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Statutul  

ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB BUCUREȘTI - BRAȘOV - BAVARIA 

 

I. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt: 

1. Dr. Alexandru-Dan TODERICIU, cetăţean austriac, născut la data de 02.07.1967 

în Bucuresti, România,  

2. Cristian MACEDONSCHI, cetăţean german, născut la data de 28.03.1972 în 

Bucuresti, România,  

3. Corneliu-Teofil TEAHA, cetăţean roman, născut la data de 26.09.1960 în 

Bucuresti, România,  

4. Gabriel-Cătălin SMARANDACHE, cetăţean roman, născut la data de 17.02.1973 

în Bucuresti, România,  

 

II. (1) Membrii fondatori ai ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB BUCUREȘTI - 

BRAȘOV - BAVARIA îşi manifestă voinţa de asociere în scopul conştientizării şi 

promovării intereselor generale, aspiraționale și comerciale de dezvoltare ale economiei 

românești, a comerțului regiunilor București și Brașov, în contextul liberului schimb 

mondial de valori și al cooperării economice internaționale, în rândul membrilor asociației, 

în mediul economic, politic şi în societate, precum şi prin cooperări cu alte organizaţii, 

entităţi cu sau fără personalitate juridică. 

(2) Obiectivele asociaţiei constau în realizarea următoarelor activităţi (fără a se limita 

la acestea): 

- programe de cooperare cu universităţi şi/sau alte instituţii de prestigiu; 

- dezvoltarea de programe proprii, cât şi în regim de parteneriat cu autorităţi publice 

din ţară şi străinătate; 

- promovarea de evenimente, inclusiv evenimente educative şi de informare; 

- elaborarea de studii de specialitate; 

- realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, afişe, pliante, broşuri, programe 

informatice şi alte materiale informative; 

- organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice; 

- organizarea de marşuri, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a 

opiniei publice, potrivit legii; 
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- programe educative; 

- programe de cercetare; 

- acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor interesate; 

- realizarea de proiecte şi activităţi specifice dezvoltării conştiinţei civice precum şi în 

domenii de interes în ceea ce priveşte viaţa publică; 

- decernarea de premii; 

- dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării; 

- alte activităţi prevăzute de lege, potrivit scopului asociaţiei. 

 

III. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA EXPORT CLUB BUCUREȘTI - 

BRAȘOV - BAVARIA.  

 

IV. Sediul asociaţiei este în mun. Bucureşti, str. Academiei nr. 35-37, sc. A, mezanin, 

ap.1, sector 1. 

 

V. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată/nedeterminată. 

 

VI. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este în valoare de 1.050 lei, alcătuit din aporturile 

în numerar ale asociaţilor, astfel: 

1. Dr. Alexandru-Dan TODERICIU – 262,50 lei; 

2. Cristian MACEDONSCHI – 262,50 lei; 

3. Corneliu-Teofil TEAHA – 262,50 lei; 

4. Gabriel-Cătălin SMARANDACHE – 262,50 lei. 

 

VII. (1) Membri ai asociației pot fi persoane fizice sau juridice. 

(2) Membrii asociaţiei se impart în trei categorii: 

a) membri; 

b) membri juniori (ex: studenți, ucenici) - fără drept de vot; 

c) membri de onoare - fără drept de vot. 

(3) Poate deveni membru al ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB BUCUREȘTI - 

BRAȘOV - BAVARIA orice persoană care formulează Consiliului director al asociaţiei o 

cerere în acest sens. 
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(4) Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea cererii de către Consiliul 

Director. 

(5) Consiliul director al asociaţiei poate pretinde solicitantului dobândirii calităţii de 

membru al ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB BUCUREȘTI - BRAȘOV - BAVARIA orice 

dovadă sau recomandare i se pare potrivită cu scopul şi obiectivele pe care asociaţia şi le-a 

propus. 

(6) Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director 

personalităţilor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii asociaţiei 

sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei.  

 

VIII. (1) Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB BUCUREȘTI - 

BRAȘOV - BAVARIA se pierde prin dizolvarea asociaţiei, decesul, retragerea sau 

excluderea membrului asociat. 

(2) Excluderea unui membru asociat se dispune de către Consiliul director al 

asociaţiei, pentru motive întemeiate, la propunerea a cel puţin doi membri fondatori ai 

asociaţiei, sau în condiţiile legii.  

IX. Membrii asociaţiei ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB BUCUREȘTI - BRAȘOV - 

BAVARIA au următoarele drepturi şi obligaţii: 

- să participe la activităţile organizate de asociaţie; 

- să formuleze propuneri în Adunarea generală a asociaţiei; 

- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administrare şi control; 

- să respecte prevederile Statutului şi actele organelor de conducere, administrare şi 

control ale asociaţiei; 

 - să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei; 

 - să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza interesele asociaţiei; 

- să plătească cotizația aferentă calității de membru, în cuantumul stabilit de Consiliul 

Director. Cotizația membrilor asocației este anuală și se percepe la începutul fiecărui an 

calendaristic. 

 

X. (1) Resursele patrimoniale ale asociaţiei provin din: 

- aporturile la patrimoniul asociaţiei, cel puţin la nivelul aporturilor la patrimoniul 

iniţial al acesteia, prevăzut în prezentul statut; 
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- cotizaţiile şi contribuţiile stabilite de Adunarea generala a asociaţiei; 

- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile 

legii; 

- dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 

- venituri realizate din activităţi economice directe; 

- donaţii, sponsorizări sau legate; 

- resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, precum şi de la 

organisme internaţionale; 

- alte venituri prevăzute de lege.   

(2) Toate veniturile asociaţiei vor fi folosite pentru realizarea scopului asociaţiei şi 

îndeplinirea obiectivelor sale. 

 

 XI. (1) Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al asociaţiei. Adunarea 

Generală este compusă din totalitatea membrilor asociaţiei cu drept de vot, avînd cotizația 

anuală plătită integral. 

 (2) Atribuţiile Adunării generale, organul de conducere, al asociaţiei sunt: 

- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 

- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director, a preşedintelui Consiliului 

director şi a vicepreşedinţilor Consiliului director; 

- alegerea şi revocarea cenzorului; 

- înfiinţarea de filiale; 

- modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase 

după lichidare; 

- orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

(2) Adunarea generală are drept de control permanent asupra Consiliului director, 

secretarului general şi a cenzorului. 

(3) Adunarea generală se convoacă cel puţin o dată pe an, în primul trimestru, sau ori 

de câte ori este necesar. 

(4) Convocarea se face de către Consiliului director sau de secretarului general al 

asociaţiei prin semnarea de către membrii asociaţi a unui înscris denumit convocator ori prin 
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scrisoare recomandată cu recipisă de primire cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru 

Adunarea generală. 

(5) Şedinţele Adunării generale se ţin la sediul asociaţiei sau în orice loc indicat în 

convocator şi/sau în scrisoare. 

(6) Convocatorul şi/sau scrisoarea vor arăta şi scopul şi ordinea de zi a convocării. 

(7) Adunarea generală deliberează valabil în prezenţa majorităţii asociaţilor. 

Hotărârile prin care se modifică actul constitutiv şi statutul sau se hotărăşte dizolvarea 

asociaţiei se iau cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi la Adunarea 

generală, iar celelalte cu majoritatea absolută a celor prezenţi, cu excepţiile prevăzute de 

lege şi de prezentul statut. 

 

XII. (1) Atribuţiile Consiliului director, organul de administrare al asociaţiei, al 

cărui rol este de a asigura punerea în executare a hotărârilor Adunării generale, sunt: 

- prezentarea în Adunarea generală a raportului de activitate pe perioada anterioară, 

a executării bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului contabil, proiectului bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; 

- încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

- aprobarea organigramei şi politicii de personal ale asociaţiei; 

- îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege, de statut sau stabilite de 

Adunarea generală. 

(2) Consiliul director este ales de Adunarea generală, fiind compus dintr-un număr 

impar de membri, pentru o perioadă de trei ani, cu posibilitate realegerii membrilor acestuia. 

 (3) El se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui 

sau a secretarului general. După constituirea asociaţiei, Consiliul director se întruneşte de 

drept la sediul asociaţiei, în termen de o săptămână de la constituire. Şedințele Consiliului 

director se pot desfășura și prin intermediul video-conferințelor, cu asentimentul unanim al 

membrilor Consiliului Director. 

(4) Consiliul director deliberează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi 

hotărăşte cu votul majorităţii celor prezenţi. 

(5) Consiliul director este condus de un preşedinte, ales de Adunarea generală din 

rândul membrilor Consiliul director şi de doi vicepreşedinţi. 
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(6) Preşedintele sau unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de acesta, semnează actele 

Consiliului director. 

(7) În caz de vacanţă a unui loc în Consiliul director, pe durata primului mandat de 

trei ani, acesta îşi completează componenţa numind un membru din rândurile membrilor 

asociaţiei. 

 

XIII. (1) Preşedintele Consiliului director al asociaţiei poartă denumirea de 

Preşedintele ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB BUCUREȘTI - BRAȘOV - BAVARIA şi 

are următoarele atribuţii: 

a) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii; 

b) desemnează încă doi membri asociaţi ai ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB 

BUCUREȘTI - BRAȘOV - BAVARIA până la 31.12.2015; 

c) coordonează activitatea departamentelor specializate tematic și geografic ale 

asociaţiei; 

d) conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea generală; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală şi de Statut. 

(2) În lipsa Preşedintelui ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB BUCUREȘTI - 

BRAȘOV - BAVARIA, atribuţiile acestuia sunt exercitate de vicepreşedintele desemnat de 

acesta sau, în lipsa unei astfel de desemnări, de secretarul general al asociaţiei. 

 

  XIV. (1) Consiliul director numește un secretar general dintre membrii asociaţi. 

  (2) Secretarul general al asociaţiei are următoarele atribuţii:  

  - organizează și realizează evenimentele asociației; 

  - întocmește, semnează și păstrează procesul-verbal care reflectă rezultatul Adunării 

generale, și îl supune semnării Președintelui ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB 

BUCUREȘTI - BRAȘOV - BAVARIA; 

  - cele încredinţate de Consiliul director şi/sau prevăzute în prezentul statut. 

  (3) Secretarul general nu angajează asociaţia în raporturi juridice şi nu efectueză 

operaţiuni financiare pentru aceasta. 

   

XV. (1) Adunarea generală a asociaţiei poate numi un cenzor.  

(2) Cenzorul, organul de control al asociaţiei, are următoarele atribuţii: 
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- verificarea modului în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

- întocmirea rapoartelor şi prezentarea acestora Adunării generale; 

- participarea la şedinţele Consiliului director fără drept de vot; 

- îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea 

generală. 

(2) Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este 

obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei. 

     (3) În situaţia în care nu este numit un cenzor, fiecare dintre membrii asociaţi care nu 

este membru al Consiliului director poate exercita dreptul de control. 

(4) În situaţia în care se înregistrează mai mult de 100 de membri asociaţi înscrişi 

până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către 

o comisie de cenzori, numită de Adunarea generală, care stabileşte şi modul în care aceasta 

lucrează. 

 

XVI. Mandatul Consiliului director, preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului 

general al asociaţiei, desemnaţi în actul constitutiv al ASOCIAŢIEI EXPORT CLUB 

BUCUREȘTI - BRAȘOV - BAVARIA, este de trei ani. 

 

XVII. (1) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile care formează activul patrimonial 

revin unei persoane juridice din acelaşi domeniu de activitate, desemnate de către Adunarea 

generală.. 

 (2) Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei sunt guvernate de regulile prevăzute de art. 

54-72 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

XVIII. Prezentul statut s-a încheiat în opt exemplare. 

 

Membri fondatori ai asociaţiei, 

 

 

Dr. Alexandru-Dan TODERICIU                    Cristian MACEDONSCHI 

 

 

 

       Corneliu-Teofil TEAHA                            Gabriel-Cătălin SMARANDACHE 

 


