director. 
(2) Membrii onorifici sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale. 

 
 

CAPITOLUL X 
ORGANELE ASOCIAŢIEI 

 
 Art. 24 - Organele asociaţiei sunt: 

a. adunarea generală; 
b. consiliul director; 
c. cenzorul. 
Art. 25 - Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit 

din toţi membrii acesteia.  
Art. 26 - Adunarea generală are următoarele atribuţii: 
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;  
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi bilanţul contabil;  
c) alege şi revocă membrii consiliului director şi preşedintele de onoare;  
d) alege şi revocă membrii comisiei de cenzori;  
e) modifică actul constitutiv şi statutul;  



f) dispune cu privire la înfiinţarea unor filiale;  
g) hotărăşte asupra colaborării, cooperării, înfrăţirii, asocierii sau aderării la 

organizaţii internaţionale; 
h) aprobă organigrama asociaţiei la propunerea consiliului director; 
i) aprobă regulamentul intern al asociaţiei; 
j) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea  asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei 

bunurilor rămase după lichidare;  
k) hotărăşte asupra cuantumului şi a datei achitării cotizaţiei anuale; 
l) hotărăşte asupra încetării calităţii de membru al asociaţiei, în cazurile 

prevăzute de prezentul statut; 
m) hotărăşte cu privire la orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de 

prezentul statut. 
Art. 27 (1) Adunarea generală se întruneşte anual în şedinţă ordinară, la 

convocarea consiliului director.  
(2) Adunarea generală se întruneşte în şedinţă extraordinară ori de câte ori 

este nevoie, la convocarea consiliului director sau a cel puţin jumătate din numărul 
total al membrilor asociaţiei. 

(3) În acest sens, toţi membrii asociaţiei vor fi notificaţi de către consiliul 
director cu cel puţin 15 de zile înainte de data adunării generale cu privire la: data, 
ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a adunării generale. 

(4) În cazul adunărilor generale extraordinare, termenul prevăzut la alineatul 
precedent poate fi redus  la 5 zile. 

(5) Adunarea generală poate adopta hotărâri în mod valabil dacă participă cel 
puţin jumătate din numărul total de membri cu drept de vot.  

(6) Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alineatul 
precedent, atunci va avea loc o a doua convocare la care cvorumul obligatoriu este de 
minimum o treime din numărul total al membrilor cu drept de vot. Dacă nici la a 
treia convocare nu se întruneşte cvorumul minim, atunci adunarea generală poate 
hotărâ ăn mod valabil, indiferent de numărul membrilor prezenţi. 

(7) Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritate simplă, adică jumătate 
plus unu din numărul membrilor prezenţi. 

Art. 28 - Hotărârile privind dizolvarea sau lichidarea asociaţiei, modificarea 
sau completarea unor prevederi ale statutului se adoptă cu majoritate calificată de 
două treimi din numărul membrilor prezenţi. 

Art. 29 - Hotărârile adoptate de adunarea generală sunt obligatorii şi pentru 
membrii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotrivă.  

Art. 30 - Hotărârile adunării generale redactează de către secretariatul 
asociaţiei şi sunt semnate de către preşedinte, primvicepreşedinte sau vicepreşedinte, 
după caz. 

Art. 31 - Prin grija secretariatului, hotărârile adunării generale sunt aduse la 
cunoştinţa membrilor asociaţiei. 

Art. 32 - Lucrările adunării generale sunt conduse de preşedintele de onoare 
sau preşedintele consiliului director, iar în absenţa acestora de către prim 
vicepreşedinte ori după caz de vicepreşedinte. 

Art. 33 - Prima adunare generală care va alege noul consiliul director şi 
comisia de cenzori se va convoca în termen de cel mult 1 an de la data rămânerii 



irevocabile a încheierii de admitere a cererii de înscriere a asociaţiei în Registrul 
asociaţilor şi fundaţiilor.  

Art. 34 (1)Adunarea generală poate alege un preşedinte de onoare al asociaţiei 
(2) Preşedintele de onoare trebuie să se bucure de o mare probitate morală şi 

profesională sau/şi să-şi fi adus o bogată contribuţie la dezvoltarea comunităţilor 
rurale. 

(3) Preşedintele de onoare îndeplineşte doar atribuţii de reprezentare a 
asociaţiei. Adunarea generală îi poate conferi acestuia şi alte atribuţii. 

Art. 35 (1) Consiliul director este organul executiv al asociaţiei. 
(2) Consiliul director este ales de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani  

şi este compus din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi.  
       (3) Consiliul director alege dintre membrii săi, prin vot secret, un preşedinte şi 
un secretar general, care asigură desfăşurarea activităţii executive în conformitate cu 
prevederile legale şi ale prezentului statut. 
       (4) Secretarul general exercită şi funcţia de purtător de cuvânt. 
       (5) Preşedintele şi secretarul general reprezintă asociaţia în relaţia cu terţele 
persoane fizice si juridice. 
       Art. 36 (1) Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni şi ori de 
câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui  adoptând decizii şi alte documente 
cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.  
       (2) Convocarea consiliului director se face cu cel puţin 5 zile înaintea 
şedinţelor, iar în situaţii care reclamă urgenţă cu cel puţin o zi înainte.  
       (3) Convocarea se face în scris prin mijloace electronice de transmitere a 
informatiilor sau telefonic, de către preşedintele consiliului director precizându-se 
ordinea de zi, data, ora, locul desfăşurării şedinţei.  
       (4) Şedinţele consiliului director sunt legal constituite în prezenţa a jumătate 
plus unu din numărul acestuia.  
       (5) Prezenţa membrilor consiliului director la şedinţă este obligatorie.  
       (6) Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau secretarul general. 
       (7) Deciziile luate de consiliul director în limitele legii, ale prezentului statut şi 
ale hotărârilor adunării generale sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei.   
       Art. 37 (1) Deciziile consiliului director se semnează de către preşedinte, iar în 
lipsa acestuia, de către cel care a condus şedinţa.  
       (2) Lucrările consiliului director se consemnează în procesele verbale întocmite 
de secretarul de şedinţă şi se semnează de către preşedinte şi de secretar.  

Art. 38 (1) Consiliul director asigură punerea în executare hotărârile adunării 
generale.  

(2) Consiliul director exercită următoarele atribuţiuni:  
a) convoacă adunarea generală, propune ordinea de zi şi asigură buna 

desfăşurare a lucrărilor;  
b) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei;  

c) încheie acte juridice în numele asociaţiei;  
d) propune spre aprobare organigrama asociaţiei;  
e) asigură secretariatul lucrărilor adunării generale;  



f) colaborează şi cooperează cu celelalte structuri asociative ale 
colectivităţilor locale, constituite pe plan naţional;  

g) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu serviciile 
publice, cu prefecţii, preşedinţii consiliilor judeţene şi locale în probleme ce 
privesc administraţia publică locală;  

h) elaborează informări şi propuneri către autorităţile susmenţionate cu 
privire la problemele care sunt sesizate asociaţiei;  

i) informează adunarea generală asupra problemelor ce apar în activitatea 
asociaţilor;  

j) asigură realizarea drepturilor şi obligaţiilor asociaţiei în cadrul 
organismelor la care este asociată sau afiliată;  

k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în prezentul statut sau de către 
adunarea generală.  

       Art. 39 - Preşedintele consiliului director îndeplineşte următoarele atribuţii:  
a) conduce lucrările adunărilor generale;  
b) convoacă şedinţele consiliului director şi conduce lucrările acestuia;  
c) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii;  
d) semnează actele şi documentele adoptate de organele asociaţiei;  
e) stabileşte sarcinile pentru secretar şi membrii consiliului director;  
f) urmăreşte şi asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor 

documente şi măsuri, stabilite de adunarea generală şi consiliul director;  
g) exercită controlul şi îndrumarea activităţii membrilor consiliului director; 

administrează şi gestionează patrimoniul asociaţiei;  
h) exercită orice alte atribuţii prevăzute de statut sau prin hotărâri ale 

adunării generale.  
Art. 40 - În subordinea consiliului director funcţionează un aparat 

administrativ. Organigrama, atribuţiile şi competenţele acestuia sunt prevăzute într-
un regulament intern elaborat de consiliul director şi aprobat de adunarea generală. 
       Art. 41 (1) Controlul modului de administrare şi gestionare a patrimoniului 
asociaţiei va fi efectuat de un cenzor ales de adunarea generală dintre membrii săi, pe 
o durată de 4 ani.  
       (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.  
       (3) Cenzorul poate participa la şedinţele consiliului director, fără a avea drept 
de vot.  
       (4) Cenzorul are următoarele atribuţii:  

a) verifică modul de administrare, gestionare a patrimoniului;  
b) întocmeşte rapoartele pe care le prezintă în adunarea generală;  
c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, statut sau stabilite de 

adunarea generală; 
  Art. 42 – Asociaţia poate angaja personal, în condiţiile Codului muncii. 
  
 

CAPITOLUL XI 
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 

 
Art. 43 - Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se va face potrivit legii.  



Art. 44 - Bunurile rămase în urma încheierii lichidării vor reveni persoanei 
juridice arătate prin hotărârea de lichidare adoptată de adunarea generală.  
  

CAPITOLUL XII 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 45 - Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile actelor 

normative aplicabile în materie.   
  
Acest Statut a fost adoptat de asociaţii membri fondatori la data de 11.04.2011 şi a 
fost  întocmit în 10 exemplare originale. 

 
ANCA MARIA DORINA 
…………………………………….. 
 
HAŢEGAN ANAMARIA CAROLINA 
…………………………………….. 
 
DAVID CARMEN VIORICA 
…………………………………….. 
 
GREC CLAUDIA DOINA 
…………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


