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Capitolul I – FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL ŞI 
DURATA  ASOCIAŢIEI  
 
 
A- FORMA JURIDICĂ 
 
Art. 1 “ASOCIAŢIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA”,  (denumită în acest 
statut Asociaţia), este o organizaţie civilă, profesională şi funcţionează ca persoană 
juridică română de drept privat, cu caracter nepatrimonial (nonprofit), neguvernamentală, 
fără caracter politic şi fără scopuri religioase, fiind supusă legislaţiei din România. 
 
Art. 2 (1) “ASOCIAŢIA AUDITORILOR INTERNI DIN ROMÂNIA”, este înfiinţată în 
baza O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
(2) Asociaţia va putea desfăşura activităţi economice care sunt in legătură cu scopul 
asociaţiei, în condiţiile legii. Activităţile economice nu se pot întreprinde decât cu 
hotărârea Consiliului Director. 
 
(3) Asociaţia este constituită prin hotărârea următorilor membri fondatori: 
 
 

1. Ionel Albu; 
 

2. Andreea Elena Andrei; 
 

3. Ruxandra Iuliana Bilius; 
 

4. Georgeta Bocan; 
 

5. Camil George Bojin; 
 

6. Vasile Valer Căbulea; 
 

7. Adrian Florin Covăcescu; 
 

8. Daniela Dănescu; 
 

9. Romulus Duică; 
 

10. Ilie Dumitru; 
 

11. Marcel Ghiţă; 
 

12.  George Mareş; 
 

13. Radu Melica; 
 

14.  Paul Andre Michaud; 
 

15. Ion Păduraru; 
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16. Mircea Poenaru; 

 
17.  Mihai Prisăcariu; 

 
18. Mihail Spranceană. 

 
 

(4) Asociaţia este o organizaţie formată de persoane fizice reunite pentru realizarea unui 
scop profesional unitar. 
 
(5) Asociaţia este membru al organizaţiei internaţionale Institutul Auditorilor Interni (The 
Institute of Internal Auditors, Inc.) cu sediul în Altamonte Springs în Florida, SUA, 
denumită în continuare IIA Global.  
(6) Asociaţia este de asemenea membru al Confederaţiei Europene a Institutelor de 

Audit Intern (E.C.I.I.A) cu sediul în Bruxelles, Belgia. 
 

B. – DENUMIREA 
 
Art. 3 Asociaţia va purta denumirea de "INSTITUTUL AUDITORILOR INTERNI DIN 
ROMÂNIA", asa cum a fost fost oficial recunoscută la data de 1 decembrie 2007 de 
către IIA Global, iar sigla este: IIA Romania. 
 
Art. 4 Denumirea asociaţiei va fi înscrisă în toate documentele şi actele pe care aceasta 
le întocmeşte, cu menţionarea numărului de înregistrare în registrul persoanelor juridice, 
a sediului, a codului unic de inregistrare şi a conturilor asociaţiei. 
 
C. – SEDIUL 
 
Art. 5 Sediul asociaţiei este in Bucureşti, str. Negru Vodă nr 3, sector 3. Prin hotărârea 
Conferinţei Naţionale, printr-un act adiţional, asociaţia poate constitui structuri teritoriale, 
în condiţiile legii si ale prezentului statut. 
 
D. – DURATA 
 
Art. 6 Asociaţia se constituie pe durată nedeterminată de la data înregistrării la instanţa 
judecătorească competentă. 
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Capitolul II – SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL 
ASOCIAŢIEI 
 
 
E. – SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE: 
 
Art. 7 - Scopul Asociaţiei: 
 
Asociaţia s-a constituit cu scopul: 

a) să stabilească si să reprezinte un forum deschis în vederea promovării şi 
dezvoltării practicii de audit intern;  

b) să reprezinte un cadru unde sunt promovate standardele şi normele de practică 
profesională a auditului intern emise de IIA Global şi unde auditorii interni şi 
persoanele interesate de activitatea specifică de audit intern, să-şi poată 
îmbunătăţi mijloacele şi metodele de exprimare profesională si sa primeasca 
sprijin profesional de specialitate;  

c) de a actiona pentru creşterea prestigiului profesiei de audit intern;  
d) să reprezinte poziţia comună a membrilor săi în faţa instituţiilor publice si a 

organizaţiilor din România şi din străinătate; 
e) să apere şi să reprezinte, ori de câte ori este nevoie, interesele membrilor săi 

legate de activitatea specifică desfăşurată, faţă de terţi; in relaţiile dintre aceştia 
precum şi a acestora cu societatea, 

 
Art. 8 Pentru realizarea scopurilor, Asociaţia îşi propune urmatoarele actiuni: 
 

a) să informeze despre nevoile, necesităţile şi exigenţele activităţii de audit intern, 
despre cele mai adecvate mijloace şi metode practicate la nivel internaţional în 
domeniu precum şi despre relaţiile care se creează între această activitate şi 
societate, în general; 

 
b) să dezbată şi să îşi exprime în mod public şi organizat punctele de vedere in 

acest domeniu precum şi propuneri de progres profesional; 
 

c) să contribuie la integrarea şi la dezvoltarea activităţior de audit intern, prin 
asigurarea unui cadru flexibil de lucru si cooperare, atât între membri asociaţiei 
cât şi cu alte organisme profesionale similare, din ţară şi din străinătate; 

 
d) să stabileasca şi să dezvolte colaborarea cu asociaţii şi alte instituţii de 

specialitate şi organisme internaţionale de profil, pentru realizarea scopurilor 
propuse; 

 
e) să dezvolte cultura în materia auditului intern şi să popularizeze principiile 

profesionale în domeniu precum şi în legătură cu codul de etică al auditorilor 
interni;  

 
f) să încurajeze dezvoltarea relatiilor dintre instituţiile de profil din România numai 

pe baza independenţei şi competenţei profesionale; 
 

g) să întărească şi să militeze în rândul membrilor săi concepte privind 
independenţa organizatorică, asumarea răspunderii profesionale, pregătirea 
profesională continuă, înţelegerea şi însuşirea noilor concepte de activitate 
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profesională apărute ca urmare a dezvoltării societăţii româneşti în ansamblu şi a 
celei internaţionale; 

 
h) să promoveze principiile, standardele şi normele de practică profesională a 

auditului intern emise de IIA Global; 
 

i) să realizeze editarea, tipărirea şi difuzarea prin mijloace proprii sau prin 
colaborare, de reviste, cataloage, broşuri, buletine informative, material publicitar 
şi documentar, atât pentru realizarea şi cunoaşterea activităţilor proprii sau 
privind activităţile altor instituţii aflate în legătură cu scopul Asociaţiei cât şi 
despre activitatea de audit intern desfăşurată la nivel naţional sau internaţional, 
cu aprobarea Consiliului Director; 

 
j) sa participe la manifestările şi evenimentele de profil din ţară (sau atunci când 

este cazul, din străinătate), organizează seminarii, simpozioane, colocvii şi alte 
manifestări în domeniu pentru informarea adecvată a membrilor săi; 

 
k)  sa acorde consultanţă de specialitate membrilor săi, propune, concepe si oferă 

programe metodologice de pregătire si perfecţionare profesională in domeniul 
auditului intern; 

 
l) sa reprezinte, promoveze şi apere interesele legitime ale membrilor săi, în 

legătură cu activitatea de audit intern, în faţa autorităţilor publice şi a oricăror 
persoane fizice şi juridice, putând introduce acţiuni în justiţie sau intervenţii în 
procese pentru valorificarea drepturilor şi recunoaşterea acestor interese; 

 
m) sa realizeze studii de diagnoză si prognoză a sistemului specific de activitate, 

atât la nivel  naţional cât şi la nivel internaţional, sa analizeze şi evalueze date 
statistice şi operative privind evoluţia auditului intern;  

 
n) prin intermediul membrilor săi, Asociaţia poate acorda sprijin de specialitate, la 

cerere, instituţiilor, asociaţiilor, altor organizaţii profesionale, cu aprobarea 
Consiliului Director; 

 
o) sa coopereze cu asociaţiile şi organizaţiile similare din alte ţări şi poate participa 

la organismele internaţionale de profil, în vederea obţinerii de date şi informaţii şi 
realizarea unor schimburi de experienţă cu privire la activitatea de audit intern;  

 
p) să sesizeze organismele naţionale în domeniu, autorităţile legislative şi 

administrative ori de câte ori este nevoie, asupra încălcării sau neacordarea unor 
drepturi conform reglementărilor naţionale în domeniu, ale auditorilor interni şi 
membrilor Asociaţiei, în legătură cu activitatea de audit intern;  

 
q) la propunerea Consiliului Director, acordă premii, diplome si distincţii pentru 

merite deosebite acelor membri sau altor personalităţi care s-au distins atât în 
activitatea desfăşurată în cadrul Asociaţiei cât şi în ceea ce priveşte promovarea 
şi dezvoltarea activităţii de audit intern; 

 
r) promovează orice alte acţiuni legale şi în concordanţă cu acest statut, pentru 

realizarea efectivă a scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei. 
 
Art. 9 Asociaţia va utiliza mijloace, acţiuni si metode transparente legale si respectând 
normele etice şi sociale, inovative şi cu valoare de model.  
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Capitolul III – PATRIMONIUL SI VENITURILE ASOCIAŢIEI 
 
F. – PATRIMONIUL INITIAL 
 
Art. 10 Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este format dintr-un activ patrimonial în 
valoare de 1.800 lei şi este alcătuit din contribuţiile în cote egale în numerar ale 
membrilor fondatori în sumă de 100 (una sută) lei. 
 
Art. 11 Veniturile asociaţiei se vor completa prin noi contribuţii ale membrilor asociaţiei, 
prin cotizaţiile membrilor asociaţiei, cotizaţii ce se vor stabili şi se vor modifica de 
Conferinţa Naţională, precum şi prin alte bunuri mobile, imobile, mijloace fixe, sume de 
bani dobândite de asociaţie sau provenite din donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi 
alte fonduri colectate din ţară sau străinătate, de la persoane fizice, persoane juridice 
sau instituţii bugetare, alte instituţii. 
 
Art. 12 (1) Veniturile asociaţiei se completează si cu venituri din sumele percepute 
pentru serviciile angajate pe bază de contract, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, precum şi din sumele percepute pentru participarea la manifestări organizate de 
asociaţie. 
 
(2) Patrimoniul si veniturile vor fi administrate de către Consiliul Director si vor fi utilizate 
in vederea realizării scopului pentru care s-a constituit prezenta asociaţie. 
 
Art. 13 (1) Cotizaţia anuală datorată de fiecare membru este stabilită prin hotărâre a 
Conferinţei Naţionale, la propunerea Consiliului Director. La aceasta se adaugă 
contravaloarea individuală in lei a taxei de afiliere datorată anual către IIA Global.  
 
(2) Asociaţia va ţine evidenţa tuturor cotizaţiilor, iar bilanţul contabil se întocmeşte în 
conformitate cu legile în vigoare. Se va deschide un Registru special pentru 
înregistrarea de donaţii şi sponsorizări. 
 
Art. 14 Mijloacele asociaţiei nu pot fi folosite decât în scopurile determinate în statut. 
Membrii asociaţiei nu au dreptul la o cota parte din veniturile asociaţiei şi este interzisă 
favorizarea acestora prin cheltuieli de administrare străine scopului asociaţiei. Asociaţia 
poate investi in proprietăţi mobiliare, depozite bancare, drepturi de autor sau orice alte 
forme de investiţie garantate. 
 
Art. 15 Pentru a-şi îndeplini obiectivele specificate în statut şi pentru a-şi mări 
patrimoniul, asociaţia poate închiria sau vinde proprietăţi, drepturi de reproducere, know-
how, etc. asumându-şi obligaţiile provenite din aceste transferuri. 
 
G. – VENITURILE ASOCIATIEI 
 
Art. 16 (1) Veniturile asociaţiei provin din: 
a) cotizaţiile membrilor; 
b) donaţii, subvenţii, sponsorizări primite din partea persoanelor fizice sau juridice din 
tara sau străinătate; 
c) activităţile asociaţiei prevăzute in statut; 
d) taxe de participare pentru cursuri, activităţi specifice organizate de către asociaţie sau 
in cooperare cu alţi parteneri; 
e) venituri provenite din proprietăţile asociaţiei; 
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f) alte venituri obţinute in baza prevederilor legale. 
 
(2) Toate convenţiile, contractele, transferurile de bani sau valori, toate operaţiunile ce 
privesc proprietăţile asociaţiei, vor fi efectuate numai cu aprobarea Consiliului Director. 
 
(3) Fondurile băneşti ale Asociaţiei pot fi in lei si/sau valută şi se vor ţine în conturi 
bancare deschise la bănci cu sediul in România. 
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Capitolul IV – MEMBRII. DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII 
DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI 
 
H. – MEMBRI. DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU 
 
Art. 17 Membri. Dobândirea calitatii de membru 
 
a) Sunt membri ai Asociaţiei: membri fondatori, membri de onoare, membri şi 
ambasadori. 
 
b) Calitatea de membru este personală şi individuală.  
 
c) Poate deveni membru al Asociaţiei, orice persoană fizică a cărei activitate sau 
interese sunt asociate cu activitatea de audit intern şi susţine interesele acesteia, care, 
cunoscând şi acceptând prezentul statut, este de acord cu scopul asociaţiei şi înţelege 
ca prin propria activitate să contribuie la realizarea lui. 
 
d) Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană fizică, dacă îndeplineşte condiţiile 
alineatului precedent şi îşi manifestă expres prin cerere scrisă această dorinţă, achitând 
taxa de înscriere, stabilită de către Consiliul Director. 
 
e) Cererile pentru obţinerea calităţii de membru al Asociaţiei, se analizează şi se supun 
aprobării Consiliului Director, de către Preşedintele comitetului de specialitate. 
 
f) Persoana care dobandeşte calitatea de membru al Asociaţiei, devine automat membru 
al IIA Global şi se bucură de toate drepturile ce decurg din aceasta calitate. 
 
Art. 18 Membri fondatori - Sunt membri fondatori persoanele fizice care au participat la 
constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei şi la înfiinţarea acesteia, figurând ca atare în 
actele de constituire. Aceştia sunt de drept membri activi ai Asociaţiei. 
 
Art. 19 (1) Membri de onoare - Calitatea de membru de onoare are rol onorific şi se 
acordă de către preşedintele Asociaţiei, (care este şi Preşedintele Consiliului Director), 
la propunerea Consiliului Director. 
 
(2) Pot fi membri de onoare persoanele fizice care prin activitatea lor sprijină în mod 
deosebit activitatea asociaţiei şi sunt caracterizaţi ca fiind personalităţi publice, în urma 
dovedirii unor merite deosebite în societate, a căror prestigiu individual, activităţi sau 
poziţii le permit să reliefeze obiectivele Asociaţiei şi să contribuie la atingerea lor. 
 
(3) Membrii de onoare nu au drept de vot în Conferinţa Naţională, nu sunt obligaţi la 
plata cotizaţiei şi nu pot fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei. 
 
Art.20 (1) Ambasadori – Calitatea de ambasador este acordată de către preşedintele 
Asociaţiei, (care este şi Preşedintele Consiliului Director), la propunerea Consiliului 
Director.  
 
(2) Pot fi numiţi ambasadori membrii activi ai asociaţiei care s-au remarcat prin activităţi 
deosebite de promovare a profesiei de auditor intern, a scopului şi obiectivelor asociaţiei 
şi deţin calităţile prevăzute in Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al asociaţiei. 
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Art. 21 Decizia asupra acordării calităţii de membru o are Consiliul Director al Asociaţiei, 
decizie ce nu trebuie motivată. Faţă de această decizie se poate face contestaţie, care 
va fi discutată în prima Conferinţă Naţională ordinară a Asociaţiei. Decizia asupra 
acordării calităţii de membru are caracter definitiv după aprobarea ei de către Conferinţa 
Naţională. 
 
Art. 22 Persoanele fizice care fac parte din Asociaţie, nu pot fi membri ai altei asociaţii 
profesionale, cu scopuri şi obiective exclusiv similare. 
 
Art. 23 Drepturile membrilor Asociaţiei 
 
(1) Cu exceptia celor stipulate la art. 19, toţi membri activi ai Asociaţiei au dreptul:  
 

a) de a participa la toate activităţile iniţiate de Asociaţie; 
b) de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei; 
c) de a vota în Conferinţa Naţională şi de a propune organele de conducere ale 

Asociaţiei; 
d) de a beneficia de toate avantajele si facilităţile ce decurg din apartenenţa la 

Asociaţie şi la IIA Global şi pe care acestea le pot acorda; 
e) de a colabora la publicaţiile editate de Asociaţie; 
f) de a se adresa organelor Asociaţiei în orice problemă legată de activitatea 

internă, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, să semnaleze 
deficienţe, abateri, prejudicii în legătură cu activitatea Asociaţiei.                       

g) de a beneficia de informări periodice referitoare la activitatea Asociaţiei, inclusiv 
asupra aspectelor financiare ale acesteia. 

h) de a-şi exprima punctul de vedere în problemele legate de activitatea Asociaţiei; 
i) de a se retrage din cadrul Asociaţiei oricând, cu condiţia de a anunţa despre 

această intenţie în scris, cu cel puţin trei luni înainte. 
 
(2) Fiecare membru activ are dreptul la un singur vot în adunarea generală, voturile fiind 
egale, cu excepţia membrilor fondatori care deţin prerogativele a 5 voturi exprimate, 
dacă aceştia nu hotărăsc altfel.  
 
 
Art. 24 Îndatoririle membrilor Asociaţiei 
 

(1) Toţi membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:  
 

a) să susţină interesele şi activităţile Asociaţiei şi să nu întreprindă nimic prin care 
ar putea afecta scopul, obiectivele sau prestigiul acesteia; 

b) să respecte statutul şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei, precum 
şi regulamentele acesteia şi să militeze pentru îndeplinirea scopurilor şi 
obiectivelor Asociaţiei; 

c) de a plăti cotizaţia de membru (cu excepţia membrilor fondatori şi a membrilor de 
onoare) în cuantumul stabilit de Conferinţa Naţională şi în condiţiile stabilite prin 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare ale Asociaţiei; 

d) să informeze Asociaţia despre problemele de care iau cunoştinţă sau măsurile şi 
activităţile pe care le întreprind având legătură cu interesele comune ale 
Asociaţiei şi ale membrilor săi; 

 
(2) Calitatea de membru activ al asociaţiei este menţinută cel puţin prin îndeplinirea 
îndatoririlor menţionate la lit. a-c. 



 10

 
I. - ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI 
 
Art.25 (1) Calitatea de membru se poate pierde in urmatoarele cazuri: 
 

a. prin excludere, în baza hotărârii Consiliului Director, în următoarele 
cazuri:producerea de prejudicii morale sau materiale asociaţiei de către un 
membru al Asociaţiei, prin activitatea proprie desfăşurată; angajarea membrului 
Asociaţiei în acţiuni ce contravin scopului asociaţiei dar şi în acţiuni contrare legii 
şi ordinii de drept; încălcarea statutului şi a normelor recunoscute de Asociaţie 
prin regulamentele proprii; neplata cotizaţiei anuale la termenele şi în condiţiile 
stabilite de Consiliul Director;  

b. prin retragere la cerere, care este oricând la latitudinea oricărui membru, printr-o 
cerere scrisă adresată Consiliului Director cu cel puţin trei luni înainte; 

c. prin dizolvarea Asociaţiei, în condiţiile legii; 
d. prin decesul persoanei fizice. 

 



 11

 

 Capitolul V – CONDUCEREA ASOCIAŢIEI 
 
Art. 26 Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt: 
 
- Adunarea Generala (denumita in cele ce urmeaza „Conferinţa Naţională”) 
- Consiliul Director 
- Presedintele 
- Trezorierul 
- Comisia de Cenzori. 
 
Art. 27 Conferinţa Naţională este organul suprem de conducere al Asociaţiei. Conferinţa 
Naţională este constituită din totalitatea membrilor Asociaţiei, hotărăşte asupra 
problemelor legate de activitatea asociaţiei şi stabileşte termenii mandatului ce va fi dat 
Consiliului Director pentru aducerea la îndeplinire a acestor hotărâri. 
 
Art.28 (1) Conferinţa Naţională se întruneşte în şedinţe ordinare o data pe an sau în 
şedinţă extraordinară, convocată de preşedintele Asociaţiei (preşedintele Consiliului 
Director), la solicitarea Consiliului Director sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii cu 
drept de vot ai asociaţiei. 
 
(2) Atât pentru Conferinţa Naţională ordinară, cât şi pentru cea extraordinară, toţi 
membrii vor fi convocaţi în scris, sub semnătura preşedintelui şi a Secretarului General, 
cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de data stabilită pentru adunare, convocarea trebuind 
să menţioneze locul, data şi ora la care va avea loc şedinţa, precum şi ordinea de zi. 
 
Art.29 (1) La  Conferinţa Naţională au dreptul de participare toţi membrii asociaţiei. 
Membrii care nu se pot prezenta, pot da mandat/delegaţie scrisă unui alt membru care 
să-i reprezinte. Nu se pot acorda mai mult de doua mandate unui singur membru. 
 
(2) În cazul în care numărul membrilor ordinari ai Asociaţiei depăşeşte 300 persoane, 
Conferinta Nationala poate fi înlocuită de Conferinta Nationala a Delegaţilor, aleşi în 
proporţia de 1 delegat la 5 membri. Mandatul de delegat durează până în momentul 
noilor alegeri. Modul amănunţit de alegere a delegaţilor va fi stabilit de Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare.  
 
Art. 30 Conferinţa Naţională adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a celor 
prezenţi, cu excepţia hotărârilor privitoare la dizolvarea Asociaţiei sau la eventualele 
modificări ale statutului sau obiectului său de activitate, unde este nevoie de un vot 
calificat al membrilor activi, respectiv 2/3 din numărul membrilor activi ai Asociaţiei.  
 
Art. 31 (1) Conferinţa Naţională se consideră constituită la prima convocare dacă este 
prezentă majoritatea simplă (jumătate plus unu) a numărului total de membri cu drept de 
vot. 
(2) Dacă la ora stabilită, Conferinţa Naţională nu este legal constituită, atunci ea va avea 
loc 30 de minute mai târziu cu aceeaşi ordine de zi. 
(3) La a doua convocare Conferinţa Naţională se consideră constituită indiferent de 
numărul membrilor prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor 
prezenţi la şedinţă. 
 
Art.32 În cadrul lucrărilor Conferinţei Naţionale, conducerea îi revine Preşedintelui, care 
este şi Preşedintele Consiliului Director, iar în absenţa lui, Vicepreşedintelui. 
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Atribuţiile Conferinţei Naţionale 
 
Art. 33 - Conferinţei Naţionale îi revin următoarele atribuţii : 
 

a) dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al Asociaţiei şi al Comisiei de 
Cenzori; se pronunţă asupra gestiunii asociaţiei şi a modului de utilizare a 
fondurilor acesteia, indiferent de natura lor; 

b) aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi Bilanţul Contabil al  Asociaţiei, inclusiv 
functiile remunerate si nivelul acestora; 

c) stabileşte cuantumul cotizaţiilor membrilor Asociaţiei;  
d) analizează şi aprobă planul anual de activitate al Asociaţiei; 
e) alege şi revocă - individual sau colectiv - membrii Comisiei de Cenzori,  
f) validează actele cu caracter de urgenţă şi excepţional, care sunt de competenţa 

Conferinţei Naţionale dar adoptate de către Consiliul Director între sesiunile 
acesteia; 

g) ratifică cererile de înscriere pentru primirea de noi membri, aprobate de către 
Consiliul Director; 

h) alege si revoca membrii Consiliului Director al Asociaţiei; 
i) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare;  
j) modifică actul constitutiv şi statutul Asociaţiei, cu respectarea Art.30; 
k) decide asupra dizolvării / lichidării Asociaţiei, cu respectarea Art.30; 
l) hotărăşte în orice altă problemă inclusă pe ordinea de zi sau la propunerea 

Consiliului Director. 
 
Art. 34 Hotărârile Conferinţei Naţionale, considerate contrare Legii, Actului Constitutiv,  
Statutului sau Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, pot fi atacate 
de oricare dintre membri acesteia sau de către oricare din membrii Consiliului Director, 
care în momentul adoptării deciziei au lipsit, au votat împotrivă, au mandatat 
corespunzător alt membru si au cerut să se insereze acest lucru in procesul verbal al 
conferintei. 
 
Consiliul Director 
 
Art. 35 (1) Consiliul Director este compus din:  
 

• preşedinte,  
• vicepreşedinte, 
• trezorier, 
• preşedintele anterior (preşedintele al cărui mandat tocmai s-a încheiat, în măsura 

disponibilităţii acestuia), 
• membri. 

 
(2) Consiliul Director este organul de conducere efectivă a Asociaţiei în intervalul dintre 
Conferinţele Naţionale şi este format dintr-un număr de 7 (şapte) membri ai Asociaţiei, 
dintre care minim 2 (doi) sunt dintre membrii fondatori. 
(3) Preşedintele Consiliului este ales şi revocat prin vot, de către membrii Consiliului, cu 
respectarea prevederilor Art. 37. 
(4) La constituirea Consiliului Director, Conferinţa Naţională va avea în vedere 
reprezentarea, pe cât posibil, a tuturor categoriilor de membri. 
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Art. 36 (1) Consiliul Director se numeşte de către Conferinţa Naţională pentru un mandat 
de 3 (trei) ani şi este format numai din membri activi ai Asociaţiei. Membrii Consiliului pot 
fi realeşi in functie pentru un al doilea mandat consecutiv. 
 

(2) Excepţie de la prevederile alineatului precedent face Trezorierul, al cărui mandat 
este de 4 (patru) ani. 

 
Art. 37 (1) Consiliul Director alege dintre membrii săi Preşedintele, Vicepreşedintele şi 
Trezorierul. 
 
(2) Alegerea şi revocarea funcţiilor de mai sus se face cu votul majorităţii calificate a 
membrilor Consiliului Director.  
 
Art. 38 Consiliul Director se întruneşte cel putin de două ori pe an sau ori de câte ori 
este nevoie, la convocarea Preşedintelui. 
 
Art. 39 (1) Calitatea de membru al Consiliului Director poate înceta prin: 
-  revocare de către Conferinţa Naţională; 
- prin retragere motivată în scris, adresată Consiliului Director sau în lipsa acestuia, 
Conferinţei Naţionale; 
- suspendare, aprobata prin votul unanim al Consiliului Director; 
- pierderea calităţii de membru al Asociaţiei; 
- pierderea capacităţii de exerciţiu şi interzicerea unor drepturi, în condiţiile legii.  
 
(2) Dacă un membru al Consiliului Director îşi pierde această calitate, poziţia sa în 
consiliu este considerată vacantă. Aceasta pozitie va fi ocupata într-un interval de 30 de 
zile calendaristice, de candidatul care, in urma numararii voturilor valid exprimate in 
cadrul Conferintei Nationale, s-a clasat pe locul imediat urmator ultimului membru ales in 
Consiliu, conform Procesului verbal care prezinta rezultatul procesului de votare, cu 
respectarea conditiilor statutare si cu acordul prealabil al candidatului respectiv. 
 
(3) Prevederile alineatului (2) vor fi aplicabile pentru înlocuirea consecutivă a cel mult 2 
(doi) membri ai Consiliului Director. În cazul unei demisii ulterioare a unui membru al 
consiliului, mandatul acordat de Conferinţa Naţională întregului Consiliu Director va fi 
considerat revocat de drept. În termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la 
survenirea acestei a 3-a (trei) demisii, va fi organizată o Conferinţă Naţională 
extraordinară în vederea numirii unui nou Consiliu Director. În această perioadă 
interimatul va fi asigurat de Preşedinte, Vicepreşedinte şi trei dintre membrii fondatori. 
 
Art. 40 (1) Deciziile Consiliului Director pot fi luate în prezenţa a cel puţin 5 dintre 
membrii săi, cu majoritate absolută de voturi, votul preşedintelui fiind decisiv. Orice 
decizie a Consiliului Director poate fi luata si prin exprimarea votului prin mijloace 
electronice. Optiunile astfel exprimate vor fi arhivate si pastrate corespunzator. 
(2) În caz de imposibilitate de participare la şedinţele Consiliului, votul poate fi exprimat 
de un membru al acestuia şi în scris, prin mandat/împuternicire dat altui membru.  
(3) Un membru al Consiliului Director nu poate reprezenta mai mult decât un singur 
membru prin mandat/împuternicire.   
 
Art. 41 Consiliul Director numeşte, până la desfăşurarea primei conferinţe a Asociaţiei, o 
Comisie de Cenzori formată din 3 (trei) membri, alţii decât membri Consiliului Director,  
dintre care unul trebuie să aibă calitatea de expert contabil.  
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Atribuţiile Consiliului Director 
 
Art. 42 – Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele: 
 

a) formulează politicile, strategia şi direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea 
scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei. 

b) prezintă  Conferinţei Naţionale, raportul de activitate pe perioada anterioara, 
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 
bugetului de venituri si cheltuieli; 

c) întocmeşte şi supune aprobării Conferinţei Naţionale Planul de Activitate, 
modificari ale Actului Constitutiv, ale Statutului Asociaţiei si Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare, urmăreşte, supraveghează şi controlează 
aplicarea şi respectarea acestora,  

d) asigură conducerea operativă a asociaţiei între Conferinţele Naţionale şi 
realizează actele de administrare a patrimoniului asociaţiei, urmărind 
îndeplinirea scopului acesteia şi a Hotărârilor emise;  

e) pregăteşte şi convoacă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Conferinţei 
Naţionale şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare; 

f) hotărăşte asupra admiterii de noi membri, cu aprobarea/ratificarea  
Conferinţei Naţionale;  

g) încheie, acte juridice in numele si pe seama Asociaţiei; 
h) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei; 
i) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei, precum şi normele 

privind desfăşurarea activităţii aparatului executiv al Asociaţiei;  
j) propune şi iniţiază modificarea structurii organizatorice a Asociaţiei, 

înfiinţarea ori desfiinţarea filialelor sau sucursalelor acesteia, cu aprobarea 
Conferinţei Naţionale;  

k) stabileşte măsuri de organizare şi desfăşurare a controlului financiar în cadrul 
Asociaţiei; 

l) acorda premii, distincţii si recompense membrilor care s-au distins pentru 
activitatea depusă în cadrul Asociaţiei; 

m) adoptă măsuri cu caracter excepţional şi de urgenţă aflate în competenţa 
Conferinţei Naţionale şi le supune ratificării acesteia, în prima sesiune; 

n) în funcţie de numărul membrilor şi de amplitudinea activităţii, Consiliul 
Director poate constitui comitete de lucru; rolul si responsabilitatile acestora 
sunt prevăzute in Regulamentul de Organizare si Functionare; 

o) stabileşte nivelul de retribuire a personalului din aparatul executiv al 
Asociaţiei; 

p) desfăşoară orice alte activităţi care contribuie la dezvoltarea, perfecţionarea 
şi atingerea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei precum şi alte atribuţii şi 
sarcini stabilite sau delegate de Conferinţa Naţională. 

 
Art. 43 Deliberările, deciziile si hotărârile Consiliului Director se consemnează in procese 
verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe si care se pot pune la dispozitia membrilor 
Asociaţiei la cererea acestora. 
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Preşedintele Asociaţiei 
 
Art. 44 Preşedintele Asociaţiei are următoarele îndatoriri: 
 

a) Asigura conducerea operativă a Asociaţiei între şedinţele Consiliului Director; 
Urmăreşte si sprijină realizarea planului anual al Asociatiei si a bugetului de 
venituri si cheltuieli; 

b) Faciliteaza participarea la reuniuni, simpozioane, colocvii, conferinte pe plan 
national si international a caror problematica prezinta importanta pentru 
Asociatie; 

c) Autorizează plati pentru Asociatie, in limitele stabilite de Consiliul Director; 
d) Semneaza in numele Asociatiei orice contract si va urmari ca Asociatia sa isi 

indeplineasca obligatiile asumate. 
e) Presedintele poate delega atributii Vicepresedintelui. 

 
Art. 45 Preşedintele, sau după caz, Vicepreşedintele, angajeaza Asociatia in raporturile 
cu persoanele fizice si juridice romane sau straine si are competenta sa aprobe, cu 
respectarea ordinii de drept si a prevederilor prezentului statut, masurile necesare 
pentru conducerea operativa a activitatii Asociatiei.  
 
Trezorierul 
 
Art. 46 (1) Consiliul Director desemnează, prin vot, un Trezorier al Consiliului. Acesta 
urmăreşte şi realizează activitatea de secretariat a Conferinţelor Naţionale precum şi a 
şedinţelor Consiliului Director. Conduce serviciile administrative ale Asociaţiei, va avea 
grijă ca documentele Asociaţiei să fie întocmite şi, după aprobarea lor, să fie publicate.  
 
(2) Împreună cu preşedintele si vicepreşedintele, face propuneri pentru bugetul anual, în 
vederea aprobării de către Consiliul Director şi ulterior, pentru validarea în Conferinţa 
Naţională. Trezorierul reprezintă Asociaţia în limitele mandatului dat de către Consiliul 
Director. 
 
Comisia de Cenzori 
 
Art. 47  (1) Comisia de Cenzori este aleasa prin vot de Conferinta Nationala. Cel putin 
un membru al comisiei trebuie sa aiba calitatea de expert contabil. 
 
(2) Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii: 
 
  - examinează conturile, verifică modul de utilizare a patrimoniului Asociaţiei, efectuează 
periodic verificări financiar contabile cu privire la respectarea şi gestionarea fondurilor 
proprii. 
  - verifică bilanţul şi raportul de gestiune înaintea prezentării acestora în Conferinţa 
Naţională. 
  - întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director şi Conferinţei Naţionale, la 
cererea acestora si/sau din proprie initiativa; 
  - participa la şedinţele Consiliului Director, in calitate de invitat; 
  - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statutul Asociaţiei sau stabilite de către 
Consiliul Director, in limitele legii; 
  - pentru a-şi putea exercita prerogativele, Comisia de Cenzori are acces la toate 
documentele şi actele Asociaţiei, situaţia patrimoniului şi registrele acesteia; 
 - prezintă anual Conferinţei Naţionale, pentru aprobare, o dare de seamă asupra 
activităţii desfăşurate; 
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  - cenzorii nu pot exercita nici o altă funcţie în Asociaţie, nu pot lua decizii cu caracter 
executiv şi nu pot încheia acte de gestiune; 
   - pentru activitatea desfăşurată, cenzorii primesc o indemnizaţie lunară. 
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Capitolul VI – DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI 
 
Art. 48 Asociatia se poate dizolva: 

a) de drept; 
b) prin hotarare judecatoreasca sau a tribunalului, după caz; 
c)  prin hotărârea Conferintei Nationale. 

In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile aflate in patrimoniu la data dizolvarii vor fi 
transferate IIA Global cu respectarea legislatiei romane in vigoare. 
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Capitolul VII – DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 49 Prevederile prezentului statut pot fi modificate prin hotararea Conferintei 
Nationale, la cererea scrisa a cel putin 2/3 din numarul membrilor asociatiei. 
Drepturile si obligatiile membrilor, atribuirea competentelor, modul de guvernare al 
asociatiei vor fi stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare, in termen de 
60 de zile de la data inregistrarii Asociatiei in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. 
 
Redactat astăzi XXXXXXX, în 5 exemplare, din care 4 exemplare autentificate pentru 
Asociaţie si unu exemplar pentru arhiva Biroului Notarial 
 
 
1. Ionel Albu 

 
10. Camil George Bojin 

2. 
 

Andreea Elena Andrei 
 

11. Marcel Ghiţă 

3. Ruxandra Iuliana Bilius 
 

12. George Mareş 

4. Georgeta Bocan 
 

13. Radu Melica 

5. Vasile Valer Căbulea 
 

14. Paul Andre Michaud 

6. Adrian Florin Covăcescu 
 

15. Ion Păduraru 

7. Daniela Dănescu 
 

16. Mircea Poenaru 

8. Romulus Duică 
 

17. Mihai Prisăcariu 

9. Ilie Dumitru 
 

18. Mihail Sprânceană 

 


