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Statutul Asociației Companiilor Consumatoare de Energie din România 
în forma actualizată la data de 20.07.2021 

 

 

Subscrisele: 

Messer Romania Gaz SRL,  cu sediul în București, str. Delea Veche, nr. 24, clădire 
de birouri A, et. 2-3, sector 2, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului 
J40/4298/1998, CUI RO10547308, prin Administrator Wolfgang Indenhuck, 
cetățean german, născut la data de 28.08.1966 în localitatea Krefeld, Germania, cu 
domiciliul în sat Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 85T, jud. Ilfov, posesor al Cărții 
de Rezidență Permanentă seria RPU nr. 39549, eliberată de IGI Ilfov la data de 
21.07.2013, CNP 7660828470011, 

Partnerg-i Energy Consultants SRL, cu sediul în București, str. Fetești, nr. 54-56, 
bl. 2, et. 6, ap. 50, sector 3, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului 
J40/4792/2020, CUI 42477049, prin Administrator Theodor Livinschi, cetățean 
român, născut la data de 07.03.1991 în localitatea Suceava, jud. Suceava, cu 
domiciliul în București, str. Fetești, nr. 54-56, bl. 2, et. 6, ap. 50, sector 3, posesor al 
Cărții de Identitate seria RK nr. 679488, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 
15.02.2021, CNP 1910307330206 și 

Vrancart SA, cu sediul în Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 17, jud. Vrancea, având 
număr de înregistrare în Registrul Comerțului J39/239/1991, CUI RO1454846, prin 
Director Operațiuni Hârtie Roxana-Ana Vlase, cetățean român, născut la data de 
07.08.1980, în localitatea Iași, jud. Iași, cu domiciliul în Adjud, str. Costache Negri, bl. 
132, ap. 2, jud. Vrancea, posesor al Cărții de Identitate seria VN nr. 719704, eliberată 
de SPCLEP Adjud la data de 08.01.2019, CNP 2800807226745,  

în temeiul dreptului constituțional la asociere și a dispozițiilor art. 1 și urm. din OG 
26/ 2000, cu privire la asociații și fundații, am hotărât să constituim Asociația 
Companiilor Consumatoare de Energie din România, având următorul scop și în 
următoarele condiții: 

Capitolul I – Forma juridică, Denumirea, Durata, Sediul 

Art. 1 Forma juridică 

(1) Asociația Companiilor Consumatoare de Energie din România se constituie ca 
persoană juridică română non-profit, în baza  OG 26/ 2000, cu privire la asociații și 
fundații. 
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(2) Asociația este persoană juridică independentă, care va funcționa și își va 
desfășura activitatea în conformitate cu legea română în vigoare și cu prezentul 
statut. 

Art. 2 Denumirea asociației 

(1) Denumirea asociației este Asociația Companiilor Consumatoare de Energie 
din România, persoană juridică de drept privat, autonomă, non-guvernamentală, 
apolitică și non-profit – denumire rezervată conform dovezii disponibilității 
denumirii nr. 188733 din 04.03.2021 emisă de Ministerul Justiției.  

(2) Denumirea asociației va fi înscrisă în toate documentele și actele emise de 
aceasta, însoțită de mențiunea sediului social și a codului fiscal. 

Art. 3 Durata 

(1) Durata de funcționare a Asociația Companiilor Consumatoare de Energie din 
România este pe termen nedeterminat, începând cu data înscrierii ei în Registrul 
Asociațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 3 București. 

Art. 4 Sediul societății 

(1) Sediul asociației este în București, str. Drumul între Tarlale, nr. 102-112, imobil 
C1, cam. 4, sector 3. 

(2) În raport de interesele asociației și în urma hotărârii Adunării Generale a 
Asociaților, sediul poate fi schimbat la orice altă adresă, cu respectarea procedurii 
legale. Asociația poate înființa filiale, ca structuri teritoriale cu personalitate juridică 
și sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.  

Capitolul II – Scopul și obiectivele Asociației 

Art. 1 Scopul asociației este promovarea intereselor consumatorilor de energie 
electrică și/ sau de gaze naturale din România. 

Art. 2 (1) În vederea realizării scopului propus asociaţia are următoarele obiective: 

a) Urmărirea cadrului legislativ privind domeniul comercializării și furnizării 
energiei electrice și a gazelor naturale din România; 

b) Formularea punctelor de vedere, luărilor de poziție relativ la inițierea și 
modificarea actelor normative sau a reglementărilor cu impact în piețele energiei 
electrice și a gazelor naturale din România; 

c) Oferirea de informații membrilor în toate problemele legate de comercializarea 
și furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale din România, precum și în 
relațiile acestora cu alte structuri implicate în acest domeniu; 
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d) Crearea unui grup puternic de consumatori care să aibă puterea de a negocia 
cu furnizorii de energie electrică și cei de gaze naturale; 

e) Protejarea dreptului de a fi informat în legatură cu condițiile contractuale, cu 
prețurile și tarifele aplicabile, cu întreruperile programate în furnizarea energiei 
electrice și a gazelor naturale și cu dreptul de a fi despăgubit pentru daunele 
provocate de către furnizor; 

f) Desfășurarea de activități de promovare a intereselor membrilor în relația cu 
autoritățile publice, cu foruri naționale și internaționale în domeniul energiei; 

g) Comunicarea și cooperarea cu alte organisme și instituții implicate în domeniul 
energiei electrice și gazelor naturale din România; 

h) Organizarea de seminarii, mese rotunde, conferințe etc., pe teme de interes 
pentru membri și pentru ceilalți actori implicați in piețele de energie electrică și de 
gaze naturale din România; 

i) Elaborarea unor publicații de specialitate cu caracter informativ (broșuri, pliante, 
buletine informative, cărți, reviste, ziare etc.) în legătură cu activitatea și misiunea 
asociației; 

j) Crearea unor baze de date relevante în domeniile energiei electrice și a gazelor 
naturale; 

k) Crearea și facilitarea accesului la informații, prin dezvoltarea de activități de 
documentare, publicare și expertiză de specialitate; 

l) Afilierea la alte organisme conexe din țară și străinătate. 

(2) Alte obiective vor putea fi adăugate ulterior de Adunarea Generală.  

(3) Asociația poate presta orice activitate permisă de lege din care se pot obține 
beneficii în vederea asigurării autofinanțării, precum şi atragerea altor surse de 
finanțare pentru realizarea obiectivelor.   

Art. 4 Asociația Companiilor Consumatoare de Energie din România se obligă să 
respecte prevederile legale incidente în materie. 

Capitolul III – Patrimoniul asociației 

Art. 1 La momentul constituirii, patrimoniul asociației este în sumă de 200 lei. 

Art. 2 Resursele patrimoniale – veniturile asociației 

Conform prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 46-48 din OG 26/ 2000 
resursele patrimoniale ale asociației se pot constitui din:  

a) Cotizațiile membrilor; 
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b) Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile 
legale; 

c) Legate din țară și străinatate;  

d) Venituri din activități comerciale în concordanță cu obiectul de activitate al 
asociației;  

e) Dividende ale societăților comerciale înființate de asociație conform prevederilor 
legale; 

f) Donații, sponsorizări sau legate de la persoane fizice și juridice din țară si 
străinatate;   

g) Resurse obținute de la bugetul de stat și/ sau de la bugetele locale;  

h) Venituri din publicitate; 

i) Contribuții financiare noi din partea membrilor fondatori sau a noilor membrii ai 
asociației; 

j) Alte surse permise de legislația română în vigoare. 

Art. 3 (1) Asociația poate să accepte donații și legate numai dacă acestea sunt 
libere de orice sarcini și afectate de folosirea într-un scop în acord cu scopul 
asociației.  

(2) Președintele sau persoana care poate acționa în numele acestuia conform legii 
în vigoare și a prezentului statut acceptă donațiile, legatele și sponsorizările în 
numele asociației.  

(3) Președintele poate refuza liberalitățile care contravin scopului și obiectivelor. 

(4) În cazul donațiilor cu sarcina de a fi folosite într-un anume scop, asociației sau 
care, prin condițiile impuse, devin prea oneroase pentru asociație, asociația poate 
pune la dispoziția donatorului un raport privind modul în care au fost folosite 
bunurile ce fac obiect al donației.  

(5) Finanțările prevăzute la alin. (2) al prezentului articol se realizează pe bază de 
contracte, acorduri de parteneriat, alte acte juridice, semnate de Președintele 
Consiliului Director sau de către persoana care poate acționa în numele acestuia 
conform legii în vigoare, prezentului statut precum și regulamentului intern de 
funcționare al Consiliului Director.  
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Capitolul IV – Dobândirea și pierderea calității de asociat, Drepturile și 
obligațiile asociaților 

Art. 1 Dobândirea și pierderea calității de asociat  

(1) Asociația este deschisă participării tuturor persoanelor juridice a căror activitate 
profesională este conexă scopurilor pentru realizarea cărora a fost constituită 
prezenta asociație. Calitatea de asociat este personală și inalienabilă, aceasta nu 
poate fi transmisă niciunei alte persoane. 

(2) Persoanele care vor solicita calitatea de asociat al Asociației Companiilor 
Consumatoare de Energie din România își vor depune candidatura în fața  
Consiliului Director, în scopul selecționării persoanelor care prezintă un interes real 
pentru activitatea asociației. 

(3) Calitatea de asociat poate înceta în următoarele cazuri: 

a) Prin retragere; 

b) Ca urmare a neîndeplinirii activităților asumate de membru sau a activităților 
recomandate de către Consiliul Director; 

c) Prin neplata cotizației timp de 2 ani consecutivi; 

d)  Prin dizolvare. 

(4) Asemenea situații vor fi constatate și gestionate de către Consiliul Director. 

Art. 2 Drepturile membrilor  

Membrii au următoarele drepturi: 

a) De a participa la sedințele Adunării Generale; 

b) De a pune în discuție, prin includerea pe ordinea de zi a sedințelor Adunării 
Generale, orice subiect care are legatură cu activitatea asociației; 

c) De a vota asupra oricăror probleme puse în discuția Adunării Generale, în cadrul 
ședințelor; 

d) De a-și exprima dezacordul față de hotărârile Adunării Generale și față de 
deciziile Consiliului Director; 

e) De a accede, în urma votului Adunării Generale, în oricare din funcțiile Consiliului 
Director; 

f) De a cere, pe cheltuiala proprie, să i se pună la dispoziție copii ale actelor 
asociației; 
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g) De a convoca, în condițiile actelor constitutive ale asociației, ședințele Consiliului 
Director; 

h) De a participa la toate acțiunile organizate de asociație; 

i) De a beneficia și a folosi exclusiv în scopul îndeplinirii acțiunilor statutare ale 
asociației mijloacele aflate în patrimoniul acesteia; 

j) De a folosi în scop publicitar (afișare pe website-ul propriu, pe rețelele de 
socializare, prezentări, lucrări de referință, e-mail-uri de informare sau în alte cazuri 
similare) logo-ul și numele asociației. 

Art. 3 Obligațiile membrilor 

(1) Membrii asociației au următoarele obligații: 

a) De a achita cotizația stabilită prin actele asociației;  

b) De a se supune hotărârilor și deciziilor organelor asociației; 

c) De a nu folosi bunurile asociației în scopuri personale sau contrare hotărârilor 
sau deciziilor organelor asociației; 

d) De a se abține de la orice fel de declarații sau acțiuni publice personale, care ar 
prejudicia în vreun fel imaginea asociației; 

e) De a participa și de a se implica activ în acțiunile inițiate în asociație, cu excepția 
membrilor de onoare; 

f) De a nu iniția acțiuni fără împuternicire din partea unuia din organele asociației, 
care ar putea implica în vreun fel asociația; 

(2) În cazul neîndeplinirii unuia sau mai multor obligații prevăzute în prezentul 
articol sau în actele elaborate ulterior de către asociație, membrii asociației sunt 
răspunzători sub toate formele pe care le îmbracă răspunderea pentru daunele 
produse sau pe care le-ar fi putut produce asociației prin faptele lor. Ei pot fi 
sanctionați potrivit dispozițiilor legale incidente și dispozițiilor prezentului statut. 

Capitolul V – Componența și atribuțiile organelor de conducere, administrare 
și control ale asociației 

Art. 1 Organele asociatiei sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul Director; 

c) Cenzorul. 
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Art. 2 Adunarea Generală 

(1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea 
asociaților. 

(2) Prima Adunare Generală este formată din următorii membri: 

a) Messer Romania Gaz SRL prin Administrator Wolfgang Indenhuck, membru 
fondator; 

b) Partnerg-i Energy Consultants SRL prin Administrator Theodor Livinschi, 
membru fondator; 

c) Vrancart SA prin Director Operațiuni Hârtie Roxana-Ana Vlase, membru 
fondator. 

(3) Adunarea Generală se întrunește de cel puțin o dată pe an și are drept de control 
permanent asupra organelor prevăzute la art. 1, lit. b) si c). 

Art. 3 Atribuțiile Adunării Generale cuprind: 

a) Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației; 

b) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil; 

c) Alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director; 

d) Alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori; 

e) Modificarea statutului; 

f) Dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor 
rămase după lichidare; 

g) Înființarea de filiale/ sucursale; 

h) Orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.  

Art. 4 (1) Adunarea Generală poate fi ordinară și extraordinară, și se convoacă de 
Președintele Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 2 membri ai Consiliului 
Director. 

(2) Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, în prima jumătate a anului 
calendaristic, după încheierea anului financiar anterior. 

(3) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii sau ale statutului sunt 
obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau 
au votat împotriva. 
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Art. 5 (1) Ședințele Adunării Generale sunt prezidate de Președintele Consiliului 
Director. 

(2) Adunarea Generală ordinară se convoacă cu cel puțin 1 (una) săptămână 
înaintea Adunării Generale, prin orice mijloc de comunicare, care asigură 
confirmarea primirii. 

(3) Ședintele Adunării Generale se țin legal cu participarea a jumătate plus unu din 
totalul membrilor săi. Dacă nu este prezent numărul minim de membri, 
Președintele va convoca o altă întrunire a Adunării Generale. Această nouă ședință 
poate delibera în mod valabil, indiferent de numărul de membrii prezenți. 
Ședințele Adunării Generale se pot desfășura și online. 

(4) Deciziile Adunării Generale sunt luate prin majoritate simplă a deciziilor 
membrilor prezenți, cu următoarele excepții: (i) majoritate calificată (2/3) în cazul 
deciziilor de încetare a calității de asociat a membrilor non-fondatori și (ii) 
unanimitate în cazul deciziilor de dizolvare a asociației sau a celor de încetare a 
calității de asociat a membrilor fondatori. 

Art. 6 Consiliul Director 

(1) Consiliul Director este compus din: 

a) Wolfgang Indenhuck, în calitate de reprezentant al Messer Romania Gaz SRL – 
Președinte; 

b) Roxana-Ana Vlase, în calitate de reprezentant al Vrancart SA – Vicepreședinte; 

c) Theodor Livinschi, în calitate de reprezentant al Partnerg-i Energy Consultants 
SRL – Vicepreședinte.  

(2) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

(3) Consiliul Director are următoarele atribuții: 

a) Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 
executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului 
de venituri și cheltuieli; 

b) Încheierea de acte juridice, în numele și pe seama asociației; 

c) Aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale asociației, dacă prin statut 
nu se prevede altfel; 

d) Îndeplinirea oricăror alte atribuții stabilite sau delegate de Adunarea Generală 
sau prevăzute în lege sau în statut; 

e) Elaborează regulamentul intern de funcționare; 
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f) Analizează și acceptă candidaturile persoanelor care vor solicita calitatea de 
asociat; 

g) Stabilește cuantumul cotizației membrilor; 

h) Decide persoanele delegate în relația cu banca și drepturile specifice ale 
acestora; 

i) Angajează personal și decide încetarea raporturilor de muncă ale salariaților; 

j) Angajează asociația în contracte de prestări servicii sau achiziții produse cu alte 
companii terțe. 

(4) Mandatul membrului Consiliului Director este de 4 ani cu drept de reînnoire. 

(5) Asociația este reprezentată în relațiile cu terții, în justiție și în fața oricăror alte 
autorități de către Președintele Consiliului Director și/ sau de alte persoane 
desemnate de Președintele Consiliului Director. 

(6) Președintele Consiliului Director, Wolfgang Indenhuck va avea dreptul de a 
reprezenta în mod legal Asociația, de a efectua toate formalitățile necesare 
dobândirii personalității juridice a asociației, va avea drept de semnatură în bancă 
și va putea semna în mod valabil toate actele juridice necesare desfășurării 
activității curente a asociației, cu excepția celor care sunt de competența Adunării 
Generale, semnatura sa fiind pe deplin opozabilă asociației. 

(7) Nu vor putea face parte din Consiliul Director persoanele care, potrivit legii, sunt 
incapabile sau cărora le este interzisă executarea funcțiilor publice. 

(8) Consiliul Director se întrunește în ședinte ordinare, de regulă o dată pe lună, la 
convocarea Președintelui. Ședințele Consiliului Director pot fi organizate și prin 
intermediul mijloacelor de comunicare la distanță. 

Art. 7 Dreptul de control 

(1) Dacă numărul asociaţilor devine mai mare de 15, numirea unui cenzor este 
obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei.  

(2) Dacă numărul asociaților devine mai mare de 100 până la data întrunirii ultimei 
Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de 
cenzori. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. 
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie 
să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. Regulile generale de 
organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. 
Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
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(3) În realizarea competenţei sale organul de control: 

a) Verifică, cel puţin o dată pe an, 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 prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 
Generală. 

Capitolul VI – Dizolvarea și lichidarea 

Art. 1  Dizolvarea societății 

Asociația se dizolvă: 

a) De drept; 

b) Prin hotărârea judecătoriei; 

c) Prin hotărârea Adunării Generale; 

Art. 2 Asociația se dizolvă de plin drept prin: 

a) Împlinirea duratei pentru care a fost constituită, în cazul în care asociații vor 
decide ulterior un termen determinat pentru existența asociației; 

b) Realizarea sau, după 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; 

c) Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului 
Director în conformitate cu statutul asociației, dacă această situație durează mai 
mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după 
caz, Consiliul Director trebuia constituit; 

d) Reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 
complinit timp de 3 luni.  

Art. 3 (1) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei 
circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate. 

(2) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane 
interesate: 

a) Când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii 
publice; 
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b) Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 
publice; 

c) Când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

d) Când asociația a devenit insolvabilă; 

e) Dacă asociația, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, nu va obține 
autorizările administrative prealabile necesare desfășurării activităților sale; 

f) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul 
prevăzut la art. 345, alin. (7) din OG 26/ 2000. 

(3) Instanța competentă este judecătoria în circumscripția căreia asociația își are 
sediul. 

Art. 4 Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 
15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se 
depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi 
înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor. 

Art. 5 (1) În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot 
transmite către persoane fizice. 

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 
drept  public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în 
statutul asociației. 

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să 
transmită bunurile în condițiile alin. 2, precum și în cazul în care statutul asociației 
nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este 
contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de 
instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 

Art. 6 (1) În cazul în care asociația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 
3, alin. (2), lit. a) si c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, 
prin Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărei rază 
teritorială asociația își avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local. 

(2) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-
preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

Art. 7 Lichidarea asociației 

(1) În cazurile prevăzute de art. 2 și 3, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărâre 
judecătorească. 
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(2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 4, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea 
Generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. 

(3) În toate cazurile mandatul Consiliului Director încetează o data cu numirea 
lichidatorilor. 

Art. 8 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Reprezentanții 
permanenți – persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare – trebuie să fie 
lichidatori autorizați, în condițiile legii. 

Art. 9 (1) Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor 
încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației. 

(2) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice acte ale 
asociației. De asemenea ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în 
ordinea datei acestora. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul 
cenzorilor. 

Art. 10 (1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să 
încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să 
transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a 
bunurilor mobile și imobiele. 

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării 
celor aflate în curs. 

Art. 11 (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata 
creanței sale se va consemna în contul sau. 

(2) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este 
contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii. 

Art. 12 (1) În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor 
în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la 
publicarea dizolvării asociației. 

(2) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 
Atât față de asociație, cât și față de asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor 
mandatului. 

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați, ca în termen de 2 luni să 
depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de 
lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei 
circumscripție teritorială își are sediul asociația. 

(4) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea 
lichidării și radierea asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
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Art. 13 (1) Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei 
circumscripție teritorială își are sediul persoana juridică, în termen de două luni de 
la terminarea lichidării. 

(2) Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se 
înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, 
cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de 
la lichidare, împreună cu toate registrele și actele asociației și ale lichidării. Numai 
după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, 
un act constatator. 

Art. 14 (1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se poate formula de orice persoana 
interesată la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul persoanei 
juridice lichidate.  

(2) Toate contestațiile se solutionează printr-o singură hotărâre. Sentința 
pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai recursului. 

Art. 15 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociației 
din Registrul asociațiilor și fundațiilor.  

(2) Radierea se face pe baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condițiile 
prevăzute la art. 13, alin. 2, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile 
asumate. 

Capitolul VII – Dispoziții finale 

Art. 1 (1) Asociația va căpăta personalitate juridică din momentul înscrierii ei în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 

(2) După obținerea personalității juridice asociația se va înregistra la Administrația 
Financiară teritorială de pe raza sediului. 

(3) Asociația își va putea deschide conturi în lei și în valută la orice bancă, cu 
respectarea legislației române și a regimului valutar din România.  

(4) Stipulațiile prezentului Statut se completează cu dispozițiile referitoare la 
asociații cuprinse în OG 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(5) Redactat azi, 20.07.2021, în 6 (șase) exemplare, din care au fost eliberate părților 
3 (trei) exemplare.  

(6) Noi, părțile, declarăm că am citit prezentul Statut, am înțeles conținutul acestuia 
care corespunde întocmai dorinței și voinței noastre și suntem de acord să-l 
semnăm în această formă. 
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