STATUTUL
Organizației ,, Alchimiștii” Pitești

I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1 În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 și ale
Decretului nr.31/1954, , în data de 11 iulie 2000 în Pitești.s-a înființat ASOCIAȚIA non-profit,
neguvernamentală și apolitică, cu denumirea de Asociația, Alchimiștii ” Pitești
Art.2 Asociaţia ,, Alchimiștii ” își are sediul la Colegiul Tehnic ,, Costin D. Nenițescu” din Pitești,
Bulevardul Petrochimiștilor, nr. 23 și își desfășoară activitatea la nivel local, național și internațional.
Art.3 Asociația poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri,
organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.
Art. 4 Asociația se constituie pe o perioadă de timp nedeterminată.
II. SCOP ȘI OBIECTIVE
Art.5 Scopul Asociației „Alchimiștii” din Pitești este sprijinirea activităţilor extracurriculare
realizate de către elevii şi profesorii Colegiului Tehnic Costin D Neniţescu Piteşti, membrii ai asociaţiei,
redactarea și difuzarea de reviste şcolare la propunerea membrilor asociaţiei, schimburi culturalștiințifice și instruirea vocațională cu instituţii similare din țară și din străinătate prin proiecte europene şi
prin participarea la programe finanţate de instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale de pe teritoriul
României, dezvoltarea de proiecte pentru protecția mediului înconjurător, educație ecologică și turistică,
educație moral-civică a tineretului, furnizarea de programe de formare profesională pentru adulți.
Art.6 Asociația își propune:
A. organizarea de cursuri, programe de pregătire pentru membrii organizației și terțe persoane în
domeniile ce asigură pregătirea ecologică, turistică, informatică, managerială, furnizarea de
programe de formare profesională pentru adulți, organizarea de programe de recalificare pentru
angajați și șomeri, precum și sprijin în reorientarea profesională.
B. organizarea unor tabere cu profil complex: turism montan, orientare turistică, educație
ecologică, creație, recoltare de plante medicinale și fructe de pădure, educație sanitară;
C. organizarea de concursuri, tombole, manifestări cultural-educative și sportive;
D. amenajarea unor spații proprii pentru defășurarea activităților și achiziționarea și valorificarea
unor bunuri mobile și imobile în scopul realizării obiectivelor asociației;
E. colaborarea cu mass-media locală, națională și internațională pentru emisiuni, articole de
propagandă ecologică;
F. întocmirea unor materiale educaționale pentru activităţile extracurriculare realizate;
G. organizarea de simpozioane, conferințe, dezbateri expoziții de fotografie, grafică, desene în
colaborare cu alte organizații similare din țară și străinătate și producerea de articole specifice
acestor manifestații (insigne, programe, afișe etc.);
H. participarea la competiţii pentru finanţarea proiectelor europene, la competiţii pentru
proiectelor finanţate de organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale;
I. participarea la târguri și expoziții ale organizațiilor neguvernamentale;
J. editarea de pliante, postere, cărți poștale, calendare, ghiduri și reviste proprii pe teme de chimie
și ecologie;
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K. alte activități similare scopului propus.
III.

ASOCIAȚI

Art.7 Calitatea de asociat este personală și inalienabilă și se dobândește prin aderarea
necondiționată la asociație, prin completarea unei adeziuni scrise şi aprobarea acesteia de către consiliul
director, care se păstrează în arhiva asociaţei.
Art.8 Membrii fondatori ai asociației sunt persoanele fizice sau juridice care au inițiat, întocmit și
semnat actul de constituire al asociației, și care, cunoscând statutul acesteia, sunt de acord cu
prevederile lui.
Art.9 Pot deveni asociați elevi, profesori, studenți sau orice alte persoane fizice sau juridice care
nu au semnat actul de constituire al asociației dar își exprimă acordul cu prevederile prezentului statut
pe care se obligă să-l respecte întocmai și care participă la acțiunile organizate de către asociație în
scopul realizării obiectivelor propuse.
Art.10 Membrii de onoare ai asociației pot fi persoane fizice recunoscute ca personalități ale vieții
sociale, culturale, economice, științifice sau de altă natură, care prin activitatea lor sprijină activitatea
asociației sau ideile în baza cărora funcționează aceasta. Membrii de onoare ai asociației nu au obligația
de a contribui la patrimoniul asociației, nu au drept de vot și nu au dreptul de a fi aleși în organele de
conducere, administrative sau de control ale asociației.
Art.11 Membrii asociației au următoarele obligații:
a. să respecte prevederile prezentului statut;
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.
Art.12 Membrii asociației 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 în sprijinul realizării obiectivelor asociației;
d. să beneficieze de informațiile și activitățile asociației;
e. să părăsească la cerere asociația.
Art.13 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.
Art.14 Membrii asociației pot fi sancționați dacă săvârșesc abateri de la prezentul statut, astfel:
a. mustrare cu avertisment;
b. anularea unor facilități;
c. pierderea calității de membru pentru un semestru școlar;
d. excluderea definitivă din asociație.
Art.15 Calitatea de membru se poate pierde prin retragerea la cerere sau excluderea hotărâtă de
Consiliul Director în unul din cazurile de mai jos:
a. producerea de daune sau prejudicii asociației, morale sau materiale, prin activitatea
desfășurată;
b. angajarea în activități ce contravin scopurilor și obiectivelor asociației, prevăzute în prezentul
statut;
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c. nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale asociației;
d. angajarea în activități ce contravin legilor țării și ordinii de drept;
e. condamnarea pentru fapte penale;
Art.16 Excluderea se hotărăște de către Consiliul Director la propunerea Președintelui sau a cel
puțin 2 membri ai Consiliului Director. Hotărârea de excludere poate fi contestată în prima Adunare
Generală care decide cu majoritate simplă.
Art.17 Pierderea calității de membru nu dă dreptul la pretenții asupra contribuției aduse la
patrimoniul asociației.
Art.18 Numărul minim de membri al asociației este 3.
IV.

ORGANIZARE ȘI CONDUCERE

Art.19 Organele de conducere ale Asociației ,, Alchimiștii” din Pitești sunt:
a. Adunarea Generală
b. Consiliul Director
c. Cenzori
Art.20 Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației ,, Alchimiștii” din Pitești,
alcătuit din totalitatea asociaților, care se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare. Adunarea
Generală Ordinară se întrunește o dată pe an în luna aprilie când se aprobă bilanțul pe exercițiul financiar
din anul anterior și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar în curs.
Adunările Generale Extraordinare au loc ori de câte ori este nevoie. Ele pot fi convocate de Președinte,
Consiliul Director sau la propunerea a cel puțin 1/3 din membrii cu drept de vot.
Adunarea Generală se consideră legal constituită atunci când este întrunită jumătatea simplă a
membrilor cu drept de vot (50% + 1).
Art.21 Adunarea Generală are următoarele atribuții:
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;
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.22 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;
c. stabilește principalele direcții de acțiune, strategii și măsuri de realizare a scopurilor
organizației;
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aprobă programul de lucru, organigrama și politica de personal ale asociației;
întocmește evidența membrilor de orice fel, sponsorilor, susținătorilor morali;
propunere Adunării Generale constituirea comisiilor pe activități specifice;
asigură propaganda activităților pe care le defășoară asociația;
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.
Art.23 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.
Art.24 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.
Art.25 Consiliul Director se reunește trimestrial în ședinte ordinare sau în cazuri deosebite de cîte
ori este nevoie.
Art.26 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;
d. execută întreaga sa activitate pentru înfăptuirea scopurilor asociației și a prevederilor
prezentului statut.
Art. 27 În prima sa ședință Consiliul Director alege prin vot Vicepreședintele.
Art.28 Atribuțiile Vicepreședintelui sunt următoarele:
a. asigură conducerea permanentă a asociației;
b. convoacă și conduce lucrările Consiliului Director;
d.
e.
f.
g.
h.
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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.
Art.29 Vicepreședintele poate fi înlocuit în timpul mandatului prin vot validat de Adunarea
Generală la propunerea Președintelui sau a Consiliului Director.
Art.30 Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor. În cazul în care asociația
va avea mai mult de 50 de membrii înscriși până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul
financiar intern va fi exercitat de către o comisie de cenzori alcătuită dintr-un număr impar de membri, din
care majoritatea este formată din asociați.
Art.31 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.32 Comisia de cenzori este aleasă de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 (patru) ani.
Art.33 Alegerea Președintelui, Vicepreședintelui, a Consiliului Director și a Comisiei de Cenzori
(cenzorului) se face pe o perioadă de 4 (patru) ani.
Art.34 Asociatul care, într-o anumită problemă, supusă hotărîrii Adunării Generale, este interesat
personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la
gradul al IV-lea inclusiv, nu va lua parte la deliberare și nici la vot.
Asociatul care încalcă dispozițiile alineatului precedent, este răspunzător de daunele cauzate
asociației, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Art.35 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv sau
prevederile statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală
sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință în termen de 15
zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.
Art.36 Dispozițiile art.34 din prezentul statut se aplică în mod corespunzător și membrilor
Consiliului Director. Deciziile Consiliului Director contrare legii, actului constitutiv sau statutului
asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art.36 din prezentul statut.

V. PATRIMONIUL
Art.37 Patrimoniul inițial al asociației în cuantum de 1.560.127 lei( corespunzator valorii din anul
2000, în prezent aproximativ 1560 Ron) este format din contribuțiile membrilor fondatori.
Art.38 Patrimoniul inițial se completează în condițiile legii cu subvenții, donații, 2% din
impozitul pe venit, bunuri mobile și imobile, diferite fonduri de sponsorizare și fonduri obținute din
țară sau străinătate, în lei, valută, de la persoane fizice sau juridice.
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Art.39 Veniturile asociației provin din:
a. 2% din impozitul pe venit, donaţii sub formă de cotizaţii, sau donaţii sub formă de bunuri, ce
sunt stabilite de către Adunarea Generală;
b. contravaloarea folosirii și exploatării de către membri și de către terți a mijloacelor mobile și
imobiliare;
c. contribuții voluntare financiare sau în bunuri mobile sau imobiliare ale membrilor, membrilor
susținători, al altor persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate;
d. donații subvenții, subscripții, alte contribuții;
e. subvenții din partea Consiliului Local, Consiliului Judetean, Guvernului, pe diferite activități
(supraveghere ecologică, expoziții, difuzarea revistei,etc);
f. taxe din conferințe, simpozioane, expoziții, demonstrații, tombole organizate de asociație,
contravaloarea vînzării de articole specifice acestor manifestații (programe, reviste,etc.);
g. valorificarea materialelor refolosibile, plantelor medicinale, fructelor de pădure, lucrări pentru
îmbunătățirea patrimoniului silvic, lucrări pentru amenajarea terenurilor,alte activități de
protecție a mediului înconjurător;
h. dobânzi și dividente;
i. alte venituri prevazute prin lege.
Art.40 Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividentele onținute de asociație din
activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comeriale, se folosesc
obligatoriu pentru realizarea scopului asociației.
Art.41 Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter
accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.
Art.42 Fondurile bănești ale asociației se păstrează la bancă și sunt folosite numai în scopul
desfășurării acțiunilor cuprinse în statut. Asociația poate deschide conturi în lei sau valută conform legii.
Art.43 Destinația și modul de întrebuințarea a mijloacelor materiale și bănești se stabilesc prin
bugetul asociației în conformitate cu legislația în vigoare.
Art.44 Asociația poate plăti din fondurile proprii deplasarea membrilor săi la diferite manifestări
legate de activitățile din statut în țară sau străinătate.
Art.45 Asociația întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil conform
dispozițiilor legale în vigoare. Anul financiar se încheie la 31 decembrie.
Art.46 Gestiunea asociației este ținută permanent de personal calificat și este supusă controlului
periodic al Comisiei de cenzori a asociației.
VI.

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA
Art.47 Asociația se poate dizolva:
a. de drept;
b. prin hotărâre judecătorească;
c. prin hotărârea adunării generale.
Art.48 Asociația se poate dizolva de drept prin:
a. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la
constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în
conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la
care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;
c. reducerea numărului de asociați sub limita sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit timp de 3 luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărâre judecătoriei în a cărei circumscripție se
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Art.49 Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a. când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
c. când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d. când asociația a devenit insolvabilă;
e. când asociația a inițiat activități pentru care sunt necesare autorizații administrative prealabile,
fără a avea autorizațiile respective.
Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are sediul.
Art.50 Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la
data ședinței de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei
circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
Art.51 În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către
persoane fizice.
Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop
identic sau asemănător, pe baza hotărârii Adunării Generale care va stabili destinația și procedura de
transmitere a bunurilor rămase în urma lichidării.
În cazul în care asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art.49, alin1, lit. a)c) din
prezentul statut, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat prin Ministerul Finanțelor sau,
după caz, de mun. Pitești în a cărui rază teritorială asociația își are sediul.
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-preluare, dacă prin
acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art.52 În cazurile de dizolvare prevăzute de art.48 și 49 din statut, lichidatorii vor fi numiți de
către adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efectele juridice a hotărârii de dizolvare.
În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Reprezentanții permanenți – persoane fizice
ale persoanei juridice lichidatoare – trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii.
Art.53 Atât față de asociație, cât și față de asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.
Aceștia își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Art.54 Procedura lichidării este cea prevăzută de4 art.62-71 din O.G.R. nr. 26/2000.
VII.

DISPOZIȚII FINALE

Art.55 Asociația poate avea siglă și însemne proprii.
Art.56 Modificarea prezentului statut se realizează sub formă scrisă, cu îndeplinirea condițiilor
legate de fond și formă, în conformitate cu prevederile legii, cu aprobarea Adunării Generale.
Art.57 Asociația va avea ștampilă.
Art.58 Persoanele care îndeplinesc atribuții în cadrul asociației răspund potrivit legii pentru
prejudiciile aduse acesteia.
Art.59 Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile O.G.R. nr.26/2000 și ale
Decretuluinr. 31/1954, iar acolo unde acestea nu dispun se aplică dreptul comun.
Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generală a Asociației ALCHIMIȘTII, astăzi
07.07.2017 în Pitești, județul Argeș și intră în vigoare după adoptare.
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