Asociaţia Consiliul Ştiinţei Sportului din România

STATUTUL ACTUALIZAT AL
CONSILIULUI ŞTIINŢEI SPORTULUI DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I. DENUMIREA, DATELE DE IDENTIFICARE ALE MEMBRILOR ASOCIAŢI,
SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 1. - (1) Prezenta persoană juridică, constituită ca asociaţie în temeiul voinţei liber
exprimate a membrilor săi şi a actelor normative în vigoare, poartă denumirea de CONSILIUL
ŞTIINŢEI SPORTULUI DIN ROMÂNIA (denumită în continuare “Asociaţia” sau “C.S.S.R.”).
(2) În raporturile sale cu terţii din străinătate, Asociaţia va putea folosi şi denumirile
corespondente în limbile engleză şi franceză Romanian Sport Science Council (RSSC), respectiv
Conseil Roumain de Science du Sport (CRSS).
Art. 2. - (1) Sediul Asociaţiei este situat în b-dul Basarabia nr. 41 A, sector 2, Bucureşti,
România, cod poştal 022103. Telefonul asociaţiei este 0311024912 şi faxul 0311024913.
(2) Asociaţia poate înfiinţa filiale în ţară şi în străinătate, pe baza hotărârii Adunării Generale.
(3) Asociaţia îşi va putea schimba sediul prin hotărârea Consiliului Director, cu respectarea
prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundații,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.39 din 31.01.2000.
(4) Asociaţia are logo, siglă şi stampilă proprii, aprobate ori, după caz, modificate prin
hotărârea Consiliului Director.
Art. 3. - (1) Asociaţia va funcţiona pe durată nedeterminată.
(2) Asociaţia poate fi, prin voinţa membrilor săi exprimată în condiţiile legi şi ale prezentului
statut, membră a unor organisme naţionale sau / şi internaţionale de profil.
CAPITOLUL II. CARACTERUL, SCOPUL ŞI OBIECTUL DE
ACTIVITATE AL ASOCIAȚIEI
Art. 4. - (1) C.S.S.R. este persoană juridică română de drept privat, constituită ca asociaţie cu
caracter ştiinţific-metodologic-profesional autonomă, neguvernamentala şi non-profit, înfiinţată pe
baza dreptului de liberă asociere potrivit prevederilor art. 37 din Constituţia României şi ale Legii nr.
21 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) din 6 februarie 1924, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.27 din 06.02.1924, reunind prin adeziune benevolă specialişti ce activează
în cercetarea din domeniul activităţilor corporale (sport, educaţie fizică, sport pentru toţi etc.) sau
specialişti din alte domenii şi care au preocupări de cercetare privind educaţia fizică şi sportul, fie
individual, fie organizaţi în societăţi ştiinţifice, comisii, instituţii şi laboratoare specializate în cercetare
ştiinţifică sau unităţi de învăţământ superior şi preuniversitar.
(2) Activitatea Asociaţiei se va desfăşura fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică,
limbă, religie, gen, opinie, apartenenţă politică, avere sau orgine socială.
(3) Scopul Asociaţiei este acela de a funcţiona la nivel naţional ca organism de orientare şi
consultativ privind cercetarea ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului, aşa cum acesta este
reglementat prin lege.
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(4) Pentru realizarea scopului său, Asociaţia poate realiza şi dezvolta parteneriate cu
organizaţiile din domeniul educaţional, ştiinţific sportiv ori din alte domenii cu persoane fizice, române
ori străine.
Art. 5. - În vederea realizării scopului său Asociaţia are următoarele obiective:
a) Promovarea şi sprijinirea activităţii ştiinţifice în domeniul sportului şi a altor activităţi corporale,
pe plan naţional şi internaţional;
b) Realizarea unui consens cât mai larg privind orientarea generală şi problemele majore ale
cercetării în domeniul amintit;
c) Contribuirea la elaborarea strategiei şi programelor privind organizarea, conducerea şi
dezvoltarea pe baze ştiinţifice a activităţii sportive din România;
d) Organizarea şi sprijinirea organizării (desfăşurării) de manifestări ştiinţifice, simpozioane,
congrese, conferinţe la nivel naţional şi local;
e) Colaborarea cu instituţiile ştiinţifice, universităţile, organizaţiile sportive şi cele asociate
sportului, din ţară şi străinătate, în scopul consolidării statutului ştiinţei sportului şi activităţilor
corporale şi al obţinerii unei deschideri largi pentru documentarea şi specializarea
cercetătorilor domeniului;
f) Obţinerea, elaborarea şi difuzarea informaţiilor semnificative din diferitele direcţii ale cercetării
domeniului;
g) Stimularea elaborării şi realizării unor sinteze asupra rezultatelor valoroase ale cercetărilor
mono- şi interdisciplinare;
h) Acordarea de asistenţă specifică prin experţii Consiliului, unităţilor, organismelor
guvernamentale sau private care o solicită, în direcţia orientării, organizării, desfăşurării sau
evaluării activităţii de cercetare şi informare ştiinţifică în domeniu, de organizare de cursuri de
specializare, doctorate, strategii de practică metodologică etc;
i) Stabilirea şi menţinerea legăturilor de colaborare cu organizaţiile similare sau analoge
naţionale şi internaţionale, pentru realizarea scopurilor de stimulare şi sprijinire a activităţii de
cercetare;
j) Recomandarea la cerere a unor experţi pentru activităţi în comisii de validare a cercetărilor şi
de avizare a publicării rezultatelor, asigurând şi garantând astfel calitatea producţiei ştiinţifice
în domeniu;
k) Stimularea şi sprijinirea organizării de asociaţii sau comisii pe ramuri ale ştiinţelor pe domenii
de activitate sau teme de cercetare şi facilitarea aderării acestora, când este cazul, la
societăţile sau comitetele ştiinţifice internaţionale analoge;
l) Recomandarea şi promovarea specialiştilor români în societăţile ştiinţifice internaţionale,
acordării de consultaţii şi avizarea, la cerere, a participării cu lucrări la congrese şi conferinţe
internaţionale;
m) Editarea de monografii, lucrări ştiinţifice şi reviste de specialitate. Stimularea şi sprijinirea
dezvoltării activităţii publicistice, editarea de cărţi şi reviste ştiinţifice, buletine informative,
reviste de referate, materiale audio-video etc. pentru valorificarea rezultatelor şi informarea
cercetătorilor, profesorilor, antrenorilor şi a altor beneficiari;
n) Stimularea şi sprijinirea tuturor formelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor din cercetare;
o) Stimularea luptei de opinii şi a respectării principiilor deontologice în activitatea de cercetare
şi publicistică;
p) Propunerea pentru premiere, în fiecare an şi cu ocazia unor evenimente semnificative, a celor
mai valoroase lucrări ştiinţifice sau metodice de specialitate;
q) Sprijinirea organizării unor bănci de date privind cercetarea ştiinţifică din domeniu (bibliografii,
tematici de cercetare, resurse, personal de cercetare etc);
r) Sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi cercetare din universităţi. Organizaţia
poate oferi sprijin instituţiilor de învăţământ şi cercetare, asociaţiilor sau fundaţiilor cu
preocupări privind perfecţionarea învăţământului şi cercetării ştiinţifice în domeniul sportului şi
a altor activităţi corporale, cu condiţia ca acestea să aibă caracter nonprofit, apolitic şi să
desfăşoare activităţi care să nu contravină normelor legale;
s) Gestionarea și administrarea de programe de cercetare științifică în domeniul propriu.
Art. 6. - C.S.S.R., cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor acestui
Statut, poate desfăşura activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de venituri
necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative. În toate cazurile, activităţile vor avea
caracter accesoriu şi vor fi în stransă legătură cu scopul C.S.S.R.
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În acest scop Consiliul Director poate decide înfiinţarea de societăţi comerciale, potrivit
legislaţiei în vigoare, ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi
exclusiv pentru realizarea scopului C.S.S.R.
CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIAȚIEI
Art. 7. - Asociaţia este formată din totalitatea persoanelor care au calitatea de membri
asociaţi şi membri de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare.
Art. 8. - Poate dobândi calitatea de membru asociat orice persoană fizică cu preocupări de
cercetare în domeniul activităţilor corporale şi celor conexe lor.
Art. 9. - Pot dobândi calitatea de membru asociat şi persoanele fizice cu preocupări de
cercetare ştiinţifică în domeniul activităţilor corporale, absolvente a unor instituţii de învăţământ din
România şi care, pe parcursul studiilor, au deţinut cetăţenia română, indiferent de cetăţenia şi
rezidenţa actuale.
Art. 10. - Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de
acceptare a prevederilor Statutului C.S.S.R.
Decizia privind admiterea sau respingerea cererii de obţinere a calităţii de membru al
C.S.S.R. se ia de către Consiliul Director, în termen de cel mult trei luni de la data înregistrării cererii
persoanei. Decizia se comunică celui interesat în scris. Calitatea de membru asociat se dobândeşte
după aprobarea cererii de către Consiliul Director cu începere de la data achitării cotizaţiei.
Împotriva deciziei de respingere a cererii se poate face contestaţie în termen de maximum o
lună de la primirea comunicării. Contestaţia se soluţionează in prima şedinţă a Adunării Generale.
Hotărârea Adunării Generale este definitivă.
Art. 11. - Membrii asociaţi si membrii de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare, ai
C.S.S.R. au drepturile ce decurg din prevederile prezentului statut.
Art. 12. - Membrii C.S.S.R. au obligaţia de a respecta prevederile Statutului, hotărârile
Adunării Generale şi ale Consiliului Director şi să participe la activităţile C.S.S.R.
Art. 13. - Membrii C.S.S.R. invitaţi în această calitate să participe la manifestări, unde, prin
poziţia adoptată, ar putea angaja Asociația au datoria de a se consulta cu preşedintele sau cu
mandataţii acestuia, vicepreşedinţii şi secretarul general al Consiliului Director, asupra programelor
Asociației şi a poziţiei acesteia în problemele legate de participarea la acele manifestări.
Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor Asociaţiei care sunt invitaţi, cu titlu personal, la diverse
manifestări, dar doresc să se exprime în numele Asociaţiei.
În ambele situaţii, C.S.S.R. răspunde moral şi juridic pentru faptele şi actele membrilor săi,
numai în măsura în care ei au fost expres mandataţi pentru a se angaja in numele organizaţiei şi
numai în vederea realizării scopurilor ei.
Art. 14. - Calitatea de membru de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare se poate
recunoaşte specialiştilor români şi străini care s-au remarcat în activitatea de cercetare în domeniul
activităţilor corporale şi conexe lor, cât şi celor de notorietate ştiinţifică internă şi internaţională.
Calitatea de membru de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare se dobândeşte de la
data acordării ei de către Consiliul Director, hotărârea acestuia fiind supusă ratificării în Adunarea
Generală. Votul negativ al Adunării Generale atrage înlăturarea cu caracter retroactiv a calităţii de
membru de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare. În toate cazurile, hotărârea Adunării
Generale este definitivă. Dacă Adunarea Generală nu a confirmat calitatea de membru de onoare,
sau, după caz, preşedinte de onoare o nouă procedură de acordare a acesteia poate fi desfăşurată în
privinţa aceleiaşi persoane, dar nu mai devreme de un an de la data hotărârii negative a Adunării
Generale.
Art. 15. - Încălcarea prevederilor Statutului sau săvârşirea de fapte incompatibile cu
obiectivele fundamentale ale C.S.S.R. ori de natură să atragă prejudicii morale sau materiale acesteia
(cum ar fi, de exemplu, condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori
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alte situaţii de o gravitate comparabilă) atrag excluderea din Asociaţie sau retragerea calităţii de
membru de onoare, sau după caz, preşedinte de onoare, conform procedurii statutare.
Art. 16. - (1) Calitatea de membru asociat, membru de onoare sau, după caz, preşedinte de
onoare se pierde prin:
a)
b)
c)
d)

renunțare expresă formulată în scris de către cel ce renunţă;
decesul persoanei fizice;
excludere sau, după caz, retragere a calităţii de membru de onoare / preşedinte de onoare;
neplata de către membrii asociaţi a cotizaţiei, pe durata anului in curs;

(2) Calitatea de membru asociat, membru de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare
încetează:
a)
b)
c)
d)

la data înregistrării la C.S.S.R. a cererii scrise de renunţare la calitatea de membru asociat /
de onoare / preşedinte de onoare;
din ziua decesului sau din ziua constatată ca fiind data decesului conform hotărârii definitive
de declarare judecătorească a morţii;
din ziua luării, conform Statutului, a hotărârii de excludere sau, după caz de retragere a
calităţii de membru de onoare / preşedinte de onoare;
automat, prin neplata cotizaţiei de către membrii asociaţi, la sfârșitul anului în curs, în
condiţiile art. 16 punctul (1) alin. d) de mai sus.

Art. 17. - Membrii asociaţi şi membrii de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare care se
retrag sau care sunt excluşi, nu au nici un drept asupra patrimoniului C.S.S.R. Ei rămân obligaţi a
achita cotizaţiile restante (cu excepţia membrilor de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare)
pentru timpul cât au fost asociaţi.
Art. 18. - Excluderea se dispune de către Adunarea Generală prin hotărâre definitivă.
Adunarea Generală poate revoca o hotărâre de excludere, dacă persoana sancţionată aduce dovezi
care înlătură temeiurile deciziei anterioare. În caz de revocare, Adunarea Generală va hotărî şi cu
privire la eventuala recunoaştere a calităţii de membru pentru perioada dintre momentul excluderii şi
cel al revocării deciziei de excludere. Până la desfăşurarea Adunării Generale, Consiliul Director
poate decide, cu 2/3 din voturile membrilor săi, suspendarea calităţii de membru a unei persoane,
dacã se constată săvârşirea de fapte care, conform cu Statutul C.S.S.R., atrag excluderea.
Suspendarea încetează prin hotărârea Adunării Generale, care este definitivă. Dispoziţiile prezentului
articol sunt aplicabile şi în cazul retragerii calităţii de membru de onoare sau, după caz, preşedinte de
onoare.
Art. 19. - (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale Asociaţia poate constitui comisii
pe probleme şi comisii teritoriale.
(2) Denumirea şi numărul comisiilor se stabileşte de către Consiliul Director şi se aprobă
anual de Adunarea Generală.
(3) Comisiile sunt coordonate de un birou format din 3-5 membri condus de un preşedinte.
Numărul membrilor biroului comisiilor va putea fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director.
(4) Preşedinţii comisiilor sunt numiţi, după consultare, de către preşedintele Asociaţiei;
membrii biroului sunt numiţi, după consultare, de preşedintele acestuia.
(5) Atribuţiile comisiilor sunt aprobate de Consiliul Director la propunerea preşedintelui /
biroului comisiei.
CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 20. - Patrimoniul social iniţial de fondare, constituit exclusiv din aportul în numerar al
membrilor fondatori, este de 50.000 lei.
Art. 21. - Patrimoniul C.S.S.R., se va putea majora, prin hotărârea Adunării Generale, în
funcţie de dezvoltarea programelor menţionate la scopul Asociaţiei, prin sponsorizări și alte surse de
venit, conform legilor române în vigoare.
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Art. 22. - Cuantumul cotizaţiei membrilor asociaţi se stabilește de către Adunarea Generală.
Membrii asociaţi pensionari nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei.
Art. 23. - Mijloacele financiare şi materiale ale C.S.S.R. provin din:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

cotizaţiile membrilor asociaţi;
donaţii;
subvenţii;
ajutoare umanitare;
legate testamentare, în măsura în care activul patrimonial este favorabil organizaţiei;
fonduri obţinute din contracte de sponsorizare şi / sau mecenat;
dobânzi si dividende;
venituri realizate din activități economice directe;
resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
alte venituri prevăzute de lege.

Art. 24. - Asociaţia îşi deschide şi funcţionează cu cont în bancă, în lei şi în valută.
CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA
ASOCIAȚIEI
Art. 25. - Organele Asociaţiei sunt:
a)

Adunarea Generală;

b)

Consiliul Director;

c)

Cenzorul sau după caz, comisia de cenzori.

Art. 26. - Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, alcătuit din totalitatea
membrilor asociaţi şi a membrilor de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare.
Art. 27. - Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară si extraordinară, după cum
urmează:
a)

în sesiune ordinară, cel puţin o dată pe an;

b)

în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa
Adunării Generale si care nu suferă amânare.
Art. 28. - (1) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a)

Hotărăşte asupra modificării şi completării Statutului Asociației;

b)

Stabileşte şi aprobă strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei, programele pe termen
mediu şi lung, precum şi planurile anuale de activitate;

c)

Analizează şi aprobă rapoartele anuale de activitate ale Asociaţiei şi ale Consiliului Director;

d)

Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, precum şi dezvoltarea patrimoniului
propriu;

e)

Alege şi revocă membrii Consiliului Director şi cenzorului / comisiei de cenzori;

f)

Hotărăşte în legătură cu dezvoltarea şi lichidarea Asociaţiei, și stabilește destinația bunurilor
rămase după lichidare;

g)

Aprobă acordarea titlului de membru de onoare / preşedinte de onoare al Asociaţiei;

h)

Îndeplineşte orice altă atribuţie dată prin lege ori reieşită din prevederile prezentului Statut.

(2) Adunarea Generală are drept de control asupra Consiliului Director şi cenzorului / comisiei
de cenzori.
Art.29. - La Adunarea Generală participă:
a)
b)

membrii asociaţi;
membrii de onoare sau, după caz, preşedinte de onoare;
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Art. 30. - Adunarea Generală ordinară sau extraordinară se convoacă în scris, nominal
(inclusiv prin e-mail) de Președinte, sau de Secretarul General sau de către majoritatea membrilor
Consiliului Director sau la cererea ¼ din membrii Asociației. Adunarea Generală ordinară se
convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată, iar Adunarea Generală extraordinară cu cel puţin
5 zile înainte de data fixată, comunicându-se totodată locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi
propusă pentru şedinţă. Materialele supuse dezbaterii se vor pune la dispoziția membrilor Asociației
prin orice mijloc.
Art. 31. - Convocarea realizată în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul articol este
considerată valabilă şi deciziile astfel adoptate sunt obligatorii, dacă neregularităţile de formă nu au
fost invocate de către membrii prezenţi, la începerea acelei şedinţe a Adunării Generale.
Art. 32. - Adunarea Generală, la prima convocare realizată în concordanţă cu dispoziţiile
Statutului, funcţionează valabil în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii săi, luându-se
în considerare şi membrii care, la data desfăşurării sunt suspendaţi de către Consiliul Director.
Dacă la prima convocare realizată în concordanţă cu dispoziţiile Statutului nu se întruneşte
cvorumul statutar, Adunarea Generală va funcţiona valabil, în prezenţa celor de faţă, considerându-se
de drept că s-a procedat la o nouă convocare în aceeaşi zi, în acelaşi loc, dar nu mai devreme de o
oră şi nici mai târziu de două ore calculate de la data şi ora la care s-a făcut prima convocare.
Adunarea Generală convocată în aceste condiţii funcţionează valabil cu cei prezenţi şi adoptă hotărâri
cu votul exprimat de jumătate plus unu dintre membrii prezenţi.
Art. 33. - Membrii asociaţi și preşedintele de onoare participă cu drept de vot deliberativ.
Membrii de onoare nu au drept de vot deliberativ; membrii de onoare pot avea drept de vot consultativ
în condiţiile aprobării date de Adunarea Generală.
Art. 34. - În cadrul Adunării Generale fiecare membru asociat, respectiv preşedintele de
onoare, are dreptul la un vot deliberativ.
Art. 35. - Adunarea Generală este condusă de preşedintele Consiliului Director sau unul din
mandataţii acestuia, dintre vicepresedinți şi secretarul general.
Art. 36 - Adunarea Generală, având în vedere atribuţiile şi competențele sale, se convoacă
pentru:
a)

discutarea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director;

b)

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanţului contabil;

c)

modificarea Statutului C.S.S.R.;

d)

a decide asupra prestaţiilor şi cuantumului cotizaţiilor la care vor fi supuşi membri asociaţi,
pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse; a decide dacă Asociaţia, în mod
accesoriu, va putea face întreprinderi economice, dar numai în vederea satisfacerii scopului şi
obiectivelor pentru care a fost constituită Asociaţia;

f)

a decide asupra excluderii membrilor Asociației;

g)

dizolvarea și lichidarea Asociației, și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

h)

a decide acordarea titlului de preşedinte de onoare al C.S.S.R.;

i)

înființarea de filiale;

j)

a hotărî asupra alegerii sau revocării membrilor Consiliului Director.

Art. 37 - Adunarea Generală hotărăşte în prezenţa a jumătate plus unu din membrii
Asociației. În lipsa întrunirii cvorumului menționat, se va convoca, conform art. 32, o nouă Adunare
Generală care va putea adopta hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenți la ședință.
Hotărârile Adunării Generale ce întrunesc majoritatea membrilor prezenţi sunt obligatorii şi
pentru membrii Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotriva.
Art. 38 - Hotărârile de dizolvare a Asociaţiei sau de schimbare a scopului sau obiectivului
Asociaţiei trebuie să întrunească cel puţin 2/3 din numărul total al asociaților prezenţi în şedinţă.
Art. 39 - (1) Consiliul Director este organul Asociaţiei care asigură punerea în aplicare a
hotărârilor Adunării Generale și care se alege din rândul membrilor asociați.
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(2) Consiliul Director al Asociaţiei este alcătuit din 13 membrii care îndeplinesc, după caz,
funcţiile de preşedinte, 2 vicepreşedinţi, secretar general, secretar tehnic, trezorier, membri.
(3) Numărul membrilor Consiliului Director şi funcţiile acestora, stabilite prin Statutul
Asociaţiei, pot fi modificate dacă numărul de membri şi dezvoltarea activităţii impun aceasta.
(4) Competenţa de aprobare a numărului şi funcţiilor membrilor Consiliului Director revine
Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director în funcţie.
Art. 40 - (1) Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de către Adunarea generală.
(2) În situaţia în care pentru ultimul loc în Consiliul Director doi sau mai mulţi candidaţi au un
număr egal de voturi se va organiza, numai pentru aceştia, un nou tur de scrutin, fiind declarat ales
cel care obţine cel mai mare număr de voturi.
(3) Consiliul Director desemnat de Adunarea Generală, conform procedurii de mai sus, alege
dintre membrii săi prin vot majoritar preşedintele, vicepreşedinţii, secretar general, secretar tehnic și
trezorierul.
(4) Nu pot fi membri ai Consiliului Director persoanele care au săvârşit condamnări penale
care fac incompatibilă exercitarea funcţiei, abateri morale sancţionate de comisiile de etică sau sunt
în perioada de efectuare a unei sancţiuni disciplinare hotărâte de Asociaţie.
(5) În cazuri temeinic motivate, candidaţii pentru Consiliul Director pot fi supuşi procedurilor
de alegere fără a fi prezenţi la Adunarea Generală, in condițiile in care Adunarea Generală aprobă
aceasta.
Art. 41 - (1) Alegerile pentru Consiliul Director, cenzor / comisia de cenzori au loc o dată la 4
ani.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazurile de vacantare a unor locuri in Consiliul
Director, se organizează alegeri parţiale la Adunarea Generală care urmează, dar nu mai mult de 1/3
din numărul membrilor Consiliului Director.
Art. 42 - (1) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, de regulă lunare, dar nu mai puţin de
patru ori pe an.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de către preşedinte ori înlocuitorul acestuia sau la
iniţiativa a jumătate plus unul din numărul membrilor Consiliului, cu cel puţin cinci zile înainte de data
şedinţei.
(3) Consiliul Director deliberează în mod valabil în prezenţa a jumătate plus unu din numărul
membrilor săi şi adoptă hotărârile valabile cu jumătate plus unu din voturile exprimate / numărul de
voturi al Consiliului. În caz de egalitate, votul preşedintelui sau în lipsa acestuia, al Secretarului
General, ori după caz înlocuitorul acestuia, hotărăşte.
(4) Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale întocmite
într-un registru cu file numerotate, care se inventariază şi se păstrează ca document oficial al
Asociaţiei.
(5) Procesele–verbale sunt semnate de persoana care le întocmeşte şi contrasemnează de
Preşedinte sau înlocuitorul acestuia, care răspund de veridicitatea celor consemnate.
(6) Membrii Consiliului Director care nu participă într-un an la cel puţin jumătate din numărul
şedinţelor desfăşurate / convocate îşi pot pierde această calitate, urmând ca la prima Adunare
Generală Consiliul Director să facă propuneri de înlocuire a acestora.
Art. 43 - (1) În exercitarea competențelor sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a)

Prezintă Adunării Generale raportul privind desfăşurarea activităţii sale de la precedenta
adunare şi privind executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi proiectele
Asociaţiei;

b)

Asigură aplicarea planurilor şi programelor de activitate a hotărârilor Adunării Generale şi
respectarea de către toţi membri a Statutului, regulamentelor şi hotărârilor Asociaţiei;

c)

Aprobă regulamentul intern al Asociaţiei, precum şi alte reglementări specifice care nu intră în
competenţa Adunării Generale;
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d)

Aprobă afilierea / primirea de afilieri la structuri specifice, colaborarea şi parteneriatul cu
organisme similare ori ale administraţiei publice, cu persoane fizice, participarea şi mandatul
membrilor la diferite reuniuni, ştiinţifice ori de altă natură;

e)

Analizează activitatea desfăşurată în diferite arii de competență ale Asociaţiei;

f)

Încheie, prin persoane mandatate, acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

g)

Organizează şi asigură controlul şi îndrumarea activităţilor Asociaţiei şi soluţionează litigii ce
pot apare între membrii Asociaţiei, în limita competenţei date de obiectul de activitate;

h)

Convoacă Adunarea Generală în condiţiile prevăzute de prezentul statut, aprobă proiectul
ordinii de zi al materialelor ce urmează să fie prezentate;

i)

Propune Adunării Generale acordarea titlurilor de membru de onoare sau, după caz,
preşedinte de onoare;

j)

Se preocupă de asigurarea resurselor (umane, internaţionale, naţionale, materiale, financiare)
necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei;

k)

Hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea de entităţi economice, de filiale, de activităţi, care să
concură la dezvoltarea Asociaţiei şi la atingerea scopului şi obiectivelor sale;

l)

Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, reieşită din prezentul statut ori
considerate necesare activităţii Asociaţiei în condiţiile legii;

(2) Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane, care au calitatea de
membru al Asociației ori străine de Asociaţie, pentru a exercita următoarele atribuţii:
a)

Să încheie acte în numele şi pe seama Asociaţiei;

b)

Să îndeplinească orice alte sarcini, reieşite din Statut şi delegate de Adunarea Generală şi
Consiliul Director.

Art. 44 - (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de cenzor / comisia de cenzori, ales
/ aleşi în Adunarea Generală.
(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
(3) În realizarea competenţei sale, cenzorul / comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a)

Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b)

Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c)

Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d)

Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau reieşite din Statut.

(4) Persoanele de administrare ale Asociaţiei sunt obligate să pună la dispoziţia cenzorului /
comisiei de cenzori documentele necesare exercitării atribuţiilor sale.
(5) Pentru exercitarea competenţei sale cenzorul / comisia de cenzori poate elabora un
regulament intern de funcţionare.
Art. 45 - În cazul pierderii personalităţii juridice, oricare ar fi cauza acesteia, activul
patrimoniului, dacă va exista, dupa efectuarea operaţiunilor de lichidare şi dizolvare, va trece în
patrimoniul unei persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător,
desemnată de Adunarea Generală.
CAPITOLUL VI. RĂSPUNDERI
Art. 46 - C.S.S.R. răspunde de toate faptele contractuale sau delictuale săvârşite de organele
lui, în timpul exercitării funcțiunii lor.
Art. 47 - Membrii care formează organele de direcţie şi de administraţie sunt personal şi
solidar răspunzători pentru daunele ce provin din culpa lor, atât faţă de terţi, cât şi faţă de Asociaţia
însăși.
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CAPITOLUL VII. REGLEMENTAREA LITIGIILOR
Art. 48 - Litigiile ce pot apărea, între Asociație și asociați, se vor judeca de către judecătoria
din raza teritorială în care își are sediul principal Asociația.
Art. 49 - Toate celelalte litigii ivite în timpul funcționării sau lichidării, se vor judeca potrivit.
CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 50 - Prezenta Asociație, organizație neguvernamentală, de drept privat, se va putea
asocia cu alte asociații, în vederea constituirii de federații, pentru realizarea unui scop unitar și
apropiat de scopul social al fiecărei persoane judirice în parte, în condițiile prevăzute de Ordonanța
Guvernului României nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31.01.2000.
Asociația se va putea afilia și la organizațiile sau societățile internaționale cu preocupări de
cercetare științifică în activitățile corporale și conexe lor.
Prezentul Statut a fost redactat în 5 exemplare originale.
București, 30 septembrie 2013
Semnături

PIERRE-JOSEPH DE HILLERIN

__________________________

LILIANA BECEA

__________________________
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