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SSTTAATTUUTTUULL  

AASSOOCCIIAAŢŢIIEEII  

””GGEEOOCCAACCHHIINNGG  RROOMMAANNIIAA””  

 

 

CAPITOLUL I  

MEMBRII FONDATORI, DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA SI DURATA

  

 

ART.1 - DENUMIREA ASOCIAŢIEI 

 

Asociaţia poartă denumirea: ASOCIAŢIA ””GGEEOOCCAACCHHIINNGG  RROOMMAANNIIAA””  ccoonnffoorrmm  ddoovveezziiii  

ddiissppoonniibbiilliittăăţţiiii  ddeennuummiirriiii  nnrr..104551/02.11.2011eelliibbeerraattăă  ddee  MMiinniisstteerruull  JJuussttiiţţiieeii--SSeerrvviicciiuull  

CCoommuunniiccaarree  ssii  RReellaaţţiiii  PPuubblliiccee,,  prescurtat AgeR, si este infiintata, potrivit actului constitutiv, de 

urmatorii membri fondatori:  

 

1. Robert IACOB, cetăţean român,  domiciliat în Bucureşti, sector ''', str. '''''''''''' '''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' ''''''' '''''''''' '''''' '''' ''''' '''' ''''''' '''''''', posesor al cărţii de identitate seria ''''''', nr. 

'''''''''''''''', eliberată de ''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''' la data de ''''''''''''''''''''''''', CNP '''''''''''''''''''''''''''''''''''  

 

2. Ştefan-Alexandru UNGUREANU, cetăţean român,  domiciliat în Bucureşti, sector ''' Str. 

''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''', posesor al cărţii de identitate seria '''''''', nr. '''''''''''''''''', eliberată de 

''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''' ''', la data de ''''''''''''''''''''''''', CNP '''''''''''''''''''''''''''''''''  

 

3. Alexandru-Liviu NEGREŢ cetatean roman, domiciliat în Bucureşti, sector ''', '''''''''''''' 

''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''' '''''''' '''''' ''''''' ''''' '''''''' '''' ''''''''' '''''', posesor al cărţii de identitate seria ''''''' 

nr.'''''''''''''''''', eliberată de '''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''' ''', la data de '''''''''''''''''''''''', CNP ''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

4. Dan-Şerban ALBEANU, cetatean roman, domiciliat în Bucureşti, sector ''', str. '''''''''''''''''''''''' '''''' 

'''''''''' ''''''' ''''''' '''''''' '''' ''''''' ''''' '''''''' ''''', posesor al cărţii de identitate seria ''''''''' nr.'''''''''''''''', eliberată de 

'''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''' '''', la data de '''''''''''''''''''''''', CNP '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

5. Alexandru-Dumitru PURICE, cetăţean român,  domiciliat în Bucureşti, sector ''', str. '''''''''''''' 

'''''''''''''''''' '''''' ''''''' '''''' '''''''' '''''' '''''' '''''' ''''' ''''''' '''''', posesor al cărţii de identitate seria ''''''', nr. ''''''''''''''', 

eliberată de '''''''''''''''' '''''''''''''' ''', la data de ''''''''''''''''''''''', CNP ''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

6. Ştefan-Janos BAKÓ, cetăţean român,  domiciliat în Mun. Galaţi, str. '''''''''''' '''''''''''''' '''''' '''' ''''''' 

''''''' '''''' '''' '''''' '''' '''''''' '''''', jud. Galaţi, posesor al cărţii de identitate seria ''''''' nr. '''''''''''''''''', eliberată 

de ''''''''''''' '''''''''''''', la data de ''''''''''''''''''''''''', CNP ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

7. Szilard Ferdinand GYORGY, cetăţean român,  domiciliat în Mun. Braşov, str. '''''''''''''''''''''''' 

''''''' '''' '''''' '''''''' ''''''' '''''', jud. Braşov, posesor al cărţii de identitate seria '''''''' nr. '''''''''''''''', eliberată de 

'''''''''''''''''''' '''''''''''''''', la data de '''''''''''''''''''''''', CNP ''''''''''''''''''''''''''''''''' 

,   

Această denumire va  fi utilizată în toate documentele asociației, în toate anunțurile emanând de 

asociație precum și în raporturile juridice cu terții. 
 

ART.2 – FORMA JURIDICA    

 

Asociaţia ””GGeeooccaacchhiinngg  RRoommaanniiaa””  este persoană juridică română de drept privat, fara scop 

patrimonial, aa  ccăărreeii  oorrggaanniizzaarree  şşii  ffuunnccţţiioonnaarree  ssuunntt  rreegglleemmeennttaattee  ddee  ddiissppoozziiţţiiiillee  OOrrddoonnaannţţeeii  ddee  
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GGuuvveerrnn  nnrr..  2266//22000000 cu privire la asociaţii şi fundaţii si care va desfasura activitati de interes 

general si comunitar, in conformitate dispozitiile art. 5 din Actul constitutiv al Asociatiei si ale 

art. 6 ale prezentului Statut. 

 

ART.3   - SEDIUL ASOCIATIEI 

 

Sediul Asociaţiei ””GGeeooccaacchhiinngg  RRoommaanniiaa””  este în România, Bucureşti, sector ''', str. ''''''''''' ''''''''''''' 

''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''' '''''' '''''''''''' '''''' '''' ''''' '''' ''''''' ''''''''''.  

(2) Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director, iar despre 

schimbarea sediului se va face menţiune atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa 

judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. 

 

ART. 4 - DURATA 

 

Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor si se constituie pe o durata nedeterminata. 

 

ART. 5 

 

(1) Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localităţi sau judeţe din ţară pe baza hotărârii 

consiliului director, poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în 

uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru 

îndeplinirea scopului propus.  

(2) Asociaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridica, cu un 

număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al 

asociaţiei. Aceste filialele sunt entităţi cu personalitate juridică distincta, ce pot încheia, în nume 

propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei, actele 

juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, putand fi incheiate, insa, numai pe baza 

hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei. Filiala se constituie prin hotărârea adunării 

generale a asociaţiei iar personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(3) Asociaţia îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, prin 

hotărâre a adunării generale si care desfăşoară numai activităţile date în competenţa lor in mod 

expres de către asociaţie.  

 

 

 

CAPITOLUL II  - SCOPUL,  OBIECTIVELE ŞI ACTIVITĂŢILE ASOCIAŢIEI 

 

Art. 6  
 

Scopul Asociatiei il constituie promovarea si dezvoltarea jocului de Geocaching în România.  

În vederea realizarii scopului sau principal, Asociatia isi va orienta activitatea catre 

urmatoarele obiective si activitati:  

1) organizarea de activităţi de informare, consulting, publicitate evenimente cu participare 

naţională şi internaţională, tabere de profil, analiza tendinţelor de evoluţie a Geocaching-ului în 

România în vederea dezvoltării naturale a jocului, în spiritul respectului pentru natură şi în 

conformitate cu regulile internaţionale ale acestui joc. 

 

2) Cunoaşterea politicilor şi regulilor internationale ale jocului în vederea dezvoltării sale corecte 

pe intreg teritoriul Romaniei si informării jucatorilor membri si ne-membri ai asociatiei. 
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3) Derularea de activităţi de colectare de fonduri şi alte ajutoare precum şi distribuirea sumelor 

rezultate din aceste activitati de finantare în scopul susţinerii procesului de dezvoltare a jocului; 

 

4) Îmbunătăţirea sistemelor de comunicare şi informare între jucători; 

 

5) Consultanţă privind înfiinţarea şi desfăşurarea de activităţi sportive si culturale conforme cu 

scopurile asociatiei 

 

6) Efectuarea de studii si sondaje pentru identificarea şi evaluarea nevoilor jucătorilor de 

Geocaching; 

 

7) Înfiinţarea de servicii de îndrumare şi informare în scopul creşterii calitătii jocului; 

 

8) Promovarea şi iniţierea de parteneriate durabile între autorităţile locale şi organizaţiile non-

guvernamentale care desfaşoara activitati in domeniul jocului de Geocaching 

 

9) Realizarea de activităţi informatice ce includ activităţi de analiză, proiectare şi programare de 

produse software a sistemelor informatice, care implică analiza necesităţilor şi a problemelor 

utilizatorilor şi consultarea asupra celor mai eficiente soluţii, precum şi producerea de software 

pentru realizarea acestor soluţii, ca de examplu: consultanţă referitoare la sistem şi dotarea cu 

programe, analiza de sistem, programarea, întreţinerea tehnică a sistemelor, prelucrarea 

informatică a tuturor tipurilor de date: introducerea datelor, prelucrarea şi listarea datelor, alte 

tipuri de prelucrare a datelor (conversie de fişiere, recuperări de date, etc.); activităţile băncilor 

de date cum sunt: crearea bazelor de date (asamblarea de date din una sau mai multe resurse); 

stocarea de date (realizarea înregistrarii datelor într-o structură prealabil determinată); accesul la 

informaţii (furnizarea de informaţii într-o anumită ordine prin extragerea sau accesul direct la 

informaţii). Informaţiile rezultate din activitatile sus-mentionate sunt specifice jocului de 

Geocaching in România si sunt complemetare celor furnizate prin site-ul international 

www.geocaching.com. 

 

10)Acordarea de consultanţă, îndrumare sau asistenţă operaţională pentru dezvoltarea jocului, 

pentru stimularea creării de acorduri de cooperare, pentru realizarea de evenimente culturale 

specifice, cu participare internaţională; 

 

11) Promovarea dialogului şi a cunoaşterii culturii europene şi internaţionale; 

 

12) Cu prilejul desfaşurarii activitatilor turistice specifice jocului de Geocaching membrii 

asociatiei vor actiona si in vederea recuperării deşeurilor şi resturilor metalice şi nemetalice 

reciclabile şi procesarea şi valorificarea (sortare, presare, balotare) deşeurilor şi a rebuturilor 

metalice şi nemetalice, precum şi a maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz; 

 

13) Realizarea de acţiuni în vederea protejării speciilor de animale şi plante pe cale de dispariţie. 

 

14) Dezvoltarea si promovarea activităţilor de orientare turistică, organizarea de acţiuni de 

ecologizare şi educare în domeniul geografiei şi geologiei a membrilor asociaţiei 

 

15) Organizarea si sprijinirea organizării de evenimente sociale, culturale şi sportive, conferinte, 

expozitii, cursuri, simpozioane, manifestari cultural  stiintifice cu participare naţională şi 

internaţională în vederea promovării şi practicării jocului de Geocaching si realizarii obiectivelor 

asociaţiei. 
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16) Realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, documente audio-

vizuale, tiparirea de buletine informative, publicarea de  reviste si alte materiale informative 

inclusiv programe informatice şi alte produse IT necesare realizarii obiectivelor asociatiei; 

 

17) Organizarea de seminarii, conferinţe, tabere, alte activitati recreative, dezbateri publice, 

precum şi organizarea de manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, 

potrivit legii. 

 

18) Dezvoltarea unor activităţi economice proprii exclusiv în vederea autofinanţării activitatilor 

asociatiei si realizarii obiectivelor sale. 

 

19) Alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei. 

 

Conducătorii şi membrii Asociaţiei îşi declină orice responsabilitate faţă de posibilele accidente 

survenite în timpul practicării jocului de Geocaching. De asemenea Asociaţia se opune  

practicării jocului fără respectarea precisă a tuturor regulilor internaţionale ale jocului menţionate 

pe site-ul www.geocaching.com şi nu poate fi făcută responsabilă în eventualitatea în care un 

jucător membru sau ne-membru face acest lucru.   

 

CAPITOLUL III - PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

 

Art. 7  – (1) Patrimoniul initial al Asociatiei Romane de Geocaching consta intr-un activ 

patrimonial, in valoare de 700 lei si este alcatuit din aporturi in numerar, fiind depus intrun cont 

bancar. 

(2) Aportul fiecăruia dintre membrii fondatori la constituirea capitalului initial este in valoare de 

100 (unasută) lei 

(3) Patrimoniul asociaţiei este alcătuit din: 

a) cotizaţiile membrilor-asociati, cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor-sustinatori 

donaţii, finanţări, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 

sponsorizări, legate universale, cu titlu universal sau cu titlu particular; 

b) venituri rezultate din activităţile economice proprii desfăşurate de asociatie, în măsura în 

care acestea sunt în concordanţă cu scopul asociaţiei, inclusiv dobanzile si dividendele 

rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, 

c) taxe de înscriere şi participare la activităţile asociaţiei. 

d) încasări din vânzarea publicaţiilor editate sau distribuite de asociatie, din organizarea de 

evenimente, excursii, din desfasurarea altor activităti specifice prin care se realizeaza 

scopul si obiectivele asociatiei 

e) alte venituri prevăzute de lege. 

ART 8 

 

Intregul patrimoniu al asociaţiei va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în 

materie, pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si obiectivelor 

ei. 

 

ART. 9 

 

Valoarea cotizatiilor va fi stabilita de către Consiliul Director, cu votul a 2/3 din membrii 

consiliului şi cu aprobarea Adunării Generale; valoarea cotizaţiilor va putea fi modificată prin 

votul a 2/3 din membrii Consiliului director.  
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ART 10 

 

(1) Asociaţia poate înfiinţa societati comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc in 

aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei. 

(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter 

accesoriu, dacă au legătură strânsă cu scopul principal al asociaţiei şi daca toate veniturile 

provenite din aceste activitati sunt investite pentru realizarea obiectivelor asociaţiei. 

 

ART. 11 

(1)Asociaţia poate deschide cont la orice banca din Romania şi din străinătate, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare iar operaţiunile financiare ale asociaţiei se vor putea face numai de către 

persoana desemnată de Consiliul Director în mod expres, prin împuternicire scrisă.  

(2) Patrimoniul asociaţiei nu poate fi înstrăinat decât cu acordul a 2/3 din membrii asociaţiei şi 

nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale membrilor asociaţiei.  

(3) Evidenţa bunurilor  din patrimoniu se va ţine în conformitate cu prevederile legilor şi 

normelor  metodologice în vigoare iar responsabilitatea cu  privire la gestionarea bunurilor din 

patrimoniu si gestiunea financiara aparţin persoanelor desemnate prin decizia Consiliului 

Director si contabilului  Asociatiei 

(4) Succesiunile se pot  accepta numai sub beneficiul de inventar. 

(5) Patrimoniul asociaţiei va fi inventariat anual de o comisie desemnată de Consiliul Director iar 

rezultatul inventarierii va fi supus analizei si aprobării Consiliului Director. 

ART.12  

 

(1) Cheltuielile asociaţiei se efectuează în conformitate cu sumele aprobate prin bugetul anual. 

(2) Bugetul de cheltuieli se stabileşte de Adunarea Generală de asemenea maniera încât nu 

trebuie să depăşească valoarea a 25% din cotizaţiile membrilor Asociaţiei plus sumele rămase 

necheltuite din bugentul aferent exerciţiului financiar anterior  

(3) La capitorul cheltuielile asociaţiei pot fi incluse sumele necesare pentru organizarea 

activităţii cotidiene a asociaţiei, sume pentru suportarea cheltuielilor ocazionatre de deplasări, 

delegaţii, si alte activitati, costuri cu editarea de publicaţii proprii, corespondenţa, telefoane, 

cheltuieli de protocol. 

 

 

ART.13  
 

(1) Asociaţia poate deţine în proprietate sau cu alt titlu bunuri mobile şi imobile, în vederea 

realizării obiectului de activitate.  

(2) Dreptul de dispoziţie asupra destinaţiei şi modului de folosire a patrimoniului Asociaţiei, 

revine Comitetului Director, iar in cazul unor sume ce depasesc valoarea de ............este necesara 

şi aprobarea Adunării Generale. 

 

ART.14  
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(1) Asociaţia întocmeşte bilanţ anual propriu de venituri şi cheltuieli şi are cont propriu deschis 

la bancă, are ştampilă proprie, legitimaţii pentru membrii şi organele de conducere.  

(2) Gestionarea fondurilor băneşti din patrimoniul asociaţiei se face de personal calificat şi este 

supusă controlului cenzorului.  

 

ART.15   

 

În situaţia dizolvării asociaţiei, patrimoniul acesteia se va atribui unei asociaţii similare ori cu 

scopuri similare din Romania, numită prin hotarârea Adunarii Generale sau, în lipsa acesteia, 

unei organizaţii studenţeşti similare, dar care nu va putea fi decat o persoană juridcă fără scop 

patrimonial, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale. 

 

CAPITOLUL IV - MEMBRII ASOCIAŢIEI 

 

Art. 16 – (1) Membrii asociaţiei sunt: 

a) membrii fondatori – membrii care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la 

fondarea ei şi la constituirea patrimoniului, beneficiind de drepturile prevazute de art. 17 din 

prezentul Statut; 

b) membrii-asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării Asociaţiei Geocaching România, 

care contribuie financiar, moral si material la completarea patrimoniului Asociatiei şi care, prin 

activitatea lor, sprijină Asociaţia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile 

prevazute de art. 17 din prezentul Statut; această calitate se dobandeste prin depunerea unei 

cereri de aderare la Asociatie care este supusa aprobarii de catre Consiliul director. 

c) membrii-susţinători – persoanele care aderă la scopul asociaţiei şi care sprijină financiar, 

material si/sau moral asociaţia, în realizarea obiectivelor acesteia. 

d) membrii de onoare – personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, care s-

au remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale asociaţiei şi care, prin activitatea lor, 

sprijină Asociaţia în realizarea obiectivelor sale; 

(2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-susţinător al asociatiei se acordă de catre 

Consiliul director, prin votul majorităţii simple a membrilor Consiliului. 

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda, la propunerea Preşedintelui asociaţiei 

cu aprobarea Consiliului Director şi cu votul a 2/3 din membrii Adunarii generale.  

 

ART.17  

 

(1) Membrii fondatori şi membrii asociaţi ai Asociaţiei au urmatoarele drepturi: 

a) să-şi exprime prin vot opţiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul director şi în orice funcţie de conducere a asociaţiei, 

inclusiv în cea de Preşedinte 

c) să aibă acces la spaţiile şi dotările Asociaţiei pentru organizarea unor manifestari şi 

activităţi ştiinţifice, culturale si sportive in domeniile de interes ale asociaţiei ; 

d) să se retragă liber din asociaţie, pe baza unei cereri scrise şi semnate personal; 
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e) să facă propuneri Adunării Generale pentru îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei. 

f) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în 

vederea apărării şi promovării acestor interese. 

g) alte drepturi prevăzute de Regulamentul asociaţiei 

(2) Membrii susţinători ai Asociatiei si membrii de onoare beneficiază de drepturile prevăzute la 

art. 17 lit. c) – g) din prezentul Statut. 

 

ART. 18 

 

(1) Obligaţiile membrilor asociaţiei sunt următoarele: 

a) să respecte Statutul, regulamentele si hotărârile Adunării Generale si ale Consiliului director al 

asociaţiei; 

b) să contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociaţiei prin sprijin financiar, material, 

moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate şi derulate de asociaţie; 

c) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au luat; 

d) să îndeplinească celelalte obligaţii preăazute in Regulamentele adoptate de Asociatie. 

e) prin semnarea cererii de adeziune, fiecare membru al asociaţiei se obligă să nu solicite 

antrenarea răspunderii asociaţiei pentru eventuale prejudicii decurgând din posibile accidente 

survenite în timpul practicării jocului de Geocaching. De asemenea membrii se obligă să 

respecte întocmai toate regulile internaţionale ale jocului de Geocaching menţionate pe site-ul 

www.geocaching.com , asociaţia nepuând fi făcută responsabilă în eventualitatea în care un 

jucător membru sau ne-membru suferă un prejudiciu prin nerespectarea acestor reguli.   

(2) In cazul săvârşirii de către membrii Asociaţiei sau a persoanelor care fac parte din conducere 

a urmatoarelor abateri: 

a) denigrarea activitatii Asociatiei; 

b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura Asociatiei; 

c) angajarea Asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere; 

d) implicarea Asociatiei in activitati politice; 

e) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si 

Functionare al Asociatiei; 

f) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare 

judecatoreasca ramasa definitiva; 

g) practicarea jocului de Geocacging fără respectarea regulilor acestuia;  

se pot aplica urmatoarele sancţiuni: 

 avertisment; 

 suspendarea pe termen determinat din Asociatie sau din functia de conducere potrivit 

Statutului Asociatiei; 

 excluderea din Asociatie. 

Art. 19 

 

(1) Calitatea de membru al asociaţiei încetează în urmatoarele situatii: 

a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată,  

b) prin excludere, măsură ce poate fi aplicată la propunerea a cel puţin 4 membri ai asociaţiei, 

exlusiv in urmatoarele situatii: 
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o incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale 

Asociatiei, 

o ca urmare a unei condamnări, prin hotarare judecatorească rămasă definitiva, pentru 

savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile 

Asociatiei; 

o in caz de neplata a cotizatiei timp de trei luni. 

c) prin decesul persoanei fizice sau dizolvarea persoanei juridice ce a avut calitatea de membru al 

asociatiei 

(2) Excluderea se face de catre Consiliul director al Asociatiei prin decizie. 

(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie in termen de 15 zile de la comunicare. 

Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala. 

(4) De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, 

calitatea de membru al Asociatiei este suspendata. 

(5) Dispoziţiile privind dobândirea şi pierderea calităţii de membru se aplică în mod 

corespunzător membrilor fondatori, titulari şi de onoare. 

 

CAPITOLUL V -  ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIAŢIEI. ORGANELE 

DE CONDUCERE SI CONTROL ALE ASOCIATIEI 

 

V.1. Adunarea generala 

 

ART.20  

 

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei ””GGEEOOCCAACCHHIINNGG  RROOMMAANNIIAA””  

ffiiiinndd alcătuit din totalitatea membrilor fondatori si membrilor asociati. 

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei; 

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a situaţiei financiare anuale şi al fiecărui 

proiect/program desfăşurat de acesta; 

c) alege şi revocă membrii Consiliului Director; 

d) alege şi revocă cenzorul sau Comisia de Cenzori şi a Preşedintelui; 

e) alege şi revocă Preşedintele; 

f) dă împuterniciri speciale Consiliului Director pentru realizarea scopurilor Asociaţiei; 

g) rezolvă eventualele contestaţii asupra deciziilor luate de Consiliul Director; 

h) aprobă înfiinţarea de filiale; 

i) hotărăşte cuantumul cotizaţiei anuale a membrilor Asociaţiei; 

j) aprobă modificarea Actului Constitutiv, a Statutului Asociaţiei şi a Regulamentului de 

Ordine Interioară; 

k) ia decizii privind acordarea titlului de membru de onoare; 

l) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei; stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 

lichidare; 

m) hotărăşte asupra tuturor problemelor interne şi de interes major al Asociaţiei. 

(3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având 

dreptul la un singur vot. În caz de paritate, Preşedintele Asociaţiei decide. 

(4)Adunarea Generală poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Director, sau a unui 

anumit membru al acestuia, cu hotărârea a 2/3 din totalul membrilor fondatori şi titulari. 

 

ART.21  
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Adunarea Generală se întruneşte în şedinţă ordinară cel putin o dată pe an şi în şedinţe 

extraordinare ori de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a 

jumătate plus unu din membrii asociaţiei şi are drept de control permenent asupra organelor de 

conducere, respectiv Consiliul Director si cenzorul/comisia de cenzori. 

 

ART.22  

 

(1) Adunarea Generală Ordinară se convoacă cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru 

desfasurarea ei, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, expediata pe adresa 

fiecarui membru sau prin email, la adresele care figureaza in evidentele asociatiei, iar in cazuri 

de urgenta, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii ei (convocare prin email), in acest din 

urma caz daca: 

a) se impune in mod necesar modificarea Statutului; 

b) apar situatii care afecteaza in mod semnificativ existenta Asociatiei; 

c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/2 din numarul membrilor fondatori si al 

membrilor asociati.  

(2) Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director, printr-un convocator 

scris, punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii. 

(3) Participantii pot solicita introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi pe baza unei cereri, 

formulate in scris, si depuse cu cel putin 10 zile inainte de data la care va avea loc Adunarea 

Generala. 

(4) In cazul prevazut la alin. 1 lit. c), Consiliul Director este obligat sa intocmeasca si sa 

expedieze convocarea Adunarii Generale in termen de maxim........de la data receptionarii cererii.  

(5) In cazul in care se efectueaza convocarea Adunarii Generale de urgenta (cu cel putin 3 zile 

inainte de data desfasurarii ei), participantii pot formula in scris cereri in ziua tinerii Adunarii 

Generale, inainte de inceperea dezbaterilor. 

 

ART 23 

 

(1) La Adunarea Generala participa: 

a) membrii fondatori; 

b) membrii-asociati; 

c) membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot; 

d) membrii-sustinatori, in calitate de invitati, fara drept de vot; 

e) alti invitati. 

(2) In cadrul Adunarii Generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are dreptul la un 

vot cu caracter deliberativ. 

(3) Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii Generale, sunt interesati 

personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor 

pana  la gradul al doilea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar 

vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi 

putut obtine majoritatea ceruta. 

(4) Alegerile pentru Consiliul director au loc o data la zece ani, cu exceptia cazurilor de retragere 

sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea Generala care le urmeaza. 

 

Art. 24 

 

(1) Adunarea Generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate plus unul dintre 

membrii fondatori si membrii-asociati. 
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(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1), Adunarea Generala se reconvoaca 

dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti. 

(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care au avut loc si hotararile adoptate de Adunarea 

generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza in procesul-verbal. 

(4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul 

Asociatiei.  

 

Art. 25  
 

(1) Adunarea Generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, in lipsa, de inlocuitorul 

acestuia. 

(2) Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si a 

membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea Asociatiei sau 

modificarea scopului ei. 

 

Art. 26 

 

(1) Hotararile Adunarii Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi 

atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de catre oricare dintre asociatii care au lipsit sau au 

votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 

zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, 

dupa caz. 

 

 

V. 2. CONSILIUL DIRECTOR 

 

ART. 27 

   

(1) Consiliul Director reprezintă organul de conducere al Asociaţiei care asigura punerea in 

executare a hotararilor Adunarii Generale. 

(2) Consiliul Director este compus dintr-un număr impar de membri, minimum 3 si maxim 7, 

Membrii Consiliul Director vor fi alesi alesi dintre membrii fondatori si membrii asociati ce au o 

vechime mai mare de 2 ani (consecutivi) in Asociatie.  

(3) Acesta va fi constituit din 3 persoane, respectiv un Preşedinte, care este şi preşedintele 

asociaţiei, un vicepreşedinte şi un secretar general 

(4) În caz de necesitate, se pot constitui şi alte funcţii în Consiliul Director, ce trebuie aprobate 

de Adunarea Generală a Membrilor cu 2/3 din numărul de voturi. 

(5) Componenta Consiliului director la infiintare este: 

a) Preşedinte – IACOB ROBERT, având datele de identificare menţionate mai sus 

b) Vicepreşedinte –UNGUREANU ŞTEFAN, având datele de identificare menţionate mai 

sus 

c) Secretar General – ALBEANU DAN, având datele de identificare menţionate mai sus 

 

Art. 28 
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(1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea Generala, cu intrunirea unei 

jumatati plus unu din votul membrilor fondatori si membrilor asociati prezenti la Adunarea 

Generala, pentru un mandat de 4(patru) ani. 

 (2) In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul director sau se află în incapacitate 

de a-şi îndeplini activitatea pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit cu unul din 

membrii fondatori, sau o terţă persoană, potrivit hotărârii Adunarii generale, cu intrunirea votului 

unei jumătăţi plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenţi. 

(3) In cazul în care un membru desemnat în Consiliul director se retrage, el are obligaţia să 

notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice inainte, demisia operand la 

data implinirii preavizului. 

(4) Pentru motive temeinice, Adunarea Generala, cu intrunirea votului unei jumatati plus unul 

din numarul membrilor cu drept de vot, pot decide excluderea membrilor Asociatiei sau 

revocarea membrilor Consiliului director. 

(5) Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii Generale, cu intrunirea 

votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti. 

(6) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 de zile de la descompletare. 

 

Art. 29 

 

In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii: 

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului 

de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul 

programelor asociatiei; 

b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei; 

c) aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei; 

d) elaboreaza Regulamentul Intern de Functionare si Organizare al Asociatiei; 

e) aproba exonerarea de la plata cotizatiei pentru anumiti membrii (ex. sportivii cu rezultate 

deosebite)  

e) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in Statut. 

 

Art. 30  

 

Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati 

personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor 

pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz 

contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu 

s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta. 

 

Art.31  
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Deciziile Consiliului Director care sunt contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului 

Asociatiei pot fi atacate de asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care 

au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, 

potrivit dispozitiilor legale in vigoare in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta.  

 

Art. 32 

 

Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv 

persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia 

acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in 

statut. 

 

Art. 33 

 

(1) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o 

impun. 

(2) Convocarea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, 

cu cel putin 10 zile inainte de data fixata. 

(3) Consiliul director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si 

adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi. 

(4) Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu 

ocazia fiecarei sedinte. 

 

ART. 34 

 

In realizarea scopului si obiectivelor sale, Asociatia Romana de Geocaching poate avea servicii 

specializate a caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul director 

care va angaja personal contractual si va intocmi Regulamentul de Funcţionare şi Regulamentul 

de Ordine Interioară al Asociaţiei. 

 

ART.35  
 

Consiliul Director propune efectuarea de deplasari si delegaţii in vederea indeplinirii scopurilor 

asociatiei, hotărăşte folosirea unor fonduri pentru situaţii speciale si stabileşte componenţa 

delegaţiilor, pe baza evaluării activităţii individuale a acestora. 

 

ART.36 

  

Consiliul Director realizează şi prezintă raportul de evaluare a activităţii Asociaţiei către 

Adunarea Generală, execută bugetul de venituri şi cheltuieli, încheie bilanţul contabil şi raportul 
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de gestiune şi îl supune analizei Cenzorului financiar, în concordanţă cu prevederile legale în 

vigoare, la momentul încheierii acestui raport. 

 

 

V. 3. - CENZORUL ŞI COMISIA DE CENZORI 
 

ART.37  
 

Asociaţia se constituie iniţial având un cenzor financiar, care va asigura controlul financiar intern 

al Asociaţiei. In cazul in care asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi, cu prilejul 

întrunirii urmatoarei adunări generale, se va desemna o comisie de cenzori conform legii.  

 

ART.38  
 

Cenzorul financiar ţine gestiunea financiară a Asociaţiei. Cheltuielile trebuie aprobate de 

Consiliul Director, la propunerea acestuia.  

 

ART.39 

 

(1) Cenzorul verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei, întocmeşte rapoarte 

şi le prezintă Adunării Generale.In exercitarea atributiilor sale Cenzorul poate apela la serviciile 

unei persoane sau societati comerciale specializate care să supervizeze rapoartele financiare ale 

acestuia 

(2) Cenzorul  poate participa la şedintele Consiliului Director fără drept de vot. 

(3) Cenzorul nu poate face parte din Consiliul Director al Asociaţiei şi nici un membru al 

Consiliului Director nu poate fi Cenzor al Asociaţiei.   

 

Art. 40 

 

(1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al 

Asociatiei. 

(2) Cenzorul este ales de catre Adunarea Generala, prin vot deschis, cu intrunirea a 2/3 din votul 

membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani. 

 

 

V. 4. PREŞEDINTELE 

 

ART.41  

 

(1) Preşedintele Asociaţiei este reprezentantul legal al Asociaţiei, calitate ce o poate delega 

integral sau parţial, vicepreşedintelui Asociatiei, pentru anumite activităti pe perioada derulării 

acestora. 

Preşedintele sau reprezentanţii delegaţi ai acestuia pot încheia acte juridice în numele Asociaţiei. 

Preşedintele indeplineste urmatoarele atriburii  

- reprezintă Asociaţia la nivel local, naţional şi internaţional. 

- stabileşte şedinţele ordinare sau extraordinare ale Consiliului Director si coordonează 

activitatea acestuia.  

- este responsabil de aplicarea deciziilor luate de Adunarea Generală a Membrilor. 

- reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.  

- coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei. 
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ART. 42   
 

În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, sau in situatia in care acesta se afla in imposibilitate de a-si 

exercita atributiile, Vicepreşedintele exercită atribuţiile acestuia. 

 

CAPITOLUL VI - MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI. 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIATIEI 

 

ART.43  

 

(1)Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre fondatori sau 

majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta 

se face numai cu intrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului director. 

In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat 

in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit. 

Modificărea actului constitutiv si/sau a statutului asociatiei se poate face numai cu votul a 2/3 din 

voturile valabil exprimate in Adunarea Generala. 

 

ART 44 

 

Asociaţia se dizolvă de drept ca urmare a imposibilităţii constituirii Adunării Generale sau a 

Consiliului Director, în cazul în care această situaţie durează mai mult de un an de la data la care 

trebuia constituit, sau când numărul de asociaţi se reduce sub limita normală fixată de lege, dacă 

acesta nu a fost complinit timp de 3 luni 

 

ART. 45   
 

Asociaţia se dizolvă voluntar prin hotărârea Adunării Generale. 

 

ART.46   
 

Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească: 

a) când scopul sau acţiunea Asociaţiei au devenit ilicite,  

b) când Asociaţia urmăreste alt scop decât cel pentru care s-a constituit,  

c) când Asociaţia a  devenit insolvabilă,  

d) când realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice 

e) când Asociaţia îşi desfăşoară activitatea fără obţinerea autorizaţiilor prevăzute potrivit 

legii pentru activităţile care impun aceste autorizaţii. 

 

ART.47  
 

(1) Lichidarea Asociaţiei se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în materie de asociaţii. 

(2) În cazul lichidării voluntare a Asociaţiei, Adunarea Generală a Membrilor, constituită în acest 

scop, desemnează unul sau mai mulţi lichidatori, pentru a realiza activul şi achita pasivul.   

(3) Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite persoanelor fizice, ele putând fi 

transmise persoanelor juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător, 

desemnate de Adunarea Generală.  
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(4) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita 

bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice 

cu scop identic sau asemanator. 

(5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca 

prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara. 

(6) În cazul lichidării forţate, prin hotărâre judecătorească, lichidarea Asociaţiei se va desfăşura 

în conformitate cu legislaţia in vigoare.  

(7) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza. 

 

ART 48 

 

(1) Lichidatorii, la intrarea in functie, efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate 

situatia exacta a activului si pasivului. Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si 

orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei 

acestora. 

(2) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului. 

(3) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a 

platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, 

procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.Lichidatorii pot realiza 

numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare. 

(4) Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea 

unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei. 

(5)  Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna 

bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul 

asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul 

Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru. 

(6) Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o 

contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, 

vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si 

actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati. 

 

ART. 49 

 

(1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. 

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta 

descarcarea acestora de obligatiile asumate. 

 

CAPITOLUL VII  DISPOZIŢII FINALE  

 

 

ART.50  

 

Conţinutul prezentului statut se completează cu prevederile legale. 

Limbile oficiale ale organizaţiei sunt: româna, engleza. 

Asociaţia ””GGEEOOCCAACCHHIINNGG  RROOMMAANNIIAA””  are sigiliu, eliberează membrilor săi legitimaţii şi 

acordă diplome. 
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Prezentul Statut redactat în limba română, în 8 (opt) exemplare a fost adoptat în Adunarea 

Generală de constituire şi intră în vigoare la data înregistrarii sale în Registrul Persoanelor 

Juridice de la Judecătoria _________________________, in data de______________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRII FONDATORI     SEMNĂTURA 

 

 

1. Robert IACOB        .............................................. 

 

2. Ştefan UNGUREANU      .............................................. 

 

3. Alexandru NEGREŢ      .............................................. 

 

4. Dan Şerban ALBEANU      .............................................. 

 

5. Alexandru Dumitru PURICE     .............................................. 

 

6. Ştefan Janos Bakó       .............................................. 

 

7. Szilard Ferdinand GYORGY     .............................................. 

 

 

 

 

 


