REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL
ASOCIAŢIEI „ ALCHIMIȘTII ”
Art. 1 Dispoziţii generale
Prezentul Regulament de Ordine Interioară reglementează organizarea şi desfăşurarea
activităţii interne în cadrul Asociaţiei ALCHIMIȘTII și a fost aprobat în conformitate cu prevederile
art. 22 litera b din Statut. Dispoziţiile Statutului și ale Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) sunt
obligatorii atât pentru organele de conducere ale Asociaţiei, cât şi pentru membrii acesteia sau
colaboratori.
Art. 2 Dobândirea și pierderea calității de membru
2.1. Dobândirea calității de membru.
Conform art. 2 din Statut, persoanele care doresc sa devină membri trebuie să completeze
cererea de adeziunea tip şi sa o depuna in format letric sau scanată, împreună cu o copie a cartii de
identitate, la vicepreşedintele Asociaţiei, sau pe adresa de email alchimistii_chimie@yahoo.com. Pe
cerere va apărea în mod obligatoriu mențiunea că li s-a adus la cunoștință prevederile Statului și ale
Regulametului de Ordine Interioară arătând că au înțeles și sunt de acord cu prevederile acestora.
Cererile de dobândire a calităţii de membru vor fi dezbătute de Consiliul Director. Persoanelor
acceptate li se va comunica decizia în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii. Împreună cu
decizia se va transmite şi câte un exemplar al Statutului şi al Regulamentului de Ordine Interioară.
Candidatul va putea participa la activităţile Asociaţiei numai după confirmarea statutului de
membru si dupa achitarea taxei de inscriere de 10 (zece) lei, pentru persoanele adulte si 1 leu pentru
elevi, precum si unei cotizaţii anuale in valoare de 10 ron, numai pentru persoanele adulte sau
valoarea corespunzătoare redirectionării a 2%din impozitul pe salarii .
2.2. Retragerea calităţii de membru.
Caliatea de membru se poate pierde în conformitate cu prevederile art.15, 16,1 7 din Statutul
Asociației ALCHIMIȘTII astfel: la cerere, ca urmare a dizolvării Asociației sau prin excludere. În
urma unor abateri grave, Consiliul Director poate aproba, cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor
prezenţi, excluderea unui membru, conform prevederilor art. 16 din Statut.
Reprezintă abatere gravă orice act sau fapt al unui membru care aduce în mod direct sau
indirect un prejudiciu asociației de orice natură patrimonial sau nepatrimonial și care împiedică
asociația sau orice alt membru să își desfășoare activitatea conform scopului propus. De asemenea,
membrii asociației își pot pierde calitatea atunci când dau dovadă de un comportament neadecvat în
spațiu public, când ajung în situația de a avea onoarea și reputația afectate.
Conform Statutului, Asociaţia poate avea în componenţa sa, pe lângă membrii activi şi alte
categorii de membri. Acestea sunt următoarele: membri asociaţi, membri de onoare, membri
simpatizanţi, colaboratori voluntari. Indiferent de calitatea acestora din urmă prezentul Regulament de
Ordine Interioară li se aplică în mod corespunzător.
Art. 3 Cotizaţia anuala
Cotizaţia anuala a membrilor este de 10 (zece) lei. Plata se face până la data de 30 martie a
fiecarui an prin plata directă la caseria asociaţiei sau prin bancă bancă (fie prin virament dintr-un cont,
fie depunere de numerar în contul Asociaţiei). Membrii asociaţiei pot opta pentru redirecţionarea a
2% din impozitul pe salarii. Neplata cotizației anuale pana la data de 30 martie a fiecarui an
calendaristic nu ii mai dă dreptul membrului asociaţiei de a primi finaţare pentru activităţile
organizate.
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Art. 4 Drepturile şi obligaţiile membrilor.
4.1.Conform art. 12 si 13 din Statut, membrii activi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:
a. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, administrative sau de control ale
asociației cu excepțiile prevăzute de lege și în prezentul statut;
b. să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului asociației;
c. să inițieze, să propună și să participe la acțiuni şi proiecte în sprijinul realizării obiectivelor
asociației;
d. să beneficieze de informațiile și activitățile asociației;
e. să părăsească la cerere asociația.
f. Membrii asociației care prestează activități pot fi recompensați material sau financiar de
către Consiliul Director în funcție de fondurile disponibile, doar pentru proiectele la care s-a abţinut
finanţare externă şi există capitol aprobat de buget în acest sens
4.2. Conform art. 11 din Statut, membrii asociaţi ai Asociaţiei au următoarele obligații:
a. să respecte prevederile statutului si ROI-ul asociaţiei;
b. să respecte hotărârile luate de organele de conducere ale asociației;
c. să desfășoare acțiuni în sprijinul creșterii prestigiului asociației;
d. să nu desfășoare activități care, prin natura lor, să producă daune sau să lezeze scopurile și
îndeplinirea obiectivelor asociației;
e. să respecte legile statului;
f. să participe în calitate de voluntar la activităţile organizate
g. să nu aducă daune materiale sau morale Asociaţiei sau asociaţilor acesteia şi dacă totuşi s-au
produs, să le repare;
h) să informeze regulat Asociaţia cu privire la proiectele şi acţiunile importante, prezente şi
viitoare;
i) să notifice orice modificare privind domiciliul stabil.
h) Toți membrii trebuie să respecte informațiile confidențiale. „Informatiile Confidentiale” sunt
datele si informatiile continute in inscrisuri, imprimari pe CD/DVD, stocari pe diverse platforme,
descoperiri, idei implementate, concepte de ONG, secrete profesionale, tehnici, proiecte, machete,
scheme logice, programe de calculator, documente de licitatie, planuri strategice, planuri de marketing,
planuri financiare/de afaceri, strategiile si procedurile de lucru folosite in activitatea asociatiei, locatii,
amplasamente, proiecte de executie sau de orice natură care vizează activitatea asociatiei, condiţii de
colaborare speciale agreate cu anumiţi parteneri, informatii referitoare la numele si datele
colaboratorilor, precum si alte informatii juridice, tehnice, financiare sau de afaceri, informaţii privind
structura operaţională şi de conducere a asociatiei, parole sau chei de acces la baze de date de orice
natură, informatii scrise sau aflate sub orice alta forma care au ajuns la cunostinta persoanelor din
ONG direct si/sau indirect si au legatura cu serviciul. Asociatii au obligatia sa pastreze informatiile
confidentiale, sa nu le divulge si sa nu permita accesul unor terti la acestea, sub sanctiunea platii de
daune.
Art. 5 Consiliul Director
Consiliul Director are următoarele atribuții:
a. activează pentru îndeplinirea corectă și la timp a prevederilor statutului și hotărârilor
Adunării Generale;
b. elaborează și urmărește respectarea Regulamentului de ordine interioară al organizației.
Aprobat de Adunarea Generală;
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c. stabilește principalele direcții de acțiune, strategii și măsuri de realizare a scopurilor
organizației;
d. aprobă programul de lucru, organigrama și politica de personal ale asociației;
e. întocmește evidența membrilor de orice fel, sponsorilor, susținătorilor morali;
f. propunere Adunării Generale constituirea comisiilor pe activități specifice;
g. asigură propaganda activităților pe care le defășoară asociația;
h. asigură folosirea, întreținerea și dezvoltarea bazei materiale proprii și contribuie la
îmbunătățirea ei;
i. acordă calitatea de membru de onoare al asociației;
j. conferă diplome și premii membrilor care s-au evidențiat în desfășurarea activităților,
persoanelor care au sprijinit în mod deosebit, moral și material, activitatea asociației;
k. primește noi membri în asociație, eliberează legitimațiile de membru, întocmește toate
documentele necesare funcționării asociației;
l. aprobă programul de deplasări pentru delegații asociației, care participă la diverse acțiuni în
țară sau străinătate;
m. exercită orice alte atribuții necesare realizării scopurilor asociației, în acord cu prevederile
prezentului statut;
n. stabilește recompense materiale și financiare pentru membrii cu activitate deosebită, dacă
în cazul proiectelor aprobate există capitol de buget în acest sens;
o. hotărăște schimbarea sediului asociației;
p. prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli, precum și proiectul programelor asociației;
q. încheie acte juridice în numele și pe seama asociației.
Consiliul Director este compus din 5 membri și este ales pe o perioadă de patru ani. Membrii
Consiliului sunt aleși dintre membrii asociației cu drept de vot care au întrunit 51% din numărul de
voturi exprimate. Președintele este membru de drept al Consiliului Director și președinte al acestuia.
Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană
care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația are ca scop sprijinirea
activității acelei instituții publice.
Consiliul Director al Asociaţiei ,, Alchimiștii” este statutar întrunit în prezența Președintelui
sau a unei persoane delegate de acesta și totalizând un număr minim de jumătate plus 1 (unu) din
membri. Hotărârile Consiliului Director se iau prin vot și sunt valabile în cazul în care întrunesc
jumătate plus 1 (unu) din voturile exprimate. În caz de egalitate votul Președintelui se consideră
determinant. Convocarea Consiliului Director se face în scris cu cel 7 (șapte) zile înainte de ziua
propusă pentru întrunire.
Consiliul Director se reunește trimestrial în ședinte ordinare sau în cazuri deosebite de cîte ori
este nevoie.
Art 6. Preşedinte, vicepreşedinte
Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui sunt precizate in art 26-29 din Statut
Atribuțiile Președintelui Asociaţiei sunt următoarele:
a. convoacă și conduce lucrările Adunării generale în ședințele ordinare și extraordinare;
b. reprezintă asociația în relațiile cu terții, autorități, presa, organizații guvernamentale sau
neguvernamentale din țară sau străinătate;
c. prezintă anual raportul de activitate al asociației;
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d. execută întreaga sa activitate pentru înfăptuirea scopurilor asociației și a prevederilor
prezentului statut.
În prima sa ședință Consiliul Director alege prin vot vicepreședintele, care îndeplineşte şi
funcţia de secretar.
Atribuțiile Vicepreședintelui sunt următoarele:
a. asigură conducerea permanentă a asociației;
b. convoacă și conduce lucrările Consiliului Director;
c. cu acordul președintelui reprezintă asociația în relația cu terții, autorități, presă, organizații
guvernamentale sau neguvernamentaledin țară și străinătate;
d. angajează patrimoniul asociației, gestionează și administrează sumele acestuia, semnează
conturile în numele acestuia și ia măsurile necesare în concordanță cu prevederile
prezentului statut și cu bugetul aprobat de Adunarea Generală;
e. participă la ședințele Consiliului Director, pregătește și prezintă periodic rapoarte despre
activitatea proprie și alte materiale conform atribuțiilor sale;
f. exercită întreaga sa activitate și competență pentru realizarea scopului și obiectivelor
asociației și a hotărârilor.
Vicepreședintele poate fi înlocuit în timpul mandatului prin vot validat de Adunarea Generală
la propunerea Președintelui sau a Consiliului Director
Art. 7 Cenzorul
Conform art. 30-33 din Statut, controlul financiar intern este asigurat de către Cenzorul asociației.
Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori are următoarele atribuții:
a. verifică, în timpul exercițiului financiar, gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor
circulante, casa și registrele de evidență contabilă, modul în care este administrat
patrimoniul asociației;
b. supraveghează regularitatea evidențelor;
c. prezintă Adunării Generale raportul său anual;
d. va trece printr-un registru special deliberările sale, precum și constatările făcute în
exercițiul mandatului său;
e. poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot.
Art. 8 Adunarea Generală
Conform art. 21 din Statut, organul de conducere a Asociaţiei este Adunarea Generală,
alcătuită din totalitatea membrilor.
a. alege și revocă membrii Consiliului Director și cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei
de cenzori;
b. aprobă modificarea actului constitutiv și al statutului, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul
total al asociaților;
c. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli , execuția bugetară, precum și bilanțul contabil,
raportul comisiei de cenzori, raportul Consiliului Director, raportul anual de activitate;
d. aprobă Regulamentul de Ordine interioară propus de Consiliul Director;
e. validează excluderile dispuse de Consiliul Director și rezolvă contestațiile de excludere;
f. aprobă principalele direcții de acțiune, strategii și măsuri de realizare a scopurilor
organizației, inclusiv atragerea de fonduri;
g. stabilește posibilităţile de contribuţii finciare pe care le pot face membrii către asociaţie.
2% din impozitul pe venit, donaţii sub formă de cotizaţii, sau donaţii sub formă de bunuri;
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h. hotărăște dizolvarea și lichidarea asociației stabilind destinația bunurilor rămase după
lichidare, prin votul a cel puțin 2/3 din numărul total al asociaților;
i. hotărăște înființarea de filiale;
j. orice alte atribuții prevăzute de lege.
Art. 9 Căile de comunicare între membri
Membrii Asociaţiei vor putea comunica verbal faţă în faţă sau prin prin e-mail/telefon, sau
orice alt mod de comunicare agreat. De asemenea, membrii îşi pot exprima opiniile/propunerile pe
site-ul Asociației, la sectiunea Forum, sau la adresa de email alchimistii_chimie@yahoo.com. Toate
comunicările, notificările şi propunerile membrilor către Consiliul Director se fac în scris, prin adresă
semnată şi transmisă vicepreşedintelui.
Procesele-verbale ale întâlnirilor se transmit la cerere, membrilor fie prin e-mail, fie prin adresă
semnată şi ştampilată.
Art. 10 Filiale
Conform Statutului, Asociaţia poate deschide filiale locale sau regionale, la iniţiativa
membrilor sau a Consiliului Director acestea urmând a fi aprobate de către Adunarea Generală.
Art. 11 Finanţarea activităţi desfăşurate în numele asociaţiei
Pentru a putea desfăşura o activitate în numele Asociaţiei, un membru (sau mai mulţi membrii)
al Asociaţiei va depune un proiect si după caz un acord de parteneriat către consiliul director.
Consiliul director va decide dacă activitatea este în conformitate cu ROI si cu Statutul asociaţiei şi
dispune finanţarea activităţii. În funcţie de durata proiectului responsabilul de proiect va depune un
raport narativ însoţit după caz de dovezi specifice derulării activităţii şi un raport finaciar cu dovezi
specifice: facturi, bonuri, etc, pentru fiecare etapă a proiectului sau la finalul acestuia. Pentru
proiectele cu o durată mai mare de 3 luni se depune si un raport intermediar narativ şi financiar.
Finaţarea acordată de asociaţie poate fi cuprinsă între 5% şi 100%, în funcţie de tipul de proiect
şi de decizia Consiliului director.
Un membru al asociaţiei poate depune anual mai multe proiecte cu condiţia ca aceste proiecte
să nu fie toate de acelaşi tip.
Reguli de finaţare:
- se acordă între 0 şi 30 % din valoarea proiectului la începerea proiectului;
- se acordă restul sumei la depunerea raportului financiar şi după validarea acestuia de către
contabilului asociaţiei. Raportul finaciar va fi însoţit de un raport narativ.
Art. 12 Materialele Asociaţiei
Materialele, echipamentele şi alte bunuri ale Asociaţiei pot fi folosite numai de către membrii
Asociaţiei, persoanele încadrate cu contract de muncă sau de către membrii altor asociaţii similare, în
cadrul unor activităţi de colaborare. Bunurile pot fi folosite şi pentru nevoi personale ale membrilor
Asociaţiei, fără ca aceştia să obţină vreun profit din activităţile desfăşurate, dar numai cu aprobarea
Consiliului Director.Consiliul Director va desemna o persoană care să aibă în grijă şi care să
gestioneze bunurile Asociaţiei.
Toţi membrii sunt obligaţi să întreţină materialele care le-au fost încredinţate. În cazul
distrugerii voite sau a pierderii din neatenţie, acestea vor fi imputate, după o analiză şi o hotărâre a
Consiliului Director. Bunurile folosite trebuie înapoiate după finalizarea activităţii pentru care au fost
solicitate. Întârzierea nejustificată a predării echipamentului, se pedepseşte initial prin avertisment,
5

putându-se ajunge la excluderea din asociaţie si imputarea valorii integrale initiale a bunului/bunurilor
asociaţiei.
Art. 13 Recompense şi sancţiuni
Consiliul Director poate stabili acordarea de recompense membrilor care au o activitate cu
rezultate deosebite (diplome, medalii, premii, burse, bunuri etc.).
Membrilor Asociaţiei care încalcă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, ale
Statutului, normele de comportare civilizată în timpul activităţilor desfăşurate ori care prin activitatea
lor aduc daune, de orice fel, Asociaţiei, li se aplică una dintre următoarele sancţiuni:
a) Avertisment scris;
b) Excludere din asociaţie.
Încălcarea prevederilor Statutului şi ale Regulamentului de Ordine Interioară ale Asociaţiei,
hotărârilor Consiliului Director şi Adunării Generale, deteriorarea voită a bunurilor Asociaţiei, punerea
în pericol din neatenţie sau reavoinţă a vieţii şi integrităţii fizice a colegilor în cadrul activităţilor
desfăşurate, nerespectarea deciziilor luate de către responsabilul de proiect se sancţionează cu
avertisment la prima abatere de orice fel, iar la a doua abatere de aceeaşi natură cu excludere.
Excluderea se realizează conform prevederilor Statutului.
Hotărârea de sancţionare se ia doar în urma unei cercetări prealabile efectuate de către o
persoană desemnată de Consiliul Director şi numai după o discuţie cu persoana în cauză. Dacă în urma
convocării acesta refuză să se prezinte sau sa ofere informaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără
îndeplinirea acestei formalităţi. Sancţiunea trebuie aplicată în termen de cel mult 90 zile de la
constatarea faptei, dar nu mai târziu de 12 luni de la săvârşirea faptei.
Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare. Contestaţia
se soluţionează de către Consiliul Director în termen de cel mult 90 zile de la înregistrarea contestaţiei.
Hotărârea pronunţată de Consiliul Director este definitivă.
Art. 14 Dispoziţii finale
Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data adoptării sale de către
Consiliul Director şi este obligatoriu pentru toţi membrii Asociaţiei, pentru persoanele încadrate cu
contract de muncă, convenţii civile şi colaboratori. Prezentul Regulament poate fi modificat la
propunerea Consiliului Director şi a Adunării Generale.
Modificările vor fi aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate în cel mult două
săptămâni de la adoptarea acestora.
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