Statutul Fundatiei Romani pentru Romani -Rompro
Articolul 1
1.
Fundatia poarta numele: Fundatia Romani Pentru Romani ( Rom-PRo)
2.
Are sediul in Amsterdam
Scop
Articolul 2
1.
Fundatia are ca scop:
a)
creerea unei platforme sociale , organizarea de evenimente si derularea de proiecte pentru
romanii din Olanda.
b)
mentinerea identitatii romanesti, a traditiilor, limbii si culturii intr-o societate
multiculturala;
c)
creerea si dezvoltarea unei comunitati romanesti care sa ofere suport in diferite aspecte
sociale;
d)
sprijinirea comunitatii romanesti in dezvoltarea pe plan social si economic;
e)
sustinerea intereselor materiale si nemateriale a comunitatii in general si cele ale
comunitatii romanesti in special;
f)
executarea a tot ce este necesar pentru punerea in aplicare a tot ce este descris mai sus si
in sensul cel mai larg al cuvantului, pentru realizarea celor propuse mai sus.
2. Fundatia tinde sa isi atinga scopurile prin:
a)
organizarea de proiecte , intalniri si evenimente;
b)
colaborarea cu oficialitati, organizatii publice, antreprenori, persoane individuale si
organisme locale;
c)
colaborarea cu organizatii locale , Ambasada Romana si consulat
d)
promovarea si sprijinirea succesului romanilor si a initiativelor lor in Olanda.
Fundatia poate incerca si prin alte activitati decat cele sus numite sa isi atinga scopurile.
3.

Fundatia nu are ca scop obtinerea de profit material.

Fonduri
Articol 3
1.
Fondurile fundatiei vor fi constituite din:
● subsidii si donatii
● donatii particulare, donatii testamentare si legatii
● alte forme de venituri si beneficii.
2. mostenirile pot fi acceptate doar sub forma testamentara legalizata.
Conducerea: alcatuire, modalitati de numire in functie
Articolul 4.
1.
2.

Consiliul de Conducere a Fundatiei este alcatuit dintr-un numar de minim trei (3) maxim
sapte (7) membri si este stabilit de Consiliul de Conducere.
Membrii sunt numiti sau eliberati din functie de catre Consiliul de Conducere. Locurile

3.

4.
5.

vacante vor trebui in timp cat mai scurt ocupate. Consiliul de Conducere alege din
randurile lui urmatoarele functii: un Presedinte, un Secretar si un Ttrezorier. Functiile de
Presedinte, Secretar si Trezorier pot fi indeplinite si de una si aceeasi persoana.
Cei din functiile de conducere sunt numiti pentru un timp de maxim doi (2) ani. Print-un
an se intelege perioada cuprinsa intre doua sedinte anuale. Membrii conducerii sunt
schimbati din functii dupa o schema stabilita de conducere. Si in conformitate cu acesta
schema membrul care este eliberat poate fi renumit prin decizia Consiliului de Conducere.
In cazul unuia sau a mai multor posturi vacante in Consiliul de Conducere, acesta isi
pastreaza puterea de decizie.
Cei din functiile de conducere au dreptul la compensarea costurilor facute de ei in timpul
executarii functiei.

Conducere: functie si insarcininari
Articol 5
1.
Consiliul de Conducere este insarcinat cu conducerea fundatiei.
2.
Consiliul de Conducere este imputernicit sa decida in obtinerea si incheierea de
intelegeri, instrainarea sau insusirea de bunuri inregistrate cu conditia ca decizia sa fie
luata prin votul unanim.
3.
Consiliul de Conducere nu este imputernicit sa incheie intelegeri/contracte, prin care
fundatia este garant sau se obliga legal in fata legii, sau se erijeaza sa reprezinte pe cineva,
ori se pune garant pentru datoria unei a treia partide, mai putin in cazurile in care decizia
se ia prin votul unanim al tuturor membrilor conducerii.
4.
In cazul in care unul din membri actioneaza in neconcordanta cu oricare dintre ceilalti doi
, se poate face contestatie.
Conducere: sedintele de conducere
Articolul 6
1.
Consiliul de Conducere decide unde au loc sedintele. Sunt posibile si cele sub forma
digitala.
2.
Anual, in timp de sase (6) luni de la incheierea anului financiar, se va tine o sedinta a
consiliului de conducere (sedinta anuala) in care va fi pusa pe ordinea de zi si stabilirea
balantei financiare si contului de venituri si cheltuieli.
3.
In plus vor fi tinute sedinte si atunci cand unul din membrii conducerii o va cere.
4.
Convocarea pentru sedinte va fi facuta in scris cel putin cu sapte (7) zile inainte de ziua
sedintei, ziua chemarii neluanandu-se in calcul.
5.
Invitatia la sedinta va contine in afara de locul si timpul sedintei si subiectele de pe
ordinea de zi.
6.
Sedintele vor fi prezidate de presedinte. In cazul in care acesta nu este prezent, vor
prezida ceilalti membri care sunt prezenti. In acel moment sedinta va fi prezidata de cel
mai in varsta membru prezent.
7.
Secretarul face notitele sedintei. In absenta lui va fi numit cineva de catre prezidiu.
Notitele vor fi luate la cunostinta si semnate de presedintele sedintei si de cel care le-a
facut. Notitele vor fi pastrate de secretar.
8. Acces la sedintele conducerii au cei care au functii de conducere si cei care sunt in mod
special invitati de conducere.

Conducerea: luarea deciziilor
Articolul 7
1.
Conducerea poate lua hotarari in sedinte doar in cazul in care membrii in functie sunt in
majoritate prezenti sau reprezentati. Cei din consiliul de conducere pot alege sa fie
reprezentat de un alt membru al Consiliului de Conducere in cazul in care s-a dat o
imputernicire in scris aprobata de prezidiul sedintei. Un membru al consiliului de
conducere poate reprezenta in acest fel doar cel mult unul dintre ceilalti membrii.
2.
In cazul in care la sedinta nu sunt prezenti majoritatea membrilor Consiliului de
Conducere sau reprezentanti de ceilalti membri, atunci se va amana sedinta cu cel putin
doua saptamani si cel mult patru saptamani de la data initiala. In acesta a doua sedinta se
poate decide indiferent de numarul membrilor din conducere sau reprezentati prezenti, in
legatura cu subiectele aflate pe ordinea de zi a primei sedinte. La convocarea acestei a
doua sedinte trebuie facuta mentiunea cum si de ce poate fi luata o decizie indiferent de
numarul membrilor sau a reprezentatilor membrilor.
3.
Atata timp cat intr-o sedinta a Consiliului de Conducere sunt prezenti toti membrii care
ocupa Functii de conducere pot fi luate decizii asupra tuturor subiectelor de pe ordinea de
zi , cu conditia sa fie obtinut numarul de voturi necesar, chiar si cand nu s-au respectat
toate stipulatiile din statut si regulament cu privire la convocarea si tinerea sedintei.
4.
Conducerea poate lua si in afara sedintei hotarari in cazul in care sunt suficiente voturi. O
astfel de decizie va fi notata in scris de secretar si va fi pastrata cu notulenele fiind in
prealabil semnata de presedinte si secretar.
5.
Fiecare membru din consiliu de conducere are dreptul la un vot.In cazul refuzului de a
vota decizia va fi respinsa.
6.
Toate voturile in cadrul acestor adunari se vor face oral in afara de cazul in care unul sau
mai multi membri doresc un vot in scris. Voturile in scris se vor face in plicuri inchise si
anonim.
7.
Voturile in alb vor fi considerate ca neefectuate.
8.
Comunicarea facuta de prezidiul adunarii dupa numararea voturilor este cea valabila.
Aceasta este valabil si pentru continutul unei decizii luate, atata timp cat s-a votat pentru o
decizie nescrisa. Daca sunt indoieli dupa pronuntarea facuta de prezidiu asupra unei
decizii, atunci are loc o repetare a votului daca majoritatea adunarii o vrea sau daca votul
initial individual nu este concludent, sau cei prezenti cu drept de vot o doresc.Prin acest
nou vot dispare legalitatea celuilat vot.
Conducerea: Revocarea din Functie a Consiliului de Conducere si a celor care au Functii de
Conducere
Articolul 8
Revocarea unui membru al Consiliului de Conducere:
a)
prin deces in cazul indivizilor sau in cazul in care este vorba de o corporatie, prin
concedierea din functie sau prin dizolvarea ei legala.
b)
prin pierderea puterii personale de decizie;
c)
prin acceptarea demisiei;
d)
prin demiterea lui de catre ceillati membri;
e)
prin demitere pe baza articolului din legea Codului Civil 2: 298.
Reprezentarea legala

Articolul 9
1.
Consiliul de Conducere reprezinta Fundatia
2.
Puterea de reprezentare revine a doi (2) dintre membri executivi din consiliu actionand
unanim.
3.
Consiliul de conducere poate sa imputerniceasca unul sau mai multi membri ori o a treia
parte, ca sa reprezinte fundatia in limitele in care este facuta imputernicirea.
Raportul financiar si raportajele anuale
Articolul 10
1.
Raportul financiar al fundatiei este facut pentru fiecare an calendaristic.
2.
Consiliul de conducere este obligat sa pastreze Administratia si Evidenta financiara a tot
ceea ce este legat de lucrarile facute de fundatie conform cerintelor si sa pastreze dosare si
acte in asa fel incat in orice moment drepturile si indatoririle fundatiei sa poata fi
verificate.
3.
Consiliul de conducere este obligat in fiecare an ca in decurs de sase luni de la incheierea
anului contabil sa prezinte situatia financiara si evidenta veniturilor si cheltuielilor in
rapoarte scrise. Balanta si evidenta veniturilor si a cheltuielilor vor fi atent controlate de
un contabil oficial sau consultant financiar inregistrat conform cerintelor articolului 2:393
a Codului Civil , desemnat de consiliul de conducere. Acesta face un raport in scris
pentru consiliul de conducere si raporteaza concluziile acestui control conform regulilor
stabilte in acest statut.
4.
Consiliul de conducere este obligat ca sa pastraze toate documentele, actele si dosarele
timp de sapte ani in evidenta fundatiei.
5.
Datele pastrate in dosare, cu exceptia balantelor de venituri si cheltuieli, pot fi puse in
pastrare si intr-o alta forma, mai putin atunci cand forma este incompleta sau incorecta,
datele nu sunt disponibile pe toata perioada sau nu pot fi accesate in timp rezonabil de
autoritati.
Regulament
Articolul 11
1.
Consiliul este dator sa conceapa un regulament, in care sunt trecute punctele ce trebuie
mai departe luate in discutie de catre conducere.
2.
Regulamentul trebuie sa fie in concordanta cu legea si cu statutul fundatiei.
3.
Conducerea este imputernicita sa faca schimbari in regulament sau sa il anuleze.
4.
Pentru determinarea, modificarea sau anularea regulamentului se va tine cont de articolul
12 aliniatul 1.
Schimbarea statutului
Articolul 12
1.
Consiliul de conducere are imputernicirea sa schimbe statutul. O astfel de schimbare
trebuie facuta cu majoritatea voturilor a doi membri a consiliului, cu cunostinta
presedintelui si a secretarului si facuta intr-o sedinta la care participa sau sunt reprezentati
toti membrii din conducere. Cele determinate in articolul 7 alineatul 3 si 4 sunt valabile si
la luarea deciziei de schimbare a statutului, cu mentiunea ca in cazul unei decizii luate in
afara unei sedinte trebuie declaratiile semnate ale fiecarui membru al consiliului de
conducere.
2.
Schimbarea poate fi facuta fara penalizari printr-un act notarial. Fiecare dintre membrii

din consiliul de conducere fara exceptie este imputernicit sa faca acest act.
3.
Menbrii consiliului sunt obligati sa depuna un act autentificat de modificare a statututlui si
un act cu modificarile din statut la Camera de Comert.
Dizolvarea si lichidarea
Articolul 13
1.
Consiliul de conducere are competenta sa dizolve fundatia. Pentru luarea de catre
Consiliul de Conducere a deciziei de dizolvare a fundatiei trebuiesc intrunite cele
mentionate in articolul 11 alineatul 1.
2.
Fundatia exista si dupa dizolvarea ei atata timp cat nu este necesara lichidarea fondurilor
ei.
3.
Lichidarea se face de catre Consiliul de Conducere.
4.
Lichidatorii au sarcina de a trece dizolvarea fundatiei in registru conform articolului 11
alineatul 3.
5.
In timpul lichidarii determinarile din acest statut raman pe cat posibil valabile.
6.
In cazul in care consiliul decide dizolvarea, se face deasemeni determinarea balantei
finaciare. In cazul unei balante financiare excedente suma se doneaza/transfera unei
organizatii de aceeasi natura.
7.
La sfarsitul lichidarii registrele si actele fundatiei dizolvate raman timp de sapte ani in
pastrare la cel mai tanar dintre lichidatori.
Incheiere
Articol 14
1.
In toate situatiile care nu sunt prevazute atat de catre lege cat si de catre acest statut,
decizia va fi luata de care conducere.
2.
Prin scris se intelege in acest statut si comunicarea facuta electronic, lizibila si
reproductibila.
3.
Primul an financiar al fundatiei se incheie pe treizecisiunu decembrie douamiisaisprezece.
Declaratie de incheiere
In incheiere participantii la aceasta infiintare declara:
a.
consiliul de conducere este constituit din trei (3) membri;
b.
pentru inceput sunt numiti in consiliu, dupa numele lor este si functia mentionata:
1.
2.
3.

doamna Catalina Negru numita, presedinta;
doamna Dana Mariana Cosman , ca secretar si vicepresedinte;
doamna Ana Maria Murariu, ca trezorier.

