STATUTUL
ASOCIAȚIEI IUBIM AVIAȚIA

Subsemnații,
RADU SEBASTIAN – IOAN, domiciliat în jud. Ilfov, oraș Bragadiru, str. 13 Decembrie nr. 6,
identificat cu CI seria IF nr. 443667, eliberată de SPCLEP Bragadiru la data de 06.02.2015, CNP
1900117410046,
CONSTANTIN GEORGIANA - LUMINIȚA, domiciliată în Jud. Ilfov, sat Dobroești, comuna
Dobroești, str. 22 Decembrie 1989 nr. 4, identificată cu CI seria IF nr. 654342, eliberată de
SPCLEP Pantelimon la data de 22.03.2019, CNP 2970214420021,
BLAJ CARMEN - IOANA, domiciliată în jud. Bacău, sat Bogdan Vodă, com. Săucești, Cal.
Romanului nr. 130, identificată cu CI seria ZC nr. 325643, eliberată de SPCLEP Bacău la data
de 07.05.2018, CNP 2890505046238,
PRALĂ CĂTĂLIN, domiciliat în București, Sector 5, str. Apolodor, nr. 13 – 15, sc. B, et. 6, ap.
81, identificat cu CI seria RX nr. 933664, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 5 la data de 08.07.2016,
CNP 1890709460076,
în calitate de asociați – fondatori, am convenit prezentul statut, pentru constituirea,
organizarea și funcționarea ASOCIAȚIEI IUBIM AVIAȚIA, în conformitate cu prevederile O.G.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, după cum urmează:

Cap. I - DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1
Asociația are denumirea de ASOCIAȚIA IUBIM AVIAȚIA, potrivit dovezii de disponibilitate a
denumirii eliberată de Ministerul Justiției și înregistrată sub nr. 176768/05.09.2019 și este o
persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, cu caracter
nelucrativ, autonom și apolitic, înființată în temeiul O.G. 26/2000.

Art. 2
ASOCIAȚIA IUBIM AVIAȚIA (denumită în continuare ”Asociația”) este organizată și
funcționează pe baza Actului Constitutiv și a prezentului Statut.

Art. 3
(1) Sediul social al Asociației este în construcția C2 din imobilul situat în Bragadiru, str. 13
Decembrie, nr. 6, jud. Ilfov, conform Contractului de comodat încheiat la data de
27.09.2019.
(2) Asociația își poate înființa structuri teritoriale cu sau fără personalitate juridică – filiale,
respectiv sucursale, în orice localitate din țară și din străinătate, în condițiile legii.
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Art. 4
Durata de funcționare a asociației este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Cap. II – SCOP ȘI OBIECTIVE
Art. 5
Scopul Asociației Iubim Aviația constă în promovarea aviației și a spiritului aeronautic,
contribuirea la informarea și dezvoltarea cunoştinţelor despre aviație, desfășurarea de
activități în vederea orientării profesionale a tinerilor, astfel încât aviația să devină accesibilă
publicului larg și, printr-o cunoaștere aprofundată, să conducă la combaterea aviofobiei.

Art. 6
Obiectivele Asociației sunt următoarele:
-

organizarea la nivel local, național sau internațional de seminare, conferințe, simpozioane,
dezbateri colective, expoziții, colectare de fonduri și acțiuni educative dedicate celor
afectați de aviofobie;

-

inițierea și derularea de activități, programe și proiecte cu caracter social, cultural,
educațional, științific, financiar, umanitar, în mod autonom ori în colaborare cu orice
persoană fizică și/sau juridică interesată;

-

acţiuni de informare şi promovare a aviației, inclusiv prin articole și postări pe website-ul
www.fricadezbor.ro;

-

menţinerea de relaţii deschise cu media din ţară şi străinătate pentru transmiterea prin
diferite mijloace a informaţiilor de specialitate (emisiuni, publicaţii, articole);

-

atragerea, în mod continuu şi prin diferite mijloace, a tuturor categoriilor de oameni
pentru a participa la evenimente aviatice (mitinguri, demonstraţii, concursuri sportive
etc.), desfăşurate în ţară sau în străinătate organizate de către instituţiile publice sau
private;

-

iniţierea şi menţinerea colaborărilor cu şcoli, licee, colegii şi instituţii de învăţământ
superior de profil, în scopul stimulării tinerilor în vederea acumulării cunoştinţelor în
domeniul aviației;

-

organizarea de lecții opționale de orientare în carieră în școli și licee, în scopul stimulării
tinerilor pentru practicarea profesiilor aeronautice, precum și în vederea informării
acestora cu privire la posibilitățile profesionale existente în domeniu;

-

colaborarea cu diferite aerocluburi, instituţii, asociaţii, fundaţii și organisme din țară și din
străinătate pentru cunoaşterea reciprocă a activităţilor și evenimentelor, schimbul de
informaţii, trendul şi evoluţiile în zbor și în combaterea aviofobiei;

-

desfășurarea de activități practice în vederea combaterii aviofobiei, precum organizarea
de sesiuni la simulatorul de zbor sau activități de zbor cu avionul;
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-

participarea la crearea, dezvoltarea și promovarea unui sistem prin care publicul larg să
poată beneficia într-un mod facil de lecții de pilotaj sau zboruri de agrement.

Cap. III – MEMBRII ASOCIAȚIEI
Art. 7
Membrii Asociației sunt:
(i)

membrii asociați – cei care au dobândit calitatea de membru potrivit prevederilor
prezentului Statut. Aceștia au drept de vot în cadrul Adunării Generale;

(ii)

membri activi – cei care au dobândit calitatea de membru potrivit prevederilor prezentului
Statut. Aceștia nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale;

(iii)

membrii onorifici – cei care au dobândit acest titlul prin Decizia Consiliului Director și sunt
persoane fizice sau juridice care au adus sau aduc servicii importante promovării și
afirmării Asociației. Aceștia nu au drept de vot în cadrul Adunării Generale.

Art. 8
(1) Poate deveni membru asociat orice persoană fizică sau juridică care formulează o cerere
adresată Consiliului Director și aderă la prevederile prezentului Statut.
(2) Calitatea de membru asociat se dobândește la momentul aprobării cererii de către
Președintele Asociației.

Art. 9
(1) Poate deveni membru activ orice persoană fizică sau juridică care formulează o cerere
adresată Consiliului Director și aderă la prevederile prezentului Statut.
(2) Calitatea de membru activ se dobândește la momentul aprobării cererii de către
Președintele Asociației.

Art. 10
Membrii asociați au următoarele drepturi:
a) dreptul de a solicita dezbaterea în Adunarea Generală a oricărei probleme legate de
scopul, funcționarea și activitățile desfășurate de către Asociație;
b) dreptul de a participa la toate acțiunile organizate de Asociație;
c) dreptul de a beneficia de informații periodice referitoare la activitatea Asociației;
d) dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Asociației;
e) dreptul de a beneficia de sprijin moral și logistic din partea Asociației, în desfășurarea
acțiunilor ce le-au fost încredințate de către aceasta;
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f)

dreptul de a contesta, în condițiile prezentului Statut și ale legii în vigoare, deciziile
organelor Asociației;

Art. 11
Membrii asociați au următoarele îndatoriri:
a) să respecte prevederile prezentului Statut și ale Regulamentelor interne;
b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
c) să participe la Adunările Generale ale Asociației;
d) să participe la acțiunile organizate de Asociație;
e) să sprijine Asociația în organizarea și desfășurarea acțiunilor hotărâte de către organele
de conducere;
f)

să nu denigreze activitatea Asociației în interiorul și în exteriorul acesteia;

g) să respecte orice angajament făcut către Asociație.

Art. 12
Membrii activi au următoarele drepturi:
a) dreptul de a solicita dezbaterea în Adunarea Generală a oricărei probleme legate de
scopul și activitatățile Asociației;
b) dreptul de a participa la toate acțiunile organizate de Asociație;
c) dreptul de a beneficia de informații periodice referitoare la activitatea profesională a
Asociației;
d) dreptul de a beneficia de sprijin moral și logistic din partea Asociației, în desfășurarea
acțiunilor ce le-au fost încredințate de către aceasta;

Art. 13
Membrii activi au următoarele îndatoriri:
a) să respecte prevederile prezentului Statut și ale Regulamentelor interne;
b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
c) să participe la acțiunile organizate de Asociație;
d) să sprijine Asociația în organizarea și desfășurarea acțiunilor hotărâte de către organele
de conducere;
e) să nu denigreze activitatea Asociației în interiorul și în exteriorul acesteia;
f)

să respecte orice angajament făcut către Asociație.
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Art. 14
Calitatea de membru este personală și nu poate fi transmisă succesorilor.

Art. 15
Calitatea de membru încetează prin:
(i)

renunțarea la calitatea de membru al Asociației, manifestată printr-o cerere de retragere
adresată Consiliului Director, cerere care poate fi transmisă prin orice mijloace, inclusiv
electronice. Cererea de retragere își va produce efectele în termen de 5 zile lucrătoare de
la data primirii acesteia de către Consiliul Director;

(ii)

excludere, ca urmare a deciziei motivate a Consiliului Director, la propunerea unui
membru asociat sau activ, în cazul aducerii de prejudicii morale sau materiale Asociației
sau în caz de perturbare a activității Asociației;

(iii)

incompatibilități sau interdicții prevăzute prin regulamentul intern;

(iv)

deces.

Art. 16
Membrii Asociației au obligația să respecte Regulamentul intern, Statutul și Actul Constitutiv
ale Asociației. În cazul încălcării acestora, sancțiunile care pot fi aplicare de Consiliul Director
sau de persoana desemnată de Consiliul Director în acest sens sunt:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendare pe perioadă determinată din funcția deținută;
d) suspendare pe perioadă determinată a calității de membru al Asociației;
e) excludere.

Cap. IV – ORGANE DE CONDUCERE
Art. 17
Asociația are următoarea structură organizatorică:
(i) Adunarea Generală a membrilor asociați ai Asociației;
(ii) Consiliul director;
(iii) Cenzor sau, după caz, Comisia de cenzori.
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Secțiunea I. ADUNAREA GENERALĂ
Art. 18
Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociației cu drept de vot și este
organul suprem de conducere al acesteia.

Art. 19
Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară, respectiv extraordinară, după cum
urmează:
a) în sesiune ordinară, o dată pe an;
b) în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante de
competența Adunării Generale și care nu suferă amânare.

Art. 20
(1) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Președintele Asociației
în scris, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data desfășurării ședinței Adunării
Generale, prin comunicarea convocatorului prin poștă electronică (e-mail) către toți
membrii Asociației sau prin afișarea acestuia la sediul Asociației.
(2) În Convocator vor fi precizate ziua, ora și locul unde se desfășoară adunarea, precum și
ordinea de zi.
(3) Convocarea adunărilor generale ale Asociației în sesiune extraordinară se va face de către
Președintele Asociației, la inițiativa acestuia, la inițiativa unei treimi din membrii Consiliului
Director sau la inițiativa unei treimi din membrii asociați ai Asociației, prin comunicarea
prin poștă electronică (e-mail) a convocatorului.

Art. 21
(1) Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenți cel puțin două treimi din
numărul membrilor asociați la data convocării.
(2) Dacă la prima convocare nu este îndeplinită condiția de cvorum, Președintele Asociației
va convoca Adunarea Generală pentru o nouă dată, cu cel puțin 15 zile înainte ca aceasta
să aibă loc. În această situație, Adunarea Generală va fi valabil constituită în prezenta a cel
puțin jumătate plus unu din numărul membrilor asociați la data convocării.
(3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenți.
(4) Decizia se ia pe bază de vot, fiecare membru având dreptul la un singur vot.
(5) Hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar
desemnat de către Consiliul Director.
(6) Participarea membrilor asociați la ședințele Adunării generale poate avea loc și prin
sisteme multimedia (internet, teleconferință etc.) sau printr-un mandat acordat unui alt
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membru asociat.

Art. 22
Adunările Generale, ordinare şi extraordinare, sunt conduse de Preşedinte sau, în lipsă, de
un delegat al acestuia, ajutat de un secretar desemnat de Consiliul Director, care va întocmi
procesul verbal al şedinţei. Procesele verbale, semnate de Preşedinte şi secretar, vor fi păstrate
la sediul Asociaţiei.

Art. 23
Adunarea generală are următoarele atribuții:
(i)

stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

(ii)

alege şi revocă membrii Consiliului Director;

(iii)

aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi bilanțul contabil;

(iv)

numeşte/revocă Cenzorul sau, după caz, membrii Comisiei de cenzori şi stabilește
cuantumul remuneraţiei acestuia;

(v)

decide cu privire la înființarea de filiale, reprezentanțe și/sau birouri;

(vi)

hotărăşte cu privire la modificările sau completările prezentului statut și ale actului
constitutiv;

(vii)

decide cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei și stabilește destinația bunurilor
rămase după lichidare, în condiţiile prevăzute de prevederile statutare;

(viii)

orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut;

(ix)

aprobă regulamentele interne ale Asociației;

(x)

exercită orice alte atribuţii care nu sunt date în competenţa Consiliului Director sau ale
organelor de control;

Art. 24
Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii și pentru membrii asociați care nu au luat parte
la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Secțiunea II. CONSILIUL DIRECTOR
Art. 25
Consiliul Director este organul executiv al Asociației și este ales de Adunarea Generală pe o
perioadă de patru ani. Structura și numărul membrilor Consiliului Director sunt stabilite de
către Adunarea Generală la propunerea membrilor Consiliului Director în funcție de nevoile
activității pe care aceștia o susțin în conformitate cu prevederile prezentului statut. Mandatele
membrilor Consiliului Director pot fi reînnoite în cadrul unei ședințe ordinare a Adunării
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Generale.

Art. 26
(1) Consiliul Director este alcătuit din următorii, aleși de Adunarea Generală:
-

Preşedinte

-

Vicepreşedinte

-

Membri ai Comitetului Director

(2) Componența nominală a primului Consiliul Director este cea prevăzută în Actul
Constitutiv.
(3) Pot fi aleși ca membri în Consiliul Director doar persoanele care au calitatea de membru
asociat în cadrul Asociației.

Art. 27
Consiliul Director exercită conducerea executivă a Asociației și hotărăște în toate problemele
care intră în competența sa.

Art. 28
(1)

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2)

În acest scop, Consiliul Director se poate întruni ori de câte ori este necesar, la
convocarea președintelui sau a unei treimi din membrii săi.

(3)

Consiliul Director adoptă decizii cu o majoritate de jumătate plus unu din membrii săi.

(4)

Decizia se ia pe bază de vot, fiecare membru având dreptul la un singur vot.

(5)

Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special.

Art. 29
Consiliul Director are următoarele atribuții:
(i)

întocmeşte şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de
venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;

(ii)

încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

(iii)

aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației;

(iv)

îndeplineşte orice altă activitate stabilită în sarcina sa de Adunarea Generală sau de
prezentul Statut;

(v)

asigură conducerea administrativă a Asociaţiei;
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(vi)

asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale, a programelor și planurilor de
activitate;

(vii)

supraveghează respectarea de către toți membrii Asociației a Statutului și a
regulamentelor interne;

(viii)

hotărăște cu privire la schimbarea sediului;

(ix)

decide cu privire la cererile formulate de membri, altele decât cele care intră în
competența Adunării Generale a Asociației;

(x)

stabileşte şi dezvoltă relaţiile cu alte Asociaţii de profil şi aprobă afilierea la organizaţii
sau coaliţii cu scop şi activităţi similare, din ţară şi străinatate;

(xi)

aplică sancțiunile prevăzute la art. 16 din prezentul statut;

(xii)

desemnează nominal, prin decizie, persoanele cu drept de semnătura în bancă;

(xiii)

pregătește Adunările Generale, ordinare și extraordinare, și se îngrijește de buna lor
desfășurare;

(xiv)

stabilește, prin decizie, cu privire la cotizațiile membrilor.

Art. 30
Președintele Asociației are următoarele atribuții:
a)

reprezintă Asociația în raport cu terții;

b)

încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;

c)

aduce la îndeplinire deciziile și hotărârile Consiliului Director și Adunării Generale, în
limitele atribuțiilor sale;

d)

convoacă, conduce și prezidează ședințele Adunării Generale;

e)

coordonează activitatea aparatului executiv al Asociației;

f)

aprobă cererile de dobândire a calității de membru al Asociației;

g)

orice alte atribuții stabilite de către Consiliul Director sau Adunarea Generală.

Art. 31
Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile Președintelui, atunci când acesta se află în
imposibilitate obiectivă de a le exercita.

Art. 32
Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga sa activitate în fața Adunării Generale.
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Art. 33
Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și faptele sale
în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite.

Secțiunea III. CENZORUL
Art. 34
Cenzorul asigură controlul financiar intern al Asociației.

Art. 35
Cenzorul este ales pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului acestora.

Art. 36
Cenzorul nu poate fi ales dintre membrii Consiliului Director.

Art. 37
Cenzorul are următoarele atribuții:
(i) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
(ii) întocmește rapoartele și le prezintă Adunării Generale;
(iii) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
(iv) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 38
Cenzorul are acces la registrele Asociației, precum și orice alte documente necesare în
vederea îndeplinirii activității sale.

Art. 39
Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv și nu poate încheia acte de gestiune.

CAP. V – PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI
Art. 40
Asociația are un patrimoniu social distinct și autonom de patrimoniul membrilor săi.
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Art. 41
Patrimoniul Asociației este format dintr-un activ patrimonial inițial în valoare de 200 lei și este
alcătuit din aporturi în bani, depuse de membrii – fondatori la momentul constituirii.

Art. 42
Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie,
pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse.

Art. 43
Veniturile Asociației provin din:
(i)

dobânzile și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

(ii)

dividendele societăților comerciale înființate de Asociație;

(iii) venituri realizate din activități economice directe;
(iv) donații, sponsorizări, legate;
(v)

resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;

(vi) cotizațiile membrilor, care pot fi stabilite printr-o decizie a Consiliului Director la
începutul fiecărui an calendaristic;
(vii) alte contribuții în bani/natură, de la persoane fizice sau juridice, din țară sau din
străinătate, în conformitate cu prevederile legii.

Cap. VI – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI
Art. 44
Asociația se dizolvă:
(i) de drept;
(ii) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
(iii) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 45
Asociația se divolză de drept prin:
(i) înplinirea duratei pentru care a fost constituită;
(ii) realizarea sau, dupa caz, 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;
(iii) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în
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conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la
data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia
constituit;
(iv) reducerea numărului membrilor asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit timp de 3 luni.

Art. 46
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află
sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 47
Asociația se dizolvă și prin hotărâre judecatorească, la cererea Ministerului Public sau a
oricarei alte persoane interesate, atunci când:
(i) scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
(ii) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
(iii) Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
(iv) Asociaţia a devenit insolvabilă;
(v) în orice alt caz prevăzut de lege.

Art. 48
Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia
asociaţia îşi are sediul.

Art. 49
Asociația se dizolvă și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data
şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării generale se depune la judecătoria în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 50
Dizolvarea Asociației are ca efect lichidarea acesteia în condițiile legii.

Art. 51
Bunurile rămase în urma lichidării Asociației vor fi transmise către persoane juridice de drept
privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător.
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Cap. VII – DISPOZIȚII FINALE ȘI COMUNE
Art. 52
Litigiile Asociaţiei cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în
care aceasta nu este posibilă sau eficace, litigiile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti
din România.

Art. 53
Prezentul Statut este valabil pe toată durata de funcționare a Asociației, modificările sau
completarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă și cu îndeplinirea
reglementărilor interne prin hotărâre a Adunării Generale, cu excepţia modificărilor legate de
sediul Asociaţiei sau a sediilor filialelor, care pot opera prin decizia Consiliului Director.

Art. 54
Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

MEMBRII FONDATORI

1. RADU SEBASTIAN – IOAN
2. CONSTANTIN GEORGIANA - LUMINIȚA
3. BLAJ CARMEN - IOANA
4. PRALĂ CĂTĂLIN
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