STATUT
ASOCIATIA ROMANA DE DEZBATERI, ORATORIE SI RETORICA ARDOR
Capitolul I - Denumirea, natura juridica, sediul, durata asociatiei
Art. 1. ASOCIATIA ROMANA DE DEZBATERI, ORATORIE SI RETORICA – ARDOR - (numita
in continuare Asociatia) este o persoana juridica romana, non-profit de drept privat, cu scop
nepatrimonial.
Art. 2. Asociatia este constituita din urmatorii membri ai Adunarii Generale:
Asociatia Regionala de Dezbateri, Oratorie si Retorica Muntenia – ARDOR Muntenia
infiintata prin incheierea 92/23.04.2001 de Judecatoria Sectorului II Bucuresti, avand codul unic de
inregistrare fiscala 14368917.
Asociatia Regionala de Dezbateri, Oratorie si Retorica Transilvania – ARDOR Transilvania
infiintata prin incheierea 6215/29.06.2001 de Judecatoria Cluj-Napoca, avand codul unic de
inregistrare fiscala 14084117.
Asociatia de Educatie Sociala “ARES”, infiintata prin incheierea 23/28.05.2003 de Judecatoria
Ploiesti, avand codul unic de inregistrare fiscala 15521686.
Asociația Română pentru Gândire și Oratorie infiintata prin incheierea nr 6416/2009 din
19.05.2009 de la Judecatoria Ploiesti, avand codul unic de inregistrare 25997548.
Asociatia are urmatorii membri asociati:
Asociatia Cluburilor de Dezbateri din Vest, infiintata prin incheierea 4717/12.04.2017 de
Judecatoria Timisoara, avand codul unic de inregistrare fiscala 37672639.
Asociatia Clubul de Dezbateri Academice Iasi, infiintata in baza Hotararii Judecatoresti nr.
292/PJ/23.12.2005 de la Judecatoria Iasi, avand codul unic de inregistrare fiscala 18847378.
Asociatia are patrimoniu distinct, atribuindu-se si un sediu si stabilindu-i-se organele de
conducere.
Art. 3. Denumirea Asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta,
la care se adauga adresa sediului social si, daca este cazul, adresa sediului de corepondenta, contul
bancar si codul fiscal. Asociatia poate avea sigiliu si emblema proprie.
Art.4. Asociatia isi are sediul central in Romania, in Sos Iancului Nr 10, Bl.114B, Sc. B,
Ap. 50, Sector 2, municipiul Bucuresti. Asociatia poate infiinta filiale sau sucursale sau poate
deschide birouri in tara sau strainatate. Asociatia se poate afilia la federatii sau confederatii din tara
sau strainatate.
Art.5. Asociatia va functiona pe termen nelimitat, dizolvarea si lichidarea ei facandu-se in
conditiile legii si ale prezentului statut.
Capitolul II – Scopul, misiunea si obiectul de activitate a asociatiei
Art.6. Scopul Asociatiei il constituie pregatirea tinerilor, elevi si studenti în principal, dar nu
exclusiv, pentru participarea activa la viata societatii prin promovarea si dezvoltarea activitatilor
necesare intr-o societate deschisa in spiritul valorilor democratice.

Art 7. Misiunea ARDOR este educarea tinerilor din Romania prin intermediul dezbaterilor,
oferindu-le instrumente pentru o implicare eficienta in progresul unei societati democratice si
tolerante.
Art. 8. Pentru desfasurarea acestui scop Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:
− seminarii de instruire, tabere, conferinte, si simpozioane;
− competitii nationale si internationale;
− de natura promotionala prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa si prin
alte modalitati care nu contravin legislatiei in vigoare;
− editarea de publicatii sub forma scrisa sau electronica;
− acordarea de sponsorizari in bani sau bunuri persoanelor fizice sau/si juridice care
desfasoara activitati ce sunt in accord cu scopul si activitatile Asociatiei;
− presteaza servicii de instruire in domeniul comunicarii, dezbaterii, oratoriei si
retoricii;
− sprijina organizarea de cluburi de dezbateri de dezbateri, oratorie si retorica precum
si activitatea acestora;
− desfasoara si sprijina activitati de promovare a valorilor democratice si a spiritului
civic;
− se implica in activitati de dezvoltare comunitara sustenabila;
− initiaza, dezvolta si promoveaza activitati cu caracter interetnic si intercultural si
programe de integrare a categoriilor sociale defavorizate;
− initiaza parteneriate sustenabile cu persoane fizice si persoane juridice;
− initiaza, promoveaza si sprijina orice activitate cu caracter educativ si cultural care
contribuie la realizarea scopului asociatiei, precum si activitati de orientare
profesionala a tinerilor si promovarea performantei;
− pregatirea, perfectionarea si dezvoltarea profesionala a personalului didactic si a
personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar si universitar;
− initiaza, promoveaza si sprijina activitati de advocacy si transparenta in procesul
administrativ.
Asociatia are dreptul de a desfasura activitati economice, in limitele impuse de lege care
sunt legate de scopul ei si sunt menite sa contribuie la realizarea acestui scop.
Capitolul III - Patrimoniul
Art.9. La data constituirii, patrimoniul initial al Asociatiei este de 200 lei, destinat de
fondatori prin actul de constituire realizarii scopului amintit.
Art.10. Patrimoniul Asociatiei se compune din bunuri mobile si imobile, mijloace banesti si
titluri de valoare provenite din cotizatiile membrilor, donatii, legate, subventii, sponsorizari, resurse
provenite din bugetul de stat sau de la bugetele locale, finantare pentru proiecte in acord cu statutul
Asociatiei si alte fonduri primite de la persoane fizice si juridice din tara sau strainatate, precum si
din alte surse prevazute de lege.
Art. 11. Donatiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri
de valoare sau alte drepturi. Donatiile si legatele vor fi inscrise in Registrul de Donatii al Asociatiei.
Art. 12. Donatiile si legatele pot fi neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui
scop, daca acesta este in concordanta cu scopul si activitatea Asociatiei. Asociatia poate refuza
orice donatie sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului
statut. Pentru donatiile si legatele conditionate si acceptate in aceste conditii de catre Asociatie sau

pentru cele cu destinatie specificata in actul de donatie, donatorul va putea lua cunostinta de modul
in care a fost utilizata donatia sa, Asociatia punandu-i la dispozitie un raport.
Capitolul IV – Membrii asociatiei
Art. 13. Asociatia poate avea urmatoarele categorii de membri:
a. Membri fondatori – sunt persoanele fizice care au participat la Adunarea
Constituanta a ARDOR si poarta denumirea de membri strict in scopuri onorifice,
fara a avea vreo putere legislativa sau executiva;
b. Membri activi – sunt persoane juridice care promoveaza scopul ARDOR,
desfasoara activitati similare cu cele din Statutul ARDOR si adera la misiunea si
valorile Asociatiei;
c. Membri asociati – sunt persoane juridice implicate in activitatile ARDOR si adera
la misiunea si valorile Asociatiei;
d. Membri de onoare – sunt persoanele fizice si/sau juridice care, prin activitatea lor
deosebita, sprijina in mod special din punct de vedere moral si/sau material
Asociatia.
Art. 14. Drepturile si indatoririle membrilor
A. Membrii fondatori au urmatoarele drepturi:
a. De a participa la actiunile Asociatiei in conformitate cu regulamentele interne ale
Asociatiei;
b. De a se recomanda ca membri fondatori;
c. De a face propuneri cu privire la activitatile initiate de catre Asociatie.
B. Membrii fondatori au urmatoarele indatoriri:
a. De a respecta Statutul Asociatiei;
b. De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice alta natura Asociatiei;
C. Membrii activi au urmatoarele drepturi:
a. Atat membrii activi cat si persoanele fizice desemnate de acestea (reprezentanti,
beneficiari, parteneri etc.) au dreptul de a participa la actiunile Asociatiei in
conformitate cu regulamentele interne ale Asociatiei;
b. De a desemna persoane fizice care sa-i reprezinte in organele de conducere si
administrare ale Asociatiei;
c. De a fi informati la cerere asupra hotararilor organelor de conducere si
administrare ale Asociatiei;
d. De a face propuneri cu privire la activitatile initiate de catre Asociatie.
D. Membrii activi au urmatoarele indatoriri:
a. De a respecta Statutul Asociatiei;
b. De a desemna persoane fizice care sa-i reprezinte in organele de conducere si
administrare ale Asociatiei. Neindeplinirea acestei indatoriri priveaza membrul
activ de votul/voturile pe care le are conform regulamentelor ARDOR la
adunarea in care si-ar fi exercitat acest drept;
c. De a contribui prin actiunile lor la atingerea scopurilor Asociatiei;
d. De a plati la termen cotizatia de membru in cuantumul stabilit de Adunarea
Generala;
e. De a promova in mod activ valorile si principiile Asociatiei;
f. De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice alta natura Asociatiei.
E. Membrii asociati au urmatoarele drepturi:
a. Atat membrii asociati cat si persoanele fizice desemnate de acestea
(reprezentanti, beneficiari, parteneri etc.) au dreptul de a participa la actiunile
Asociatiei in conformitate cu regulamentele interne ale Asociatiei;

b. De a fi informati la cerere asupra hotararilor organelor de conducere si
administrare ale Asociatiei;
c. De a participa ca observatori la Adunarile Generale ale Asociatiei;
d. De a face propuneri cu privire la activitatile initiate de catre Asociatie.
F. Membrii asociati au urmatoarele indatoriri:
a. De a respecta Statutul Asociatiei;
b. De a contribui prin actiunile lor la atingerea scopurilor Asociatiei;
c. De a plati la termen cotizatia de membru in cuantumul stabilit de Adunarea
Generala;
d. De a promova in mod activ valorile si principiile Asociatiei;
e. De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice alta natura Asociatiei.
f. De a plati la termen cotizatia de membru asociat in cuantumul hotarat de
Adunarea Generala.
G. Membrii de onoare au urmatoarele drepturi:
a. Atat membrii de onoare cat si persoanele fizice desemnate de acestea
(reprezentanti, beneficiari, parteneri etc.) au dreptul de a participa la actiunile
Asociatiei in conformitate cu regulamentele interne ale Asociatiei;
b. De a se recomanda ca membri de onoare;
c. De a face propuneri cu privire la activitatile initiate de catre Asociatie.
H. Membrii de onoare au urmatoarele indatoriri:
a. De a respecta Statutul Asociatiei;
b. De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice alta natura Asociatiei;
Art. 15. Admiterea de noi membri in Asociatie
A. Membri activi – sunt admisi dintre membrii asociati pe baza unei cereri tip de
aderare adresata Adunarii Generale care se va pronunta asupra ei. Pentru luarea in
analiza a cererii de aderare, persoanele juridice aplicante pentru Statutul de membru
activ trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. Sa fie de acord cu prevederile prezentului Statut;
b. Sa actioneze pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;
c. Sa respecte obligatiile care au fost stabilite statutar;
d. Sa completeze cererea in forma adoptata de Adunarea Generala;
e. Sa prezinte orice alte documente sau referinte stabilite procedural de Adunarea
Generala.
f. Sa indeplineasca timp de 2 ani consecutiv criteriile din Regulamentul de
Organizare
Consiliul Director va analiza cererea de aderare pentru indeplinirea conditiilor statutare si va
inainta o propunere de acceptare sau respingere a cererii catre Adunarea Generala. In urma
propunerii Consiliului Director, Adunarea Generala decide asupra candidaturii, in prima sedinta
ordinara dupa inregistrarea acesteia. Hotararea de admitere sau de respingere va fi luata cu o
majoritate de doua treimi din numarul membrilor activi. Noul membru activ dobandeste toate
drepturile si obligatiile care decurg din noua sa calitate din momentul autentificarii deciziei
Adunarii Generale, cu exceptia dreptului de a vota in alegerile pentru componenta Consiliului
Director, drept ce se poate exercita doar la proxima Adunare Generala ulterioara momentului
autentificarii deciziei Adunarii Generale prin care a fost acceptat ca membru activ.
B. Membri asociati – sunt admisi pe baza unei cereri tip de aderare adresata Adunarii
Generale care se va pronunta asupra ei. Pentru luarea in analiza a cererii de aderare,
persoanele juridice aplicante pentru Statutul de membru asociat trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. Sa fie de acord cu prevederile prezentului Statut;
b. Sa actioneze pentru realizarea obiectivelor Asociatiei;
c. Sa respecte obligatiile care au fost stabilite statutar;

d. Sa completeze cererea in forma adoptata de Adunarea Generala;
e. Sa prezinte orice alte documente sau referinte stabilite procedural de Adunarea
Generala.
Consiliul Director va analiza cererea de aderare pentru indeplinirea conditiilor statutare si va
inainta o propunere de acceptare sau respingere a cererii catre Adunarea Generala. In urma
propunerii Consiliului Director, Adunarea Generala decide asupra candidaturii, in prima sedinta
dupa inregistrarea acesteia. Hotararea de admitere sau de respingere va fi luata cu o majoritate de
doua treimi din numarul membrilor activi. Noul membru asociat dobandeste toate drepturile si
obligatiile care decurg din noua sa calitate, din momentul autentificarii deciziei Adunarii Generale.
C. Membri de onoare – sunt admisi de catre Consiliul Director din proprie initiativa.
Acest titlu este oferit persoanelor care indeplinesc conditiile specifice stipulate in
prezentul Statut.
Art. 16. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele conditii:
a. Prin renuntarea expresa la calitatea de membru, devenita efectiva in termen de o luna
de la notificarea adresata Consiliului Director;
b. Membrul, persoana juridica s-a dizolvat; in cazul acesta calitatea de membru
inceteaza de drept la data hotararii de dizolvare;
c. Membrul este exclus prin votul, in Adunarea Generala, a 2/3 din numarul total al
membrilor activi;
d. Membrul Asociatiei este exclus pentru nerespectarea indatoririlor prevazute de
Statut;
e. Membrul Asociatiei este exclus de drept pentru neparticiparea la 3 Adunari Generale
consecutive.
f. In conditiile in care sunt indeplinite criteriile a-e, calitatea de membru activ se
transforma in calitate de membru asociat daca timp de 2 ani consecutivi asociatia nu
indeplineste cumulativ criteriile din Regulamentul de Organizare.
Capitolul V - Conducere, administrare si control
Art. 17. Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt: Adunarea
Generala a membrilor Asociatiei, Consiliul Director si Cenzorul.
Art. 18. Asociatia functioneaza in conformitate cu urmatoarele principii de baza:
1. decizii luate in conformitate cu principiile democratice;
2. deschidere in relatiile cu potentialii beneficiari ai activitatilor asociatiei, parteneri
din cadrul unor programe comune, publicul larg si mijloacele de informare in masa;
3. deschidere spre orice forma de colaborare care nu contravine scopurilor si
intereselor Asociatiei, transparenta in luarea deciziilor si a modului de aplicare a
acestora.
Art.19. Organul suprem de conducere a Asociatiei este Adunarea Generala, compusa din
membri activi, avand fiecare, cate un singur vot. Persoanele juridice isi vor desemna fiecare cate un
reprezentant in Adunarea Generala
Art. 20. Adunarea Generala se va intruni anual in sedinta ordinara, cel tarziu in luna aprilie,
urmand ca de fiecare data cand este necesar, sa se convoace sedinta extraordinara.
Convocarea Adunarii Generale se face de catre Presedintele Consiliului Director care va
stabili data exacta si ordinea de zi a sedintei. Convocarea se face in scris, prin scrisoare
recomandata, fax, posta electronica (e-mail) cu cel putin 10 zile inainte de data Adunarii.
Convocarea va fi insotita de ordinea de zi a sedintei.

Convocarea Adunarii Generale extraordinare se poate face de catre ¼ din totalul membrilor
cu drept de vot, sau la cererea Consiliului Director sau a Cenzorului. Convocarea se va face cu
sapte zile inaintea sedintei, prin orice mijloc de comunicare, precizandu-se ordinea de zi.
Art. 21. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a 2/3 din membrii sai si adopta
decizii cu jumatate plus unu din membrii prezenti. In cazul in care, la prima convocare, Adunarea
Generala nu este statutara, a doua convocare va fi organizata in decurs de 14 zile, cu respectarea
prevederilor prezentului statut, iar hotararile vor fi adoptate cu jumatate plus unu din voturile
membrilor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.”
Adunarea Generala adopta hotarari de modificare a Statutului, dizolvare si lichidare, care se
vor lua in prezenta a 2/3 din totalul membrilor, cu votul a 2/3 din totalul membrilor Adunarii
Generale.
Art 22. Hotararile Adunarii Generale se consemneaza intr-un proces-verbal al sedintei si se
difuzeaza tuturor membrilor Asociatiei in termen de 10 zile calendaristice
Art.23. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a. modifica actele constitutive ale Asociatiei;
b. aproba strategia si politica propuse de Consiliul Director;
c. aproba Regulamentul de functionare a Asociatiei si orice acte interne de organizare;
d. stabileste componenta Consiliului Director, numeste si revoca membrii acestuia,
Cenzorul si numeste cei doi membri supleanti ai Consiliului Director;
e. stabileste criteriile de aderare si excludere a membrilor;
f. decide admiterea si excluderea membrilor, analizand propunerile Consiliului
Director;
g. aproba bugetul anual si executia bugetara din anul anterior, pe baza fundamentarii
Consiliulului Director si a Cenzorului;
h. stabileste cuantumul si periodicitatea cotizatiei si cuantumul taxei de inscriere;
i. aproba raportul Consiulului Director si respectiv al Cenzorului, dand descarcare de
gestiune pentru perioada analizata;
j. alege Presedintele executiv al Asociatiei;
k. adopta si modifica regulamentele interne de organizare si functionare ale Asociatiei;
l. hotaraste infiintarea de filiale si sucursale, precum si afilierea la federatii si
confederatii;
m. aproba dizolvarea sau transformarea Asociatiei si stabileste destinatia bunurilor la
dizolvare.
n. indeplineste, in vederea atingerii scopului Asociatiei, orice alte activitati neinterzise
de prezentul statut sau de lege.
Adunarea Generala isi poate delega o parte din atributii catre Consiliul Director
Art. 24.Asociatia va fi administrata de Consiliul Director, alcatuit dintr-un numar de
membri cuprins intre 5 si 7, stabilit anual de catre Adunarea Generala. In cazul incetarii din orice
fel de motive a calitatii de membru in Consiliul Director, locul vacant va fi ocupat de catre primul
dintre membrii supleanti.
In conditiile unui vot egal in cadrul deciziilor in Consiliul Director, decizia va fi luata in
sensul in care voteaza Presedintele Executiv

zile:

Consiliul Director este format din urmatorii 7 membri numiti pentru o perioada de un an de
1. Victor-Emanuel Beteringhe, in calitate de Presedinte Executiv

Adrian Malaies-Popescu, , in calitate de membru, reprezentant al ARDOR Muntenia
Alexandru-Florin Gurban, in calitate de membru, reprezentant al Asociatiei ACDV
Emil Mesaros in calitate de membru, reprezentant al ARDOR Transilvania
Luca Oana-Maria, in calitate de membru, reprezentant al Asociatiei de Educatie
Sociala „ARES”.
6. Serban Pitic, in calitate de membru, reprezentant al Asociatiei Romana pentru Gandire
si Oratorie
7. Liviu Gajora, reprezentant al Asociatiei „Clubul de Dezbateri Academice Iasi”.

2.
3.
4.
5.

Art. 25. Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare o data la 3 luni, sedintele
extraordinare convocandu-se dupa caz, la cererea presedintelui executiv sau a cel putin jumatate din
membrii Consiliului Director.
Convocarea se face de catre Presedintele Executiv, cu 7 zile inainte de data intrunirii,
comunicandu-se ordinea de zi a sedintei.
Modul de convocare si procedurile se vor detalia in regulamentul de functionare a
Asociatiei.
Art. 26. Sedintele Consiliului Director se considera legal constituite daca sunt prezenti doua
treimi din numarul membrilor, deciziile luandu-se cu o majoritate de jumatate plus unu din membrii
prezenti.
Art. 27. Hotararile sedintelor Consiliului Director se vor consemna intr-un proces verbal
semnat de membrii prezenti fiind aduse la cunostinta membrilor absenti in termen de zece zile prin
grija Presedintelui Executiv.
Art. 28. Atributiile Consiliul Director:
(a) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si aplica strategia si
politica Asociatiei asa cum este stabilita de Adunarea Generala;
(b) organizeaza convocarea Adunarii Generale si pregateste agenda sedintelor acesteia;
(c) supune aprobarii Adunarii Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget si executia
bugetara;
(d) hotaraste angajarea patrimoniului Asociatiei;
(e) Verifica activitatea Presedintelui Executiv, conform regulamentelor de organizare si
functionare ale asociatiei;
(f) valideaza membrii personalului angajat de catre Presedintele Executiv;
(g) propune Adunarii Generale admiterea si excluderea membrilor activi si asociati si
hotaraste admiterea membrilor de onoare;
(h) stabileste organigrama si grila de salarizare a personalului angajat cu contract de munca
si nivelul remuneratiei colaboratorilor;
(i) aproba acceptarea donatiilor si legatelor conditionate;
(j) aproba proiectele ONG-urilor care vor fi supuse spre finantare ;
(k) in cazul vacantei unui membru al Consiliului Director, membri ramasi ai Consiliului
Director hotarasc cu o majoritate de doua treimi desemnarea unei alte persoane care sa-i preia
atributiile, mandatul acestei persoane avand o durata maxima de pana la data urmatoarei intalniri a
Adunarii Generale;
(l) indeplineste orice alte atributii stabilite de catre Adunarea Generala sau cerute de
activitatea curenta a Asociatiei;

(m) suspenda deciziile Presedintelui Executiv, daca acesta prejudiciaza material sau moral
Asociatia, urmand sa informeze in maxim 48 de ore Adunarea Generala care va decide
asupra mentinerii sau revocarii masurii;
Consiliul Director poate delega o parte dintre atributiile sale Presedintelui Executiv.
Art. 29. Membrii Consiliului Director au dreptul la compensarea cheltuielilor de transport,
cazare si masa, facute cu ocazia participarii la intalnirile tinute de catre Consiliul Director al
Asociatiei si orice alte cheltuieli directe in legatura cu activitatile.
Art. 30. Presedintele executiv este ales pentru o perioada de un an, conform prezentului
statut si are urmatoarele atributii:
(a)
reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii si in actiunile in justitie;
(b)
prezideaza sedintele Consiliului Director;
(c)
exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru a determina infaptuirea
scopurilor Asociatiei.
Art. 31. Presedintele executiv poate delega puterile sale pentru anumite perioade de timp
unui membru al Consiliului Director, precizand in scris sfera, durata si limitele competentelor;
Presedintele executiv va raspunde solidar cu mandantul sau pentru actele si faptele acestuia.
Art. 32. Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociatiei. Acesta este numit in
functie de catre Adunarea Generala pentru o perioada de un an. Dupa numire, Cenzorul se bucura
de independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin.
Art.33. Pentru activitatea depusa cenzorul poate primi o indemnizatie. Cenzorul poate
renunta la functia sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind raspunzator pentru retragerea intempestiva
si pentru eventualele neglijente in indeplinirea atributiilor lui. In caz de indisponibilitatea
cenzorului sau indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor, atributiile acestuia vor fi exercitate
temporar de catre imputernicitul Adunarii Generale, urmand ca aceasta sa decida in maximum o
luna inlocuirea cenzorului.
Art.34. Cenzorul lucreaza in prezenta tuturor membrilor sai si adopta hotarari cu majoritate.
Consiliul Director are obligatia sa puna la dispozitia cenzorului orice documente sau informatii
cerute de acesta in vederea controlarii activitatii financiare a Asociatiei. Cenzorul prezinta rapoarte
anuale Adunarii Generale.
Art.35. Cenzorul are urmatoarele atributii:
(a)
verifica activitatea financiar-contabila a Asociatiei, gestionarea patrimoniului
acesteia, a filialelor si sucursalelor;
(b)
verifica concordanta cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri si cheltuieli si
programele aprobate;
(c)
prezinta Adunarii Generale un raport anual referitor la situatia financiara a
Asociatiei;
(d)
are dreptul sa participe la sedintele Adunarii Generale fara a avea drept de vot.
Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv si nu poate incheia acte de gestiune sub
nici un motiv.
Capitolul VI – Gestiunea Asociatiei

Art. 36. Gestiunea Asociatiei se tine in conformitate cu legislatia in vigoare. Exercitiul
financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.
Art. 37. Gestiunea financiara se tine de personal calificat si poate fi controlata de
Presedintele executiv al Asociatiei, membrii Consiliului Director, Cenzor, precum si de organele de
control financiar intern.
Art. 38. Asociatia poate avea conturi in lei si valuta in conditiile legii.
Art. 39. Operatiunile financiare ale Asociatiei se vor face cu semnatura Presedintelui
executiv sau a persoanei desemnate de acesta in mod expres.
Art. 40. Asociatia poate acorda sprijin financiar catre alte persoane fizice sau juridice nonprofit din tara sau strainatate.
Capitolul VII – Dispozitii finale
Art.41. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se poate face in situatiile prevazute de lege.
Trecerea patrimoniului rezultat dupa lichidare, catre o persoana juridica non-profit, avand un obiect
de activitate apropiat de cel al Asociatiei, se decide de catre Adunarea Generala prin votul a 2/3 din
membri activi ai Asociatiei. Vor avea prioritate organizatiile la a caror infiintare a participat
Asociatia.
Art. 42. Modificarile si completarile prezentului Statut se fac prin hotarari ale Adunarii
Generale in conditiile legii si ale prezentului statut.
Art. 43. Prevederile prezentului statut se completeaza cu normele legale imperative cuprinse
in legislatia in vigoare.
Se imputerniceste Victor Emanuel Beteringhe, sa se prezinte in fata notarului
public/avocatului si sa solicite autentificarea prezentului inscris. De asemenea, sus-numitul este
imputernicit sa reprezinte ARDOR in relatia cu Organele de Judecata precum si sa semneze actul
autentic emis de acestea.
Bucuresti, 11 martie 2018

Semneaza membrii Adunarii Generale ARDOR:
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Adrian Malaies-Popescu
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Alin Postolache

Asociatia Romana pentru Gandire si Oratorie
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