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STATUTUL 
FEDERAȚIEI SENIORINET 

 
 
 

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1 – Membri constituenți ai Federației 
Federația se constituie în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi 

completările  ulterioare, prin voinţa de asociere liber exprimată a următorilor membri 
constituenți: 
 1. ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ, cu sediul în 
mun. Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147, jud. Harghita, cod de înregistrare fiscală: 15070152, 
reprezentată prin dl. Péter György, domiciliat în mun. Miercurea Ciuc, str. Șumuleu nr. 104, jud. 
Harghita, CNP: 1721206191333, director, împuternicit prin Hotărârea Consiliului director al 
ASOCIAȚIEI CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ nr. 1615 din 14.03.2022; 
 2. ASOCIAȚIA SAMARITENII ORĂȘTIENI, cu sediul în mun. Orăștie, str. 1 Mai nr. 72A, jud. 
Hunedoara, cod de înregistrare fiscală: 17993278, reprezentată prin dl. Mihai Costel Lazăr, 
domiciliat în mun. Orăștie, str. Avram Iancu bl. 4, sc. D, et. 3, ap. 75, jud. Hunedoara, CNP: 
1761107204364, președinte al Consiliului director, împuternicit prin Decizia Consiliului 
director al ASOCIAȚIA SAMARITENII ORĂȘTIENI nr. II din 27.05.2022; 
 3. FEDERAȚIA CARITAS A DIACEZEI TIMIȘOARA, cu sediul în mun. Timișoara, str. Matei 
Corvin nr. 2, jud. Timiș, cod de înregistrare fiscală: 5016482, reprezentată prin dl. Herbert Iohan 
Grűn, domiciliat în mun. Timișoara, Calea Șagului nr. 12, jud. Timiș, director executiv, 
împuternicit prin Decizia Consiliului director al FEDERAȚIA CARITAS A DIACEZEI TIMIȘOARA 
nr. 554 din 26.05.2022; 
 4. FUNDAȚIA “LUMINA” BRĂILA, cu sediul în mun. Brăila, Aleea Narciselor nr. 1, bl. R8, 
jud. Brăila, cod de înregistrare fiscală: 9598804, reprezentată prin d-na Carmen Daniela Neacșu, 
domiciliată în mun. Brăila, str. Dorobanților nr. 47, bl. B14, ap. 50, jud. Brăila, CNP: 
2640716090032, împuternicită prin Decizia Consiliului director al FUNDAȚIEI LUMINA BRĂILA 
nr. 173 din 07.03.2022; 
 5. ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI, cu sediul în mun. Iași, str. Sărărie nr. 
134, jud. Iași, cod de înregistrare fiscală: 4488681, reprezentată prin dl. Iosif Iacob, domiciliat în 
mun. Iași, str. Sărărie nr. 134, et. 1, jud. Iași, CNP: 1770706224517, director general, împuternicit 
prin Decizia Consiliului director al ASOCIAȚIEI CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI nr. 
847/07.06.2022; 
 6. ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR “OMENIA” BUCUREȘTI 
(C.A.R.P. “OMENIA” BUCUREȘTI), cu sediul în mun. București, str. Amurgului nr. 53, sector 5, cod 
de înregistrare fiscală: 4629845, reprezentată prin dl. Giorgică Bădărău, domiciliat în mun. 
București, str. Dumbrava Nouă nr. 13, bl. M109, sc. 1, et. 5, ap. 30, sector 5, CNP: 1530407400553, 
membru al Consiliului director, împuternicit prin Decizia Consiliului director al ASOCIAȚIEI 
CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR “OMENIA” BUCUREȘTI (C.A.R.P. “OMENIA” 
BUCUREȘTI) nr. 837 din 06.06.2022; 
 7. FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR, cu sediul în mun. Bacău, str. Mărăști nr. 32, jud. 
Bacău, cod de înregistrare fiscală: 9626572, reprezentată prin d-na Gabriela Achihai, domiciliată 
în mun. Bacău, str. Cornișa Bistrița, bl. 14A, ap. 14, jud. Bacău, CNP: 2670909047412, președinte 
al Consiliului director, împuternicită prin Împuternicirea Consiliului director al FUNDAȚIEI DE 
SPRIJIN COMUNITAR din 21.03.2022; 
 8. ASOCIAȚIA “A.S. 2001 ALBA IULIA”, cu sediul în mun. Alba Iulia, str. Miron Costin nr. 2, 
ap. 5, jud. Alba, cod de înregistrare fiscală: 14675369, reprezentată prin d-na Adriana Mioara 
Todorean, domiciliată în mun. Alba Iulia, Oarda, str. Cocorilor nr. 32, jud. Alba, împuternicită prin 
Decizia Consiliului director al ASOCIAȚIEI “A.S. 2001 ALBA IULIA” nr. 1831 din 07.06.2022; 
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 9. ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ, cu sediul în mun. Blaj, str. 
Republicii nr. 8, jud. Alba, cod de înregistrare fiscală: 10909726, reprezentată prin dl. Nicolae 
Anușcă, domiciliat în mun. Blaj, str. Vasile Suciu nr. 20, jud. Alba, CNP: 1720713011853, director 
general, împuternicit prin Hotărârea Consiliului director al ASOCIAȚIEI CARITAS 
MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ nr. 1 din 21.03.2022; 
 10. ASOCIAȚIA DE AJUTOR MUTUAL “A.D.A.M.” MOLDOVIȚA, cu sediul în com. Moldovița 
nr. 366, jud. Suceava, cod de înregistrare fiscală: 20656035, reprezentată prin d-nul Goras Adrian 
Daniel, domiciliat în sat. Moldovița, Com. Moldovita, nr. 140, jud. Suceava, CNP: 1790812330022, 
Presedinte, împuternicit prin Decizia Consiliului director al ASOCIAȚIEI DE AJUTOR MUTUAL 
“A.D.A.M.” MOLDOVIȚA nr. 7 din 14.03.2022; 
 11. ASOCIAȚIA DE AJUTOR MUTUAL – A.D.A.M.S., cu sediul în com. Slatina-Timiș, str. 
Semenic nr. 8, jud. Caraș-Severin, cod de înregistrare fiscală: 12163397, reprezentată prin dl. 
Ioan Suru, domiciliat în com. Slatina-Timiș, Sat Slatina-Timiș nr. 88, jud. Caraș-Severin, CNP: 
1740106110642, membru al Consiliului director, împuternicit prin Decizia Consiliului director 
al ASOCIAȚIEI DE AJUTOR MUTUAL – A.D.A.M.S. nr. 12 din 24.05.2022; 
 12. ASOCIAȚIA NICIODATĂ SINGUR – PRIETENII VÂRSTNICILOR, cu sediul în mun. 
București, str. Carol Davila nr. 105-107, sc. 1, parter, ap. 2, sector 5, cod de înregistrare fiscal: 
35247128, reprezentată prin dl. Cătălin Adrian Dinu, domiciliat în mun. București, Bd. Chișinău 
nr. 8, bl. M2, sc. B, et. 9, ap. 76, sector 2, CNP: 1860909420053, director executiv, împuternicit 
prin Decizia Consiliului director al ASOCIAȚIEI NICIODATĂ SINGUR – PRIETENII VÂRSTNICILOR 
nr. 3916 din 31.05.2022; 
 13.  ASOCIAȚIA FOUR CHANGE, cu sediul în mun. București, str. Moților nr. 13A, tronson 
C, ap. 5, cam. 1, sector 3, cod de înregistrare fiscală: 30064634, reprezentată prin d-na Alina 
Aurelia Pasăre, domiciliată în mun. București, Drm. Lunca Târnavei nr. 26B, sector 3, CNP: 
2840112430053, președinte al Consiliului director, împuternicită prin Decizia Consiliului 
director al ASOCIAȚIEI FOUR CHANGE nr. 1506 din 07.06.2022; 
 14. FUNDAȚIA CRUCEA ALB-GALBENĂ DIN ROMÂNIA, cu sediul în mun. București, Bd. 
Regina Maria nr. 21, et. 1, sector 4, cod de înregistrare fiscal: 11805405, reprezentată prin d-na 
Marioara Ivan, cu domiciliul în mun. București, str. Enăchiță Văcărescu nr. 24, et. 1, ap. 4, sector 
4, CNP: 2550122400910, președinte al Consiliului director, împuternicită prin Decizia 
Consiliului director al FUNDAȚIEI CRUCEA ALB-GALBENĂ DIN ROMÂNIA nr. 39502 din 
26.04.2022; 
 15. ASOCIAȚIA DE AJUTOR MUTUAL BUCUREȘTI (ADAM), cu sediul în mun. București, 
Bd. Regina Maria nr. 41, sector 4, cod de înregistrare fiscală: 14591780, reprezentată prin d-na 
Marioara Ivan, cu domiciliul în mun. București, str. Enăchiță Văcărescu nr. 24, et. 1, ap. 4, sector 
4, CNP: 2550122400910, președinte al Consiliului director, împuternicită prin Decizia 
Consiliului director al ASOCIAȚIA DE AJUTOR MUTUAL BUCUREȘTI (ADAM) nr. 5874 din 
18.04.2022. 
 

Art. 2 – Denumire 
Denumirea este FEDERAȚIA SENIORINET, conform dovezii disponibilităţii denumirii 

nr. 198005 din 06.05.2022, eliberată de Ministerul Justiţiei.  
FEDERAȚIA SENIORINET va fi numită în cuprinsul Statutului „Federația”. 

 
Art. 3 – Sediu 
Federația are sediul în mun. Bucuresti, str. Washington nr. 38, sc. 1, ap. 2, sector 1. 
Sediul poate fi schimbat prin hotărârea Consiliului director. 

 
Art. 4 – Patrimoniu inițial și durată 
Patrimoniul inițial al Federației este alcătuit din aporturi în numerar, în valoare totală de 

6.750 lei, fiecare membru constituent subscriind și având obligația de a vărsa Federației un aport 
la patrimoniul inițial de 450 lei. 
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Durata de funcţionare a federației este nelimitată. 
 

Art. 5 - Formă juridică 
Federația este persoană juridică română de drept privat, nonprofit, neguvernamentală, 

neconfesională, apolitică, independentă. 
 

Art. 6 - Afiliere şi alte raporturi 
 Federația se poate afilia la alte organizaţii cu scop asemănător, din ţară şi din străinătate, 
poate intra în uniuni, federaţii sau confederaţii, din ţară şi din străinătate, cu păstrarea 
independenţei. 
 Federația poate stabili raporturi de colaborare şi parteneriat şi orice alte raporturi 
permise de lege, cu instituţii şi persoane juridice sau fizice, din ţară şi din străinătate, în 
condiţiile prezentului Statut şi ale legii, potrivit scopului şi obiectivelor sale. 
 
 

CAP.II – SCOP, OBIECTIVE ȘI ACTIVITĂȚI 
 

Art. 7 - Scop 
FEDERAȚIA SENIORINET este o federaţie formată din organizaţii neguvernamentale, 

persoane juridice române, implicate în furnizarea de servicii sociale, medicale și de alt tip 
vârstnicilor din România. Scopul Federației este întărirea capacității furnizorilor de servicii 
pentru vârstnici din România de a acţiona în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice, 
pentru atingerea următoarelor obiective generale: 

a) promovarea implicării furnizorilor de servicii pentru persoanele vârstnice din 
România în politica locală, regională, națională, europeană și transfrontalieră pentru 
dezvoltarea serviciilor pentru persoanele vârstnice; 

b) sprijinirea furnizorilor de servicii pentru persoanele vârstnice din România de a 
contribui efectiv la dezvoltarea sustenabilă în comunitate a serviciilor pentru persoanele 
vârstnice; 

c) conștientizarea cetățenilor privind importanța dezvoltării serviciilor pentru 
persoanele vârstnice în comunitate ca mijloc de incluziune și combatere a sărăciei. 
 

Art.8 – Obiective specifice 
În vederea realizării acestor obiective generale, Federaţia îşi propune: 
a) să reprezinte interesele comune ale membrilor săi în domeniul serviciilor pentru 

persoanele        vârstnice la nivel național și internațional; 
b) să devină o voce unică în comunitate în domeniul serviciilor pentru persoanele 

varstnice; 
c) să furnizeze membrilor informaţii privind domeniul serviciilor pentru persoanele 

vârstnice şi        posibilităţile de cooperare între membrii Federației şi parteneri internaţionali; 
d) să faciliteze schimbul de informații și procesul de învățare reciprocă între membrii 

Federației; 
e) să sprijine profesionalizarea și dezvoltarea serviciilor oferite de către membri; 
f) să informeze și să sensibilizeze comunitatea privind importanța dezvoltării și 

diversificării serviciilor pentru persoanele vârstnice în comunitate; 
g) să coopereze cu autorităţile publice locale şi centrale şi cu alte instituţii din domeniul 

social, educațional, ocupare ș.a.; 
h) să contribuie cu expertiză și experiență la îmbunătățirea și crearea de politici publice, 

strategii și acte legislative în domeniul servciilor pentru persoanele vârstnice; 
i) să coopereze în mod activ cu partenerii naționali și internaţionali pe teme legate de 

domeniul personelor vârstnice; 
j) să promoveze accesul membrilor săi la modalităţile de finanţare ale UE și la oportunități 
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de întărire a capacității organizațiilor de a acționa în domeniul serviciilor pentru persoanele 
vârstnice. 

  
Art. 9 - Activități 
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Federația va desfăşura următoarele activităţi: 
a) va asigura o comunicare continuă în comunitate privind rolul ONG-urilor și a 

serviciilor furnizate prin intermediul unui site dedicat, precum și a altor mijloace de informare și 
comunicare; 

b) va crea şi administra o bază de date cu informaţii privind organizaţiile membre şi 
serviciile  furnizate; 

c) va facilita schimbul de experienţă/expertiză atât între organizaţiile membre cât și cu 
organizații        similare din țară și străinătate; 

d) va promova parteneriate cu alte organizaţii similare străine; 
e) va propune şi dezvolta strategii de comunicare şi colaborare coerente pe termen lung 

între autoritati, ONG-uri şi alţi parteneri care activeaza în acest domeniu; 
f) va asigura reprezentarea şi promovarea intereselor organizaţiilor membre pe lângă 

autorităţile publice române şi instituţiile internaționale si europene, inclusiv prin activităţi de 
lobby şi advocacy în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice; 

g) va monitoriza implementarea strategiilor locale, regionale și naționale în domeniul 
serviciilor pentru persoanele vârstnice, incluziune, protecția socială și protecția persoanelor 
vârstnice, combatere a sărăciei, educație permanenta și sănătate; 

h) va milita pentru crearea unui sistem unic de contractare și descentralizare a 
serviciilor pentru        persoanele vârstnice; 

i) va derula cercetări și studii în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice sau 
alte domenii         care au un impact direct asupra calității vieții persoanelor vârstnice; 

j) va pilota prin intermediul membrilor instrumente inovative în sfera serviciilor pentru 
persoanele           vârstnice; 

k) va contribui la eforturile de îmbunătăţire a normelor şi practicilor interne şi 
internaţionale în  domeniu; 

l) va organiza congrese, conferinţe, cursuri, seminarii, stagii de pregătire pentru membrii 
săi; 

m) va realiza activităţi de promovare a Federației şi a membrilor săi; 
n) va desfăşura activităţi economice directe, care să contribuie la atingerea scopului 

Federației, dar care nu vor face concurenţă activităţilor organizaţiilor membre; 
o) va organiza Adunarea Generală a Federației, va coordona activităţile grupurilor de 

lucru, va          elabora raportul anual şi va publica şi întreţine pagina de web a Federației; 
p) va desfășura orice alte activităţi care se încadrează în limitele legii, îndeplinesc scopul 

şi obiectivele Federaţiei şi care nu sunt în concurență/în conflict de interese cu activitățile 
membrilor Federației; 

r) va putea înființa întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție. 
 
 

CAP.III – MEMBRII 
 

Art. 10 - Categorii de membri 
Federaţia este accesibilă tuturor organizaţiilor care desfașoară activități din sfera 

serviciilor pentru  persoanele vârstnice. 
Federaţia are în componenţa sa următoarele categorii de membri: 
a) membri constituenți; 
b) membri activi; 
c) membri observatori. 
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Art. 11 – Dobândirea calității de membru activ 
Poate dobândi calitatea de membru activ, prin hotărârea Adunării Generale, orice 

organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 
a) este un furnizor acreditat de servicii pentru persoane vârstnice, conform legislației în 

vigoare sau    activează în domeniul serviciilor pentru persoanele vârstnice sau are incluse în 
statut activități ce țin de incluziunea persoanelor vârstnice; 

b) funcţionează pe baza legislaţiei române în vigoare; 
c) este neafiliată politic; 
d) aderă la scopul şi obiectivele Federației; 
e) este transparentă şi îşi face publice rapoartele anuale narative şi financiare; 
f) achita anual cotizația de membru. 
Calitatea de membru activ se obține în urma evaluării calității serviciilor furnizate. 

Consiliul Director emite un aviz consultativ către membrii Adunării Generale privind 
acceptarea calității de membru. 

 
Art.12 – Dobândirea calității de membru observator 
Poate deveni membru observator al Federaţiei orice organizaţie neguvernamentală care 

este implicată activ în activităţi din sfera serviciilor pentru persoanele varstnice şi/sau care 
deţine expertiză în cel puţin unul dintre domeniile prioritare: protecția persoanelor varstnice, 
drepturile persoanelor varstnice, combaterea sărăciei, incluziune, antidiscriminare, economie 
socială, educație și sănătate,   și care, cunoscând statutul federaţiei, este de acord cu prevederile 
sale, şi înţelege ca prin propria activitate să contribuie şi să sprijine realizarea scopului și 
obiectivelor Federaţiei. 

Statutul de membru observator se dobândește prin hotărâre a Adunării Generale, ca 
urmare a aprobării cererii de adeziune depusă la Secretariatul federației. O organizație poate 
rămâne membru observator pentru o perioadă de maxim 2 ani. 

Observatorii beneficiază de o serie drepturi şi obligaţii comune cu membrii activi, cu 
excepţia capacităţii de a vota şi de a fi reprezentaţi în organele de conducere ale Federaţiei. 
Pachetul de servicii de care beneficiază membrii observatori este stabilit anual de către Consiliul 
Director al Federatiei şi este aprobat de către Adunarea Generală. 
 

Art.13 – Procedura de aderare 
Organizatiile furnizoare de servicii pentru persoanele vârstnice pot deveni membre ale 

Federației prin completarea și trimiterea unei cereri de aderare sau pe baza unei invitații primită 
de la unul dintre ceilalți membri. Cererile de aderare ca membru activ sau membru observator 
al Federaţiei se vor adresa Consiliului Director, împreuna cu documentele care dovedesc 
îndeplinirea condiţiilor de aderare. Pe baza documentelor menţionate, Consiliul Director emite 
un aviz consultativ, care va fi înaintat Adunării Generale împreună cu cererea. 

În caz de respingere a cererii, hotărârea Adunării Generale se va comunica organizaţiei 
care a cerut înscrierea în termen de 15 zile. 

Orice modificări ale datelor declarate la intrarea în Federaţie trebuie aduse la cunoştinţa 
Consiliului Director în termen de 15 zile de la data la care aceste modificări au intervenit. 

Organizaţiile membre ale Federaţiei îşi păstrează propria personalitate juridică, 
independenţa decizională şi organizatorică, autonomia în alegerea şi executarea programelor 
proprii cât şi în promovarea relaţiilor interne şi externe, potrivit statutelor proprii. 

Procedura de aderare precum si documentele specifice ale acesteia sunt menționate în 
manualul de proceduri/regulament al Federației. 

În situația în care un membru al Federației va fuziona cu o altă organizație, statutul de 
membru se poate extinde și asupra organizației cu care cel dintâi a fuzionat, cu condiția ca 
aceasta       să îndeplinească condițiile de aderare la Federație și Adunarea Generală să-și exprime 
acordul (prin vot) în acest sens. 
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Art. 14 – Drepturile membrilor activi ai Federației 
Drepturile membrilor activi ai Federației sunt următoarele: 
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Federaţiei, în conformitate cu 

prevederile prezentului statut, cu excepţia membrilor observatori; 
b) să participe la luarea deciziilor cu privire la strategia de dezvoltare a Federației, la 

modul de finanțare a activităților și la elaborarea planurilor de acțiune, cu excepţia membrilor 
observatori; 

c) să ia parte la activităţile Federaţiei, să participe la discutiile si dezbaterile privind 
îndeplinirea obiectivelor federației, să-şi exprime liber părerile în toate problemele privind 
activitatea Federației; 

d) să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai Federaţiei, cu excepţia membrilor observatori; 
e) să beneficieze de acţiunile şi activităţile organizate de Federaţie. Pachetul de servicii 

de care beneficiază membrii activi este stabilit anual de către Consiliul Director al Federației și 
este aprobat de Adunarea Generală; 

f) să fie informaţi în mod regulat sau la cerere despre activităţile iniţiate şi desfăşurate de 
Federație. 
 

Art. 15 – Obligații ale membrilor federației 
Obligațiile membrilor Federației sunt următoarele: 
a) să participe la Adunarea Generală organizată anual; 
b) să participe la activităţile Federației şi să contribuie la dezvoltarea acesteia sub toate 

aspectele       sale; 
c) să respecte Statutul Federaţiei şi hotărârile Adunării Generale; 
d) să nu întreprindă nici o acţiune în numele Federației, decât cu acordul organelor 

Federaţiei,  potrivit statutului; 
e) să achite până la data de 31 mai a fiecărui an calendaristic cotizația stabilită pentru 

anul       anterior conform pragurilor stabilite și aprobate de Adunarea Generală; 
f) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor adoptate; 
g) să nu aducă atingere, printr-o acţiune sau inacţiune, imaginii Federaţiei. 

 
Art. 16 – Pierderea calității de membru a federației 
Membrul renunţă expres la această calitate printr-o notificare adresată Consiliului 

Director. Incetarea calităţii devine efectivă in termen de 30 de zile de la data depunerii notificării. 
Adunarea Generală ordinară a Federaţiei ia act de încetarea calităţii de membru şi dispune 
modificările necesare. 

Membrul îşi încetează activitatea prin dizolvare, calitatea de membru încetând de drept 
la data hotărârii de dizolvare. 

Membrul este exclus, prin hotărârea Adunării Generale pentru urmatoarele motive: 
a)neplata cotizaţiei timp de un an;  

b) neparticiparea la două Adunări Generale consecutive;  
c) încălcarea gravă a Statutului; 
d) provocarea de prejudicii, prin orice mijloace, imaginii Federaţiei, inclusiv dacă 

organizația se implică în activități care pot aduce atingere altor grupuri sociale sau nu respectă 
drepturile omului.  

Pierderea calităţii se realizează pe baza de probe la       propunerea Consiliului Director, prin 
hotărâre a Adunării Generale; 

Un membru care părăsește sau este exclus din cadrul Federației poate depune o nouă 
cerere de adeziune după cel puțin 2 ani de la data pierderii calității de membru. 

La cerere, un membru activ se poate autosuspenda pe o perioadă de maxim un an cu 
renunțarea la drepturile și obligațiile care decurg din statutul de membru activ. La terminarea   
perioadei de autosuspendare, organizația poate să redevină membru activ sau să se retragă din 
Federație. O organizație membră se poate autosuspenda o singură dată. 
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CAP.IV – PATRIMONIUL ȘI VENITURILE FEDERAȚIEI 

 
Art. 17 - Destinaţia patrimoniului 

 Patrimoniul Federației este destinat exclusiv realizării scopului şi obiectivelor 
Federației,         administrării Federației, finanţării organizării şi desfăşurării activităţilor acesteia. 
 Patrimoniul nu poate fi înstrăinat sau grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale 
membrilor Federației. 
 Destinatia patrimoniului in caz de dizolvare va fi catre membrii constituenți. 
 

Art. 18 - Veniturile Federației pot proveni din: 
a) contribuţiile aduse în numerar sau în natură de către membri şi cotizaţiile acestora; 
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; 
c) dividende din societăţile înfiinţate de Federație, dacă este cazul; 
d) venituri realizate din activităţi economice directe ale Federației sau ale filialelor 

acesteia, care  au caracter accesoriu, sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Federației şi 
cu realizarea obiectivelor acesteia şi sunt desfăşurate în conformitate cu Statutul şi legislaţia în 
vigoare; 

e) donaţii, sponsorizări, legate, finanţări de programe şi proiecte, precum şi orice altă 
formă de sprijin material sau financiar; 

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 
g) alte venituri prevăzute de lege. 
 

 
CAP. V. ORGANIZARE: CONDUCERE, ADMINISTRARE, CONTROL ŞI 

REPREZENTARE 
 

Art. 19 - Organele Federației 
Federația are următoarele organe: 
a) Adunarea generală; 
b) Consiliul director; 
c) Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori. 

 
Art. 20 - Adunarea generală: componenţă, atribuţii, convocare 

 Adunarea generală este organul de conducere al federației şi este alcătuit din totalitatea 
membrilor cu drept de vot. 
 Atribuţiile Adunării generale sunt: 
 a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Federației; 
 b) aprobă strategia Federației la propunerea Consiliul Director; 
 c) aprobă manualul de proceduri/regulamentul de funcționare a Federației şi orice alte 
acte  interne de organizare; 
 d) decide admiterea și excluderea membrilor din Federație; 
 e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli anual, bilanţul contabil si executia bugetară 
din anul  anterior, pe baza fundamentării Consiliului Director şi a avizului Cenzorului; 
 f) aprobă pachetul de servicii de care beneficiază membrii observatori; 
 g) aprobă raportul Consiliului Director şi, respectiv, al Cenzorului, dând descărcare de 
gestiune pentru perioada analizată; 
 h) stabileşte cuantumul cotizaţiei și plata acesteia; 
 i) alege şi revocă membrii Consiliului director; 
 j) alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membri ai comisiei de cenzori; 
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 k) decide înfiinţarea de filiale şi alte structuri teritoriale; 
 l) decide afilierea la organizaţii similare; 
 m) decide modificarea statutului; 
 n) decide dizolvarea şi lichidarea federației, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 
rămase         după lichidare; 
 o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în lege sau în Statut. 
 Adunarea generală se întruneşte anual în şedinţă ordinară şi oricând este necesar în 
şedinţă extraordinară. 
 Adunarea generală ordinară este convocată de Presedinte. 
 Adunarea generală extraordinară este convocată de Președinte la inițiativa proprie a 
Consiliului Director sau la inițiativa unei treimi din membrii activi. 
 Adunarea generală este prezidată de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un alt membru 
al Consiliului director desemnat de către președinte, sau în cazuri excepţionale, de unul dintre 
membrii cu drept de vot desemnat de Adunarea generală. 
 Consiliul director este responsabil pentru organizarea şedinţelor Adunării generale. 
 Adunarea generală – ordinară sau extraordinară – este statutar constituită în prezenţa şi 
cu participarea a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot. În 
cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi 
organizată în decurs de 15 zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut, iar hotărârile 
vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul 
acestora. Excepţie fac Adunarea generală de modificare a Statutului, care este statutar 
constituită în prezenţa şi cu participarea a peste jumătate dintre membrii cu drept de vot şi 
Adunarea generală de reorganizare a Federației, care este statutar constituită în prezenţa şi cu 
participarea a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot ai Federației. 
 Hotărârile luate de Adunarea generală în limitele legii sunt obligatorii pentru toţi 
membrii Federației, chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generală sau au 
votat împotrivă. 
 Modalitatea de vot este votul deschis, cu excepţia cazurilor când Adunarea generală 
hotărăşte  altfel şi cu excepţia alegerii membrilor Consiliului director, când votul este secret. 
 În condiții excepționale, când Adunarea Generală se organizează la distanță, voturile 
deschise sau închise se pot exprima și prin următoarele modalități: a )  prin corespondență, 
pe emailurile oficiale sau prin poștă; b) prin formular electronic de tip sondaj/chestionar. 
Modalitatea de vot se stabilește prin decizia Consiliului director înainte de Adunarea generală 
și va fi comunicată membrilor. 
 Hotărârile Adunării generale se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei. 
Întocmirea procesului-verbal cade în sarcina Consiliului director. 
 În situația în care reprezentantul legal al unei organizații membre al Federației nu 
participă la Adunarea Generală poate delega o altă persoană (din interiorul organizației sale, un 
alt membru sau o persoană din executivul Federatiei) prin document de delegare, scris și 
semnat. Reprezentantul delegat va avea toate drepturile de decizie pe care le are 
reprezentantul       legal al organizației care a făcut delegarea. 
  

Art. 21 - Consiliul director: componenţă, alegere 
Consiliul director este organul executiv de conducere şi administrare a Federației şi 

asigură          punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. 
Consiliul director este compus dintr-un număr impar de membri, în număr de 5 

persoane (un           președinte, un vicepreședinte și trei membri). 
Numărul membrilor Consiliului Director poate fi modificat prin hotărârea Adunării 

Generale. 
Membrii Consiliului director şi preşedintele acestuia sunt aleşi prin vot secret de către 
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Adunarea generală. Mandatul membrilor este de 3 ani (maxim două mandate consecutive). 
Calitatea de membru în Consiliul Director se exercită personal, nefiind admisă 

împuternicirea altor persoane cu exercitarea drepturilor sau cu îndeplinirea atribuțiilor aferente 
acestei calități. 

Retragerea din diverse motive a unui membru al Consiliului director - reprezentant al 
unei organizații membre a  Federației, atrage după sine organizarea de noi alegeri pentru funcția 
rămasă vacantă. Mandatul noului ales, în acest caz, nu va depăși mandatul întreg Consiliului 
Director din care face parte. 

Preşedintele, sau în lipsa acestuia, Vicepreşedintele, reprezintă Federația faţă de 
autorităţi şi faţă de terţe persoane, putând delega această atribuţie a sa Directorului executiv al 
federației. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii Federației, Consiliul Director 
înfiinţează un secretariat tehnic în subordinea sa. 

Consiliul Director se reuneşte semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea 
scrisă a Preşedintelui, a Vicepreședintelui sau a Cenzorului. 

Consiliul Director îşi va exercita prerogativele în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu 
din membri, iar deciziile vor fi adoptate cu majoritate simplă. În caz de egalitate, votul 
Preşedintelui este decisiv. Dacă Preşedintele nu este prezent, în caz de egalitate, decizia se amână 
până la următoarea întâlnire a Consiliului Director. 

Minuta şedinţelor Consiliului Director se va consemna într-un registru prin grija 
Directorului executiv şi se va certifica de către Preşedintele Consiliului Director sau, în absenţa 
acestuia, de către Vicepreşedinte. Minuta se va comunica tuturor membrilor Federaţiei în termen 
de 10 zile calendaristice. 

Membrii Consiliului Director nu vor fi remuneraţi pentru activitatea exercitată în cadrul 
Consiliului Director. Aceştia pot beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi 
masă ocazionate de participarea la şedinţele Consiliului Director, în limita resurselor pe care 
Federaţia le poate aloca. 

Persoana juridică care deține președinția poate asigura și secretariatul federației. 
 Primul Consiliu director este format din următorii membri: 

 György Péter, născut la data de 06.12.1972 în mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 
domiciliat în mun. Miercurea Ciuc, str. Șumuleu nr. 104, jud. Harghita, identificat cu C.I. seria HR 
nr. 500360, eliberată de SPCLEP M Ciuc la data de 21.04.2015, CNP: 1721206191333 – 
Președinte; 

 Pasăre Alina Aurelia, născută la data de 12.01.1984 în mun. București, domiciliată 
în mun. București, Drm. Lunca Târnavei nr. 26B, sector 3, identificată cu C.I. seria RK nr. 518766, 
eliberată de SPCLEP Sector 3 la data de 11.03.2020, CNP: 2840112430053 – Vicepreședinte; 

 Achihai Gabriela, născută la data de 09.09.1967 în Orș. Târgu Ocna, jud. Bacău, 
domiciliată în mun. Bacău, str. Cornișa Bistrița, bl. 14A, ap. 14, jud. Bacău, identificată cu C.I. seria 
XC nr. 890208, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 27.09.2012, CNP: 2670909047412 - 
Membru; 

 Suru Ioan, născut la data de 06.01.1974 în com. Slatina-Timiș, jud. Caraș-Severin, 
domiciliat în com. Slatina-Timiș, Sat Slatina-Timiș nr. 88, jud. Caraș-Severin, identificat cu C.I. 
seria KS nr. 443005, eliberată de SPCLEP Caransebeș la data de 12.03.2013, CNP: 
1740106110642 – Membru; 

 Dinu Catălin Adrian, născut la data de 09.09.1986 în mun. București, domiciliat în 
mun. București, Bd. Chișinău nr. 8, bl. M2, sc. B, et. 9, ap. 76, sector 2, , identificat cu C.I. seria RX 
nr. 851180, eliberată de SPCEP Sector 2 la data de 04.02.2016, CNP: 1860909420053 – Membru, 

pentru un mandat de trei ani. 
 

Art. 22 - Consiliul director: atribuţii 
Consiliul director are următoarele atribuţii: 
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a) prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri  şi 
cheltuieli şi proiectul programelor Federației; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Federației; 
c) aprobă organigrama şi politica de personal a Federației; 
d) asigură aducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor Federației şi aplică strategia 

Federaţiei aprobată de Adunarea Generală; 
e) propune Adunării Generale admiterea şi excluderea membrilor Federaţiei; 
f) hotărăşte asupra mijloacelor de acţiune pentru îndeplinirea scopului Federaţiei; 
g) alege, revocă şi verifică activitatea Directorului executiv; 
h) stabilește grila de salarizare a personalului încadrat cu contract de muncă; 
i) decide in fiecare an asupra pachetului de servicii de care beneficiază membrii 

observatori; 
j) hotărăşte asupra schimbării sediului Federaţiei; 
k) poate delega membrilor săi atribuţii executive; 
l) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea generală. 

 
Art. 23 - Cenzor, comisie de cenzori: atribuţii, organizare 
Controlul financiar intern al Federației este asigurat de un cenzor sau, după caz, de o 

comisie de       cenzori, aleși de către Adunarea generală. 
Dacă numărul membrilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. 

Acesta        poate fi o persoană din afara Federației. 
În cazul în care Federația nu are obligația numirii unui cenzor, fiecare dintre membri 

care nu         fac parte din Consiliului director poate exercita dreptul de control. 
Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori are următoarele atribuţii: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Federației; 
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale; 
c) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală. 
Regulile generale de organizare a activităţii cenzorului sau a comisiei de cenzori se aprobă 

de Adunarea Generală. Cenzorul sau comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern 
de funcţionare propriu. 

Cenzorul Federației, pentru un mandat de trei ani, este Gheorghiescu Rodica Gabriela, 
născută la data de 17.12.1961 în mun. București, domiciliată în mun. București, str. Delea Veche 
nr. 24, bl. C, sc, 1, et. 4, ap. 16-4B,  sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 799818, eliberată de 
SPCEP Sector 2 la data de 12.10.2012, CNP: 2611217400011. 
 

Art. 24 – Preşedintele 
Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele Federației. 
Preşedintele Federației are următoarele atribuţii: 
a) conduce activitatea şi lucrările Consiliului Director; 
b) poate stabili, prin consultare cu Vicepreședintele si membrii Consiliului Director,            roluri 

specifice pentru fiecare membru; 
c) prezidează şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director; 
d) reprezintă Federaţia în raporturile cu terţii; 
e) semnează actele şi documentele adoptate de organele Federaţiei; 
f) urmăreşte şi asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor, documentelor şi măsurilor 

stabilite de Adunarea Generală; 
g) exercită orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al 

Federației, dacă acestea sunt de natură să asigure realizarea scopului Federaţiei; 
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h) acţionează în conformitate cu strategia şi politica propusă de Adunarea Generală şi cu 
cunoştinţă de cauză a acestora; 

i) pentru reprezentarea Federaţiei sau în caz de indisponibilitate temporară, Preşedintele 
poate da            mandat Vicepreşedintelui în vederea îndeplinirii atribuțiilor precizând în scris sfera, 
durata şi limitele de competenţă ale acestuia. 

Atribuțiile Vicepreședintelui și ale celorlalți membri ai Consiliului Director sunt 
reglementate în regulamentul de organizare și functionare. 

Președintele și Vicepreşedintele sunt aleşi pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea 
reînnoirii mandatului o singură dată, consecutiv sau ulterior. 
 

Art. 25 - Directorul executiv 
Consiliul Director stabileşte criteriile de selecţie şi angajează un Director executiv, 

independent de oricare dintre organizaţiile membre, care asigură administrarea curentă a 
Federaţiei, exercitând            următoarele atribuţii: 

  reprezintă Federaţia în relaţiile cu terţii, cu împuternicirea Consiliului Director; 
  încheie acte juridice în numele şi pe seama Federaţiei, şi efectuează acte materiale, în 

limitele mandatului primit de la Consiliul Director; 
  aprobă înaintarea spre finanţare a proiectelor, pe baza strategiei aprobate de 

Adunarea  Generală şi după consultarea cu membrii Consiliul Director; 
  urmăreşte realizarea bugetului aprobat al Federaţiei; 
  întocmeşte rapoarte curente privind activitatea Federaţiei şi le supune examinării în 

cadrul  şedinţei Consiliului Director; 
  angajează şi demite personalul angajat al Federaţiei în conformitate cu schema de 

personal          aprobată de Consiliul Director şi după consultarea acestuia; 
  stabileşte nivelul remuneraţiei colaboratorilor; 
  organizează convocarea Adunării Generale şi pregăteşte agenda Adunării Generale; 
  participă la şedinţele Consiliului Director ca invitat, fără a avea drept de vot; 
  îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Director. 
 

 
CAP.VI – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA FEDERATIEI 

 
Art. 26 – Cazuri de dizolvare 
Federația se dizolvă conform prevederilor legale: 
  de drept; 
  judiciar; 
  voluntar. 
 
Art. 27 - Dizolvarea de drept 
Federația se dizolvă de drept prin: 
  imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei 

luni de la  constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
  imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a constituirii Consiliului director în 

conformitate cu statutul Federației, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data 
la care, potrivit statutului, Adunarea generală sau, după caz, Consiliul director trebuia 
constituit; 

  reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 
complinit  timp de trei luni. 
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Art. 28 - Dizolvarea judiciară 
Federația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane 

interesate: 
  când scopul sau activitatea Federației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
  când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
  când Federația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
  când Federația a devenit insolvabilă; 
  când Federația a iniţiat desfăşurarea unor activităţi pentru care, potrivit legii, sunt 

necesare          autorizaţii administrative prealabile, fără să obţină autorizaţiile respective. 
 
 

Art. 29 - Dizolvarea voluntară 
Hotărârea Adunării generale de dizolvare a Federației necesită o majoritate de cel puţin 

doua treimi din totalul membrilor cu drept de vot, în condiţiile unui cvorum de cel puţin doua 
treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot ai Federației. 
 

Art. 30 - Destinaţia bunurilor 
În caz de dizolvare, bunurile Federației rămase în urma lichidării, dacă nu se prevede 

altfel în  lege sau în statut, se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente. 
Retragerea bunurilor din Federație se poate face numai în urma aprobării unui raport 

cu privire la exercițiul financiar de către cenzori sau        experți independenți. 
 
  

Cap. VII DISPOZIŢII FINALE 
 

Art. 31 - Însemne proprii 
Federația are însemne proprii (ştampilă, siglă / logo și website). 

 
Art. 32 - Dreptul de semnătură şi de reprezentare 
Dreptul de angajare a Federației prin semnătură şi de reprezentare a ei în faţa organelor 

legale revine  preşedintelui. 
 
Art. 33 - Persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura 

de dobândire a personalităţii juridice 
Dl. György Péter, născut la data de 06.12.1972 în mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 

domiciliat în mun. Miercurea Ciuc, str. Șumuleu nr. 104, jud. Harghita, identificat cu C.I. seria HR 
nr. 500360, eliberată de SPCLEP M Ciuc la data de 21.04.2015, CNP: 1721206191333, în calitate 
de președinte al Consiliului Director al Federației este împuternicit să desfășoare procedura de 
constituire/dobândire a personalității juridice a Federației, putând da, în acest sens, 
împuternicire avocațială. 
 

Art. 33 - Orice modificare sau completare a Statutului se va înscrie în registrul special 
al federaţiilor aflat la grefa tribunalului în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul 
Federaţia. 
 

Art. 34 - Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legii. 
 

Art. 35 - Adoptare statut 
Prezentul statut a fost redactat și semnat electronic de împuterniciții membrilor 

constituenți și se consideră adoptat la data ultimei semnături. 
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MEMBRII CONSTITUENȚI, 

 
1. ASOCIAȚIA CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ 

prin Péter György, director, împuternicit prin Hotărârea Consiliului director al 
ASOCIAȚIEI CARITAS ALBA IULIA – ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI SOCIALĂ nr. 1615 din 

14.03.2022 
 
 
 
 
 
 

2. ASOCIAȚIA SAMARITENII ORĂȘTIENI 
prin Mihai Costel Lazăr, președinte al Consiliului director, împuternicit prin Decizia 

Consiliului director al ASOCIAȚIA SAMARITENII ORĂȘTIENI nr. II din 27.05.2022 
 
 
 
 
 
 

3. FEDERAȚIA CARITAS A DIACEZEI TIMIȘOARA 
prin Herbert Iohan Grűn, director executiv, împuternicit prin Decizia Consiliului 
director al FEDERAȚIA CARITAS A DIACEZEI TIMIȘOARA nr. 554 din 26.05.2022 

 
 
 
 
 
 

4. FUNDAȚIA “LUMINA” BRĂILA 
prin Carmen Daniela Neacșu, împuternicită prin Decizia Consiliului director al 

FUNDAȚIEI LUMINA BRĂILA nr. 173 din 07.03.2022 
 
 
 
 
 
 

5. ASOCIAȚIA CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI 
prin Iosif Iacob, director general, împuternicit prin Decizia Consiliului director al 

ASOCIAȚIEI CENTRUL DIECEZAN CARITAS IAȘI nr. 847/07.06.2022 
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6. ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR “OMENIA” BUCUREȘTI 
(C.A.R.P. “OMENIA” BUCUREȘTI) 

prin Giorgică Bădărău, membru al Consiliului director, împuternicit prin Decizia 
Consiliului director al ASOCIAȚIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 

“OMENIA” BUCUREȘTI (C.A.R.P. “OMENIA” BUCUREȘTI) nr. 837 din 06.06.2022 
 
 
 
 
 

 
7. FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR 

prin Gabriela Achihai, președinte al Consiliului director, împuternicită prin 
Împuternicirea Consiliului director al FUNDAȚIEI DE SPRIJIN COMUNITAR din 

21.03.2022 
 
 
 
 
 

 
8. ASOCIAȚIA “A.S. 2001 ALBA IULIA” 

prin Adriana Mioara Todorean, împuternicită prin Decizia Consiliului director al 
ASOCIAȚIEI “A.S. 2001 ALBA IULIA” nr. 1831 din 07.06.2022 

 
 
 
 
 
 
 

9. ASOCIAȚIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ 
prin Nicolae Anușcă, director general, împuternicit prin Hotărârea Consiliului director al 

ASOCIAȚIEI CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ nr. 1 din 21.03.2022 
 
 
 
 
 
 

10. ASOCIAȚIA DE AJUTOR MUTUAL “A.D.A.M.” MOLDOVIȚA 
prin Goras Adrian Daniel, presedinte, împuternicit prin Decizia Consiliului director al 

ASOCIAȚIEI DE AJUTOR MUTUAL “A.D.A.M.” MOLDOVIȚA nr. 7 din 14.03.2022 
 
 
 
 
 
 
 



15  

 
11. ASOCIAȚIA DE AJUTOR MUTUAL – A.D.A.M.S. 

prin Ioan Suru, membru al Consiliului director, împuternicit prin Decizia Consiliului 
director al ASOCIAȚIEI DE AJUTOR MUTUAL – A.D.A.M.S. nr. 12 din 24.05.2022 

 
 
 
 
 
 

12. ASOCIAȚIA NICIODATĂ SINGUR – PRIETENII VÂRSTNICILOR 
prin Cătălin Adrian Dinu, director executiv, împuternicit prin Decizia Consiliului 

director al ASOCIAȚIEI NICIODATĂ SINGUR – PRIETENII VÂRSTNICILOR nr. 3916 din 
31.05.2022 

 
 
 
 
 

13.  ASOCIAȚIA FOUR CHANGE 
prin Alina Aurelia Pasăre, președinte al Consiliului director, împuternicită prin Decizia 

Consiliului director al ASOCIAȚIEI FOUR CHANGE nr. 1506 din 07.06.2022 
 
 
 
 
 
 

14. FUNDAȚIA CRUCEA ALB-GALBENĂ DIN ROMÂNIA 
prin Marioara Ivan, președinte al Consiliului director, împuternicită prin Decizia 

Consiliului director al FUNDAȚIEI CRUCEA ALB-GALBENĂ DIN ROMÂNIA nr. 39502 din 
26.04.2022 

 
 
 
 
 
 
 

15. ASOCIAȚIA DE AJUTOR MUTUAL BUCUREȘTI (ADAM) 
prin Marioara Ivan, președinte al Consiliului director, împuternicită prin Decizia 

Consiliului director al ASOCIAȚIA DE AJUTOR MUTUAL BUCUREȘTI (ADAM) nr. 5874 din 
18.04.2022 
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