STATUT
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ȘI RETORICĂ ARDOR
Capitolul I - Denumirea, natura juridică, sediul și durata asociației
1.
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ȘI RETORICĂ – ARDOR (numită în continuare Asociația) este o persoană juridică română, non-profit de drept privat,
cu scop nepatrimonial.
2.

Asociația este constituită din următorii membri ai Adunării Generale:

1. Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică Muntenia – ARDOR Muntenia,
înființată prin încheierea 92/23.04.2001 de Judecătoria Sectorului II București, având codul
unic de înregistrare fiscală 14368917, cu sediul social pe Str. Bodești, nr. 5. bl. K8, ap 18,
sector 2, București, cod poștal 022433.
2. Asociația de Educație Socială “AES”, înființată prin încheierea 23/28.05.2003 de
Judecătoria Ploiești, având codul unic de înregistrare fiscală 15521686, cu sediul social în
Mun. Ploiesti, str. Cameliei nr. 16, bl. 30, sc. C, et. 1, ap. 48, jud. Prahova.
3. Asociația Română pentru Gândire și Oratorie, înființată prin încheierea 6416/2009 din
19.05.2009 de Judecătoria Ploiești, având codul unic de înregistrare 25997548, cu sediul
social în Str. Anul 1848, nr. 12, Ploiesti Prahova, cod postal 100559.
4. Asociația AGORA Debate, cu număr de înregistrare în Registrul Național 50/A/2019,
înființată de Judecătoria Cluj-Napoca, cu sediul social pe str. Cibinului nr. 3, ap. 53, ClujNapoca, jud. Cluj, având cod de identificare fiscală 40443023.
În conformitate cu Art. 13, aceștia constituie membrii activi ai Asociației.
Asociația are următorii membri asociați:
1. Asociația Cluburilor de Dezbateri din Vest, înființată prin încheierea 4717/12.04.2017 de
Judecătoria Timișoara, având codul unic de înregistrare fiscală 37672639, cu sediul social în
Timișoara, str. Aries, nr. 19, sala 004b-006/15, cod postal 300579.
2. Asociația pentru Comunicare, Oratorie, Retorică și Dezbateri (ACORD), cu sediul în
Iaşi, Str. Silvestru Străpungere, Nr. 15, Bl. F, Sc. B, Et. 1, Ap. 8, Iași, Cod Fiscal: 18847378,
înfiinţată în baza Hotărârii Judecătoreşti Nr.167/09.05.2018 .
Asociația are patrimoniu distinct, atribuindu-se și un sediu și stabilindu-i-se organele de
conducere.
Art. 3. Denumirea Asociației va fi înscrisă în toate documentele și actele emise de aceasta,
la care se adaugă adresa sediului social și, dacă este cazul, adresa sediului de corespondență, contul
bancar și codul fiscal. Asociația poate avea sigiliu și emblemă proprii.
Art.4. Asociația își are sediul central în România, în Strada Bodești Nr. 5, Bl. K8, Sc. 1, Et.
4, Ap. 18, Sector 2, municipiul București. Asociația poate înființa filiale sau sucursale sau poate

deschide birouri în țară sau străinătate. Asociația se poate afilia la federații sau confederații din țară
sau străinătate.
Art.5. Asociația va funcționa pe termen nedeterminat, dizolvarea și lichidarea ei făcându-se
în condițiile legii și ale prezentului statut.
Capitolul II – Scopul, misiunea și obiectul de activitate ale asociației
Art. 6. Scopul Asociației îl constituie pregătirea tinerilor, elevilor și studenților în principal,
dar nu exclusiv, pentru participarea activă la viața societății prin promovarea și dezvoltarea
activităților necesare într-o societate deschisă, în spiritul valorilor democratice.
Art. 7. Misiunea ARDOR este educarea tinerilor din România prin intermediul dezbaterilor,
oferindu-le instrumente pentru o implicare eficientă în ceea ce privește progresul unei societăți
democratice și tolerante.
Art. 8. Pentru desfășurarea acestui scop, Asociația va desfășura următoarele activități:
− seminarii de instruire, tabere, conferințe și simpozioane;
− competiții naționale și internaționale;
− de natură promoțională, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă și prin
alte modalități care nu contravin legislației în vigoare;
− editarea de publicații sub formă scrisă sau electronică;
− acordarea de sponsorizări în bani sau bunuri persoanelor fizice sau/și juridice care
desfășoară activități ce sunt în acord cu scopul și activitățile Asociației;
− prestarea de servicii de instruire în domeniul comunicării, dezbaterii, oratoriei și
retoricii;
− sprijinirea procesului de organizare de cluburi de dezbateri, oratorie și retorică,
precum și activitatea acestora;
− sprijinirea și desfășurarea de activități de promovare a valorilor democratice și a
spiritului civic;
− implicarea în activități de dezvoltare comunitară sustenabilă;
− inițierea, dezvoltarea și promovarea de activități cu caracter interetnic și
intercultural, precum și programe de integrare a categoriilor sociale defavorizate;
− inițierea de parteneriate sustenabile cu persoane fizice și persoane juridice;
− inițierea, promovarea și sprijinirea oricărei activități cu caracter educativ și cultural
care contribuie la realizarea scopului asociației, precum și activități de orientare
profesională a tinerilor și promovarea performanței;
− pregătirea, perfecționarea și dezvoltarea profesională a personalului didactic și a
personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar;
− inițierea, promovarea și sprijinirea activităților de advocacy și transparență în
procesul administrativ.
Asociația are dreptul de a desfășura activități economice, în limitele impuse de lege și care
sunt legate de scopul acestea, fiind menite să contribuie la realizarea acestui scop.

Capitolul III - Patrimoniul
Art. 9. La data constituirii, patrimoniul inițial al Asociației este de 200 lei, destinat realizării
scopului amintit prin actul de constituire.
Art.10. Patrimoniul Asociației se compune din bunuri mobile și imobile, mijloace bănesti
și titluri de valoare provenite din cotizațiile membrilor, donații, legate, subvenții, sponsorizări,
resurse provenite din bugetul de stat sau de la bugetele locale, finanțare pentru proiecte în acord cu
statutul Asociației și alte fonduri primite de la persoane fizice și juridice din țară sau străinătate,
precum și din alte surse prevăzute de lege.
Art. 11. Donațiile sau legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, acțiuni, titluri
de valoare sau alte drepturi. Donațiile și legatele vor fi înscrise în Registrul de Donații al Asociației.
Art. 12. Donațiile și legatele pot fi necondiționate sau condiționate pentru realizarea unui
scop, dacă acesta este în concordanță cu scopul și activitatea Asociației. Asociația poate refuza
orice donație sau legat oferite în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului
statut. Pentru donațiile și legatele condiționate și acceptate în aceste condiții de către Asociație sau
pentru cele cu destinație specificată în actul de donație, donatorul va putea lua cunoștință de modul
în care a fost utilizată donația sa, Asociația punându-i la dispoziție un raport.
Capitolul IV – Membrii asociației
Art. 13. Asociația poate avea următoarele categorii de membri:
a. Membri fondatori – sunt persoanele fizice care au participat la Adunarea
Constituantă a ARDOR și poartă denumirea de membri strict în scopuri onorifice,
fără a avea vreo putere legislativă sau executivă;
b. Membri activi – sunt persoane juridice care promovează scopul ARDOR,
desfășoară activități similare cu cele din Statutul ARDOR și aderă la misiunea și
valorile Asociației;
c. Membri asociați – sunt persoane juridice implicate în activitățile ARDOR și care
aderă la misiunea și valorile Asociației;
d. Membri de onoare – sunt persoanele fizice și/sau juridice care, prin activitatea lor
deosebită, sprijină în mod special din punct de vedere moral și/sau material
Asociația.
Art. 14. Drepturile și îndatoririle membrilor:
A. Membrii fondatori au următoarele drepturi:
a. De a participa la acțiunile Asociației în conformitate cu prevederile Statutului,
respectiv cu regulamentele interne ale Asociației;
b. De a se recomanda ca membri fondatori;
c. De a face propuneri cu privire la activitățile inițiate de către Asociație.
B. Membrii fondatori au următoarele îndatoriri:
a. De a respecta Statutul Asociației și alte regulamente interne ale Asociației;
b. De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice altă natură Asociației.

C. Membrii activi au următoarele drepturi:
a. Atât membrii activi, cât și persoanele fizice desemnate de acestea (reprezentanți,
beneficiari, parteneri etc.) au dreptul de a participa la acțiunile Asociației în
conformitate cu Statutul Asociației și regulamentele interne ale Asociației;
b. De a desemna persoane fizice care să-i reprezinte în organele de conducere și
administrare ale Asociației;
c. De a fi informați la cerere asupra hotărârilor organelor de conducere și
administrare ale Asociației;
d. De a face propuneri cu privire la activitățile inițiate de către Asociație.
D. Membrii activi au următoarele îndatoriri:
a. De a respecta Statutul Asociației și regulamentele interne;
b. De a desemna persoane fizice care să-i reprezinte în organele de conducere și
administrare ale Asociației în conformitate cu prezentul Statut. Neîndeplinirea
acestei îndatoriri privează membrul activ de votul/voturile pe care le are conform
regulamentelor ARDOR la adunarea în care și-ar fi exercitat acest drept;
c. De a contribui prin acțiunile lor la atingerea scopurilor Asociației;
d. De a plăti la termen cotizația de membru în cuantumul stabilit de Adunarea
Generală;
e. De a promova în mod activ valorile și principiile Asociației;
f. De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice altă natură Asociației.
E. Membrii asociați au următoarele drepturi:
a. Atât membrii asociați, cât și persoanele fizice desemnate de aceștia
(reprezentanți, beneficiari, parteneri etc.) au dreptul de a participa la acțiunile
Asociației în conformitate cu Statutul Asociației și cu regulamentele interne ale
Asociației;
b. De a fi informați la cerere asupra hotărârilor organelor de conducere și
administrare ale Asociației;
c. De a participa ca observatori la Adunările Generale ale Asociației;
d. De a face propuneri cu privire la activitățile inițiate de către Asociație.
F. Membrii asociați au următoarele îndatoriri:
a. De a respecta Statutul Asociației și regulamentele interne;
b. De a contribui prin acțiunile lor la atingerea scopurilor Asociației;
c. De a plăti la termen cotizația de membru în cuantumul stabilit de Adunarea
Generală;
d. De a promova în mod activ valorile și principiile Asociației;
e. De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice altă natură Asociației;
f. De a plăti la termen cotizația de membru asociat în cuantumul hotărât de
Adunarea Generală.
G. Membrii de onoare au următoarele drepturi:
a. Atât membrii de onoare, cât și persoanele fizice desemnate de acestea
(reprezentanți, beneficiari, parteneri etc.) au dreptul de a participa la acțiunile
Asociației în conformitate cu Statutul Asociației și regulamentele interne ale
Asociației;
b. De a se recomanda ca membri de onoare;
c. De a face propuneri cu privire la activitățile inițiate de către Asociație.
H. Membrii de onoare au următoarele îndatoriri:
a. De a respecta Statutul Asociației și regulamentele interne;
b. De a nu provoca pagube materiale, morale sau de orice altă natură Asociației.

Art. 15. Admiterea de noi membri în Asociație:
A. Membri activi – sunt admiși dintre membrii asociați pe baza unei cereri tip de
aderare, adresată Adunării Generale, care se va pronunța asupra ei. Pentru luarea în
analiză a cererii de aderare, persoanele juridice aplicante pentru Statutul de membru
activ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
a. Să fie de acord cu prevederile prezentului Statut;
b. Să acționeze pentru realizarea obiectivelor Asociației;
c. Să respecte obligațiile care au fost stabilite în Statutul Asociației;
d. Să prezinte orice alte documente, informații sau referințe stabilite de Adunarea
Generală.
e. Să îndeplinească timp de 2 ani consecutiv criteriile de membru activ conform
deciziilor Adunării Generale.
Consiliul Director va analiza cererea de aderare pentru îndeplinirea condițiilor statutare și
va înainta o propunere de acceptare sau respingere a cererii către Adunarea Generală. În urma
propunerii Consiliului Director, Adunarea Generală decide asupra candidaturii, în prima ședință
ordinară dupa înregistrarea acesteia.
Hotărârea de admitere sau de respingere va fi luată cu o majoritate de două treimi din
numărul membrilor activi. Noul membru activ dobândește toate drepturile și obligațiile care decurg
din noua sa calitate din momentul autentificării deciziei Adunării Generale conform Statutului
Asociației.
B. Membri asociați – sunt admiși pe baza unei cereri tip de aderare adresată Adunării
Generale care se va pronunța asupra ei. Pentru luarea în analiză a cererii de aderare,
persoanele juridice aplicante pentru statutul de membru asociat trebuie să
îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:
a. Să fie de acord cu prevederile prezentului Statut;
b. Să acționeze pentru realizarea obiectivelor Asociației;
c. Să respecte obligațiile care au fost stabilite statutar;
d. Să prezinte orice alte documente, informații sau referințe stabilite de Adunarea
Generală.
Consiliul Director va analiza cererea de aderare pentru îndeplinirea condițiilor statutare și
va înainta o propunere de acceptare sau respingere a cererii către Adunarea Generală. În urma
propunerii Consiliului Director, Adunarea Generală decide asupra candidaturii în prima ședință
după înregistrarea acesteia.
Hotărârea de admitere sau de respingere va fi luată cu o majoritate de două treimi din
numărul membrilor activi. Noul membru asociat dobândește toate drepturile și obligațiile care
decurg din noua sa calitate, din momentul autentificării deciziei Adunării Generale.
C. Membri de onoare – sunt admiși de către Consiliul Director la propunerea
membrilor Consiliului Director. Acest titlu este oferit persoanelor care îndeplinesc
condițiile specifice stipulate în prezentul Statut.
Art. 16. Calitatea de membru încetează în următoarele condiții pentru toate categoriile de
membri:

a. Prin renunțarea expresă la calitatea de membru, devenită efectivă în termen de o
lună de la notificarea adresată Consiliului Director;
b. Atunci când membrul persoană juridică s-a dizolvat; în cazul acesta calitatea de
membru încetează de drept la data hotărârii de dizolvare;
c. Atunci când membrul este exclus prin votul, în Adunarea Generală, a 2/3 din
numărul total al membrilor activi;
d. Atunci când membrul Asociației este exclus pentru nerespectarea îndatoririlor
prevăzute de Statut și regulamentele interne;
e. Membrul Asociației este exclus de drept pentru neparticiparea la 3 Adunări Generale
consecutive.
f. În condițiile în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute la literele a)-e), calitatea de
membru activ se transformă în calitate de membru asociat dacă timp de 2 ani
consecutivi asociația nu îndeplinește cumulativ criteriile de membru stabilite
conform Deciziilor Adunării Generale.
Capitolul V - Conducere, administrare și control
Art. 17. Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt: Adunarea
Generală a membrilor Asociației, Consiliul Director și Cenzorul.
Art. 18. Asociația funcționează în conformitate cu următoarele principii de bază:
1. decizii luate în conformitate cu principiile democratice;
2. deschidere în relațiile cu potențialii beneficiari ai activităților asociației, parteneri
din cadrul unor programe comune, publicul larg și mijloacele de informare în masă;
3. deschidere spre orice formă de colaborare care nu contravine scopurilor și
intereselor Asociației, transparență în luarea deciziilor și în modul de aplicare a acestora.
Art.19. Organul suprem de conducere a Asociației este Adunarea Generală, compusă din
membrii activi, având fiecare câte un singur vot. Persoanele juridice își vor desemna fiecare câte un
reprezentant în Adunarea Generală, o persoană care trebuie să dețină în mod obligatoriu drept de
semnătură pentru persoana juridică reprezentată (fie ca reprezentant legal, fie ca împuternicit). În
cazul persoanelor împuternicite, acestea trebuie să prezinte dovada împuternicirii la începutul
Adunării Generale.
Membrii asociați vor participa la Adunarea Generală, dar nu au drept de vot decât în
cazurile expres menționate în acest statut.
Art. 20. Adunarea Generală se va întruni anual în ședință ordinară, cel târziu în luna aprilie,
urmând ca de fiecare dată când este necesar să se convoace ședința extraordinară.
Convocarea Adunării Generale se face de către Președintele Consiliului Director care va
stabili data exactă și ordinea de zi a ședinței. Convocarea se face în scris, prin scrisoare
recomandată, fax, poștă electronică (e-mail) sau alt mijloc electronic folosit uzual, cu cel puțin 10
zile înainte de data Adunării. Ordinea de zi a ședinței trebuie anunțată cu minimum 5 zile înaintea
datei alese.
Convocarea Adunării Generale extraordinare se poate face de către ¼ din totalul membrilor
cu drept de vot sau la cererea Consiliului Director sau a Cenzorului. Convocarea se va face cu șapte
zile înaintea ședinței, prin orice mijloc de comunicare, precizându-se și ordinea de zi.

Art. 21. Adunarea Generală este legal constituită în prezența a 2/3 din membrii săi (membrii
activi) și adoptă decizii cu jumătate plus unu din membrii prezenți. În caz de egalitate de voturi, vor
putea vota și membrii asociați. În cazul în care, la prima convocare, Adunarea Generală nu este
statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de 14 zile, cu respectarea prevederilor
prezentului statut, iar hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din voturile membrilor
prezenți, oricare ar fi numărul acestora.
Hotărârile de modificare a Statutului, de dizolvare și lichidare se vor lua în prezența a 2/3
din totalul membrilor, cu votul a 2/3 din totalul membrilor Adunării Generale.
Art 22. Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal al ședinței și se
difuzează tuturor membrilor Asociației în termen de 10 zile calendaristice.
Art.23. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
a. modifică actele constitutive ale Asociației;
b. aprobă strategia și politica propuse de Consiliul Director;
c. aprobă orice regulamente și acte interne de organizare, inclusiv Regulamentul de
funcționare a Asociației;
d. stabilește componența Consiliului Director, numește membrii acestuia, numește
Cenzorul;
e. stabilește criteriile de aderare și excludere a membrilor;
f. decide admiterea și excluderea membrilor, analizând propunerile Consiliului
Director;
g. aprobă bugetul anual și execuția bugetară din anul anterior, pe baza fundamentării
Consiliulului Director și a Cenzorului;
h. stabilește cuantumul și periodicitatea cotizației și cuantumul taxei de înscriere;
i. aprobă raportul Consiliului Director, respectiv al Cenzorului, dând descărcare de
gestiune pentru perioada analizată;
j. alege Președintele executiv al Asociației;
k. hotărăște înființarea de filiale și sucursale, precum și afilierea la federații și
confederații;
l. aprobă dizolvarea sau transformarea Asociației și stabilește destinația bunurilor la
dizolvare;
m. îndeplinește, în vederea atingerii scopului Asociației, orice alte activități neinterzise
de prezentul statut sau de lege.
Adunarea Generală își poate delega o parte din atribuții către Consiliul Director. Delegarea
trebuie să fie limitată ca timp, scop și obiect, cu explicitarea expresă a acestora în decizia de
delegare.
Art. 24. Asociația va fi administrată de Consiliul Director, a cărui componență este stabilită
anual de către Adunarea Generală. Mandatul Consiliului Director este de 1 an, în cazul expirării
fiind prelungit de drept până la data următoarei Adunări Generale ordinare.
24.1. Numirea membrilor în Consiliul Director se face pe baza propunerilor făcute de
membrii activi și asociați, după cum urmează:
Fiecare membru, activ sau asociat, poate desemna câte o persoană fizică în calitate de
membru în Consiliul Director. Reprezentanții membrilor activi vor avea drept de vot.
Reprezentanții membrilor asociați nu vor avea drept de vot. Persoanele propuse ca membru în
Consiliul Director în acest sens trebuie:

(i) să aibă capacitatea de a reprezenta asociația și
(ii) să respecte Statutul Asociației și regulamentele interne ale Asociației (criterii formale).
Propunerea reprezentanților în Consiliul Director se face în cadrul Adunării Generale
ordinare. Adunarea Generală va analiza îndeplinirea criteriilor formale și va proceda la desemnarea
lor ca membri în Consiliul Director. În cazul neîndeplinirii criteriilor formale, asociații au dreptul
de a face o nouă propunere în termen de 48 de ore, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a
propune un membru în Consiliul Director. În această situație, procedura de numire se va desfășura
prin mijloace electronice disponibile.
În cazul constatării neîndeplinirii criteriilor formale pe parcursul mandatului ale unor
membri în Consiliul Director de către Consiliul Director, membrii asociați sau activi pe care îi
reprezintă vor propune în termen de 7 zile persoane fizice care să îi substituie până la următoarea
Adunare Generală, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a propune un membru în Consiliul
Director. Propunerile trebuie verificate în Consiliul Director pentru îndeplinirea criteriilor formale.
Substituirea se face respectând prevederile din prezentul Statut.
24.2. Fiecare membru, activ sau asociat, poate desemna o a doua persoană care să participe
la ședințele și lucrările Consiliului Director în calitate de observator, fără drept de vot, prezentând
motive întemeiate și cu aprobarea a jumătate plus unu din membrii Consiliului Director. Persoanele
propuse ca observator în Consiliul Director în acest sens trebuie să respecte Statutul Asociației și
regulamentele interne ale Asociației. Prezența ca observator poate să fie limitată ca timp, scop și
obiect. Asociații nu pot deține doi membri observatori simultan.
24.3. Președintele Executiv ales va deține, din oficiu, un loc în Consiliul Director.
24.4. În condițiile unui vot egal în cadrul deciziilor în Consiliul Director, decizia va fi luată
în sensul în care votează Președintele Executiv.

24.5. Consiliul Director este format din următorii membri:
Membri cu drept de vot:
1.Victor-Emanuel Beteringhe, domiciliat în Ploiești, jud. Prahova, str. Gheorghe
Cantacuzino, nr 184A, bloc 1, F1, apt 5, identificat prin CI seria PX nr 176241, având
CNP 1820103152532, în calitate de Președinte Executiv.
2.Adrian Mălăieș-Popescu, domiciliat în Oradea, jud. Bihor, identificat prin CI serie RX nr
940232, CNP 1910522055104, în calitate de membru, reprezentant al ARDOR Muntenia.
3.Cosmin George Tenie, domiciliat în Str. Oteșani, Nr. 63, Bloc T68, Sc. 2, Ap. 50, Sector 2
București, 023565, identificat prin CI seria RX nr 780760, având CNP 1970821170099, în
calitate de membru, reprezentant al Asociației de Educație Socială „AES”.
4.Șerban Pitic, domiciliat în Ploiești, jud Prahova, Strada Anul 1848, nr. 12, identificat prin
CI seria PX nr 478437, având CNP 1880602297310, în calitate de membru, reprezentant
al Asociației Române pentru Gândire și Oratorie.

5.Silviu-Gheorghe Șoit, domiciliat în Sântana, jud. Arad, str. Rodnei nr. 45, identificat cu CI
seria AR număr 804525, având CNP 1970728020085, în calitate de membru, reprezentant
al Asociației AGORA Debate.
Membri fără drept de vot:
6.Liviu Gajora, domiciliat în Iași, jud. Iași, Strada Silvestru Străpungere nr. 15, Bl. F, Sc. B,
Et 1, Ap. 8, identificat prin CI seria MZ nr 093289, având CNP 1851007226801, în
calitate de membru, reprezentant al Asociației de Comunicare, Oratorie, Retorică și
Dezbateri (ACORD).
7.Ilieș Călin-Ervin, domiciliat în Deva, Jud. Hunedoara, Bld. 22 Decembrie, Bloc 43, Sc. A,
Etaj 4, Apt. 8, identificat prin CI seria HD, nr 938473, CNP 5010523205599, în calitate de
membru reprezentant al Asociației Cluburilor de Dezbateri din Vest.
Art. 25. Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare o dată la 3 luni, ședințele
extraordinare convocându-se, după caz, la cererea președintelui executiv sau a cel puțin jumătate
din membrii Consiliului Director. Convocarea se face de către Președintele Executiv, cu 7 zile
înainte de data întrunirii, comunicându-se ordinea de zi a ședinței cu minimum 3 zile înaintea datei
Consiliului Director, cu excepția ședințelor convocate de urgență. În cazul absenței justificate a
membrilor cu drept de vot, aceștia pot fi substituiți, la cerere, de Observatori, aprobați de Consiliul
Director conform procedurii de la Art. 24.2. Substituirea trebuie comunicată cel târziu la data
întâlnirii Consiliului Director, fiind primul punct pe Ordinea de zi a acestuia. Substituirea efectuată
statutar duce la prorogarea dreptului de vot către Observator.
Art. 26. Ședințele Consiliului Director se consideră legal constituite dacă sunt prezenți două
treimi din numărul membrilor cu drept de vot, deciziile luându-se cu o majoritate de jumătate
plus unu din membrii cu drept de vot prezenți.
Art. 27. Hotărârile ședințelor Consiliului Director se vor consemna într-un proces verbal
semnat de membrii prezenți, fiind aduse la cunoștința tuturor membrilor prin orice mijloc în termen
de zece zile prin grija Președintelui Executiv.
Art. 28. Atribuțiile Consiliului Director:
(a) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale și aplică strategia și
politica Asociației așa cum este stabilită de Adunarea Generală;
(b) organizează convocarea Adunării Generale și pregătește agenda ședințelor acesteia;
(c) supune aprobarii Adunării Generale rapoarte de activitate, proiectul de buget și execuția
bugetară;
(d) hotărăște angajarea patrimoniului Asociației;
(e) verifică activitatea Președintelui Executiv, conform Statutului Asociației și
regulamentelor interne ale asociației;
(f) validează membrii personalului angajat conform propunerilor Președintelui Executiv;
(g) propune Adunării Generale admiterea și excluderea membrilor activi și asociați și
hotărăște admiterea membrilor de onoare;
(h) stabilește organigrama și grila de salarizare a personalului angajat cu contract de muncă
și nivelul remunerației colaboratorilor;
(i) aprobă acceptarea donațiilor și legatelor condiționate;
(j) aprobă proiectele ONG-urilor care vor fi supuse spre finanțare;

(k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală sau cerute de
activitatea curentă a Asociației;
(l) suspendă deciziile Președintelui Executiv, dacă acesta prejudiciază material sau moral
Asociația, urmând să informeze în maxim 48 de ore Adunarea Generală care va decide
asupra menținerii sau revocării măsurii;
(m) aprobă membrii Observatori, cu verificarea prealabilă a îndeplinirii condițiilor formale;
(n) aprobă substituirea membrilor cu drept de vot, cu verificarea prealabilă a îndeplinirii
condițiilor formale.
Consiliul Director poate delega o parte dintre atribuțiile sale Președintelui Executiv.
Delegarea trebuie să fie limitată ca timp, scop și obiect, cu explicitarea expresă a acestora în decizia
de delegare.
Art. 29. Membrii Consiliului Director au dreptul la compensarea cheltuielilor de transport,
cazare și masă, făcute cu ocazia participării la întâlnirile ținute de către Consiliul Director al
Asociației și orice alte cheltuieli directe în legătură cu activitățile desfășurate în această capacitate.
Art. 30. Președintele executiv este ales pentru o perioadă de un an conform prezentului
statut și are urmatoarele atribuții:
(a)
reprezintă Asociația în relațiile cu terții și în acțiunile în justiție;
(b)
prezidează ședințele Consiliului Director;
(c)
exercită întreaga sa autoritate și competență pentru a determina înfăptuirea
scopurilor Asociației.
Art. 31. Președintele executiv poate delega puterile sale pentru anumite perioade de timp
unui membru al Consiliului Director, precizând în scris sfera, durata și limitele competențelor;
Președintele executiv va răspunde solidar cu mandantul său pentru actele și faptele acestuia.
Art. 32. Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociației. Acesta este numit în
funcție de către Adunarea Generală pentru o perioadă de un an. După numire, cenzorul se bucură de
independență în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.
Art.33. Pentru activitatea depusă cenzorul poate primi o indemnizație. Cenzorul poate
renunța la funcția sa cu un preaviz de 30 de zile, el fiind răspunzător pentru retragerea intempestivă
și pentru eventualele neglijențe în îndeplinirea atribuțiilor lui. În caz de indisponibilitate a
cenzorului sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor, atribuțiile acestuia vor fi exercitate
temporar de către împuternicitul Adunării Generale, urmând ca acesta să decidă în maximum o lună
înlocuirea cenzorului.
Art.34. Cenzorul lucrează în prezența tuturor membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate.
Consiliul Director are obligația să pună la dispoziția cenzorului orice documente sau informații
cerute de acesta în vederea controlării activității financiare a Asociației. Cenzorul prezintă rapoarte
anuale Adunării Generale.
Art.35. Cenzorul are urmatoarele atribuții:
(a)
verifică activitatea financiar-contabilă a Asociației, gestionarea patrimoniului
acesteia, a filialelor și sucursalelor;

(b)
verifică concordanța cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri și cheltuieli și
programele aprobate;
(c)
prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la situația financiară a
Asociației;
(d)

are dreptul să participe la ședințele Adunării Generale fără a avea drept de vot.

Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv și nu poate încheia acte de gestiune sub
niciun motiv.
Capitolul VI – Gestiunea Asociației
Art. 36. Gestiunea Asociației se ține în conformitate cu legislația în vigoare. Exercițiul
financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.
Art. 37. Gestiunea financiară se ține de personalul calificat și poate fi controlată de
Președintele executiv al Asociației, membrii Consiliului Director, Cenzor, precum și de organele de
control financiar intern.
Art. 38. Asociația poate avea conturi în lei și valută în condițiile legii.
Art. 39. Operațiunile financiare ale Asociației se vor face cu semnătura Președintelui
executiv sau a persoanei desemnate de acesta în mod expres.
Art. 40. Asociația poate acorda sprijin financiar către alte persoane fizice sau juridice nonprofit din țară sau străinătate.
Capitolul VII – Dispoziții finale
Art. 41. Dizolvarea și lichidarea Asociației se poate face în situațiile prevăzute de lege.
Trecerea patrimoniului rezultat după lichidare către o persoana juridică non-profit cu un obiect de
activitate apropiat de cel al Asociației se decide de către Adunarea Generală prin votul a 2/3 din
membrii activi ai Asociației. Vor avea prioritate organizațiile la a căror înființare a participat
Asociația.
Art. 42. Modificările și completările prezentului Statut se fac prin hotărâri ale Adunării
Generale în condițiile legii și ale prezentului statut.
Art. 43. Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative cuprinse
în legislația în vigoare.
Se împuternicește Victor Emanuel Beteringhe, domiciliat în str. Gheorghe Cantacuzino, nr.
184A, bl. 1, F1, ap. 5. Ploiești, jud. Prahova, identificat prin CI seria PX nr. 176241, având CNP
1820103152532, să se prezinte în fața notarului public/avocatului și să solicite autentificarea
prezentului înscris. De asemenea, sus-numitul este împuternicit să reprezinte ARDOR în relația cu
Organele de Judecată, precum și să semneze actul autentic emis de acestea.

București, 15 mai 2020
Încheiat în 10 (zece) exemplare în original.

Semnează membrii Adunării Generale ARDOR:

Asociația AGORA Debate
Ioana Stupariu

Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică Muntenia - ARDOR Muntenia
Adrian Mălăieș-Popescu

Asociația de Educație Socială “AES”
Oana Luca

Asociația Română pentru Gândire și Oratorie
Șerban Pitic

