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REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A   ASOCIAŢIEI MIHAI VITEAZUL 30 TRADIŢIE ŞI 

CONTINUITATE 

(ROF – A M V 30 TD ) 

Extras 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 -  ASOCIAŢIA MIHAI VITEAZUL 30 -TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE 

denumită astfel in conformitate cu „Dovada disponibilităţii  denumirii”, numărul 173327 din 

20.02.2019, este  persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial, 

nonguvernamentală, nonpartizană, apolitică, non-profit şi independentă, cu activitate de educaţie 

civică, de protecţie socială şi promovare a membrilor săi constituita  în conformitate cu O.G. 

26/2000 cu privire la Asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, precum şi cu legislaţia în 

vigoare în România. 

 

Art. 2 - Scopul asociaţiei îl reprezintă păstrarea vie a legăturii între foştii şi actualii 

membri ai unităţii de gardă reprezentativă a Armatei României şi asigurarea transferului 

nemijlocit al experienţei, tradiţiilor şi valorilor proprii acestei unităţi, din generaţie în generaţie 

păstrând astfel unică cultura organizaţională şi “esprit de corp” ale acestei unităţi militare fără 

egal a României. Astfel, efortul Asociaţiei se va concretiza în susţinerea performanţei 

profesionale ireproşabile şi ataşamentului  pentru valorile şi virtuţile militare, pentru datorie a 

celor aflaţi în serviciul activ în apărarea demnităţii şi onoarei militarilor activi, în rezerva şi în 

retragere precum şi a membrilor societăţii civile. 
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Art. 3 - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, denumit în continuare ROF, 

reprezintă  documentul ce reglementeaza  activitatea Asociatiei,prevederile sale fiind obligatorii 

pentru toţi membrii acesteia. 

 

****************************************************************************** 

 

CAPITOLUL V 

Dobândirea și încetarea calităţii de membru al asociaţiei 

 

Art. 52 -  (1) Calitatea de  asociat poate fi dobândită de către: 

- personalul care este  încadrat sau a fost încadrat la Brigada 30 Gardă sau în oricare 

dintre unităţile militare care au precedat-o; 

-orice cetăţean român, al UE sau al unei ţări membre NATO care susţine şi doreşte să se 

implice din această postură în îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei. 

            2) Calitatea de asociat se dobândeşte, la cerere, pe baza unei adeziuni scrise privind 

acceptarea prevederilor Statutului. 

            3) Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, depuse în vederea obţinerii calităţii 

de asociat, se ia de către Consiliul Director în termen de 30 de zile de la data înregistrării 

acesteia, pe baza criteriilor stabilite prin hotărârea Adunării Generale. 

            4) Calitatea de asociat se dobândeşte după primirea comunicării de admitere, cu 

începere de la data achitării taxei de înscriere şi a contribuţiei iniţiale. 

            5) Calitatea de asociat nu se poate transmite sau moşteni. 

 

         Art. 53 -  (1) Calitatea de asociat  se pierde  în următoarele situaţii: 

- prin retragere, pe baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată; 

- prin excludere, în următoarele situaţii: 

- încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de conducere ale 

Asociaţiei; 

 - ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea 

unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunile şi principiile Asociaţiei; 

 - în caz de neplată a cotizaţiei timp de 12 (douăsprezece) luni; 
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      (2) Excluderea se face de către Consiliul Director al Asociaţiei prin decizie. Împotriva 

deciziei se poate depune contestaţie în termen de 10 zile de la comunicare. Contestaţia se 

soluţionează în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei. 

      (3) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în cadrul Adunării 

Generale, calitatea de membru se suspendă. 

      (4) Asociaţii care sunt excluşi sau se retrag nu au nici un drept asupra patrimoniului 

Asociaţiei. 

 

Art. 54  - Documentele necesare înscrierii şi care compun „Dosarul de înscriere” sunt 

următoarele: 

a) cerere de înscriere; 

b) copia cărţii de identitate; 

c) două fotografii tip buletin. 

 

Art. 55 - Persoanele care doresc să adere la asociație sunt egale în drepturi şi obligaţii cu 

cele deja înscrise. Toți membrii asociației, inclusiv cei aleși în organele de conducere trebuie să 

fie luați în evidență, să achite cotizația și să activeze în cadrul asociației. 

 

Art. 56 - Data primirii în rândurile asociatiei a unui membru se consideră data achitării 

taxei de înscriere și a cotizației anuale, confirmarea fiind asigurată de depunerea documentelor 

necesare înscrierii. 

Art. 57 -  Legitimaţia de membru al asociației se va înmâna după luarea în evidenţă.      

 

 

 

CAPITOLUL VI 

Drepturi, obligatii, recompense, sancțiuni 

 

Art. 58 - Membrii asociației, indiferent de funcţia sau calitatea deţinută în asociatie, sunt 

egali în drepturi şi obligaţii. 
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Art. 59 - Membrii asociației au următoarele drepturi: 

a) de a alege şi de a fi ales în mod liber în organele de conducere; 

b) la opinie, fără restricţii, în cadrul asociatiei; 

c) de participare liberă la adoptarea şi aplicarea hotărârilor; 

d) dreptul nelimitat să hotărască liber şi oricând de a se retrage din asociatie; 

e) de a fi informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale asociatiei; 

f) dreptul la consultanţă, în problemele actiunii in asociatie, economice, juridice, 

sociale, etc.; 

g) de a beneficia de asistenţă juridică cu sprijinul asociatiei în probleme specifice 

calității de membru; 

h) de a contesta statutar membrii organelor de conducere, pe baza unor motivaţii 

întemeiate; 

i) de a se apăra/contesta sanctiunea primita/aplicata;  

j) de a delega competenţa votului unui alt membru al asociatiei în cadrul adunării 

generale. 

 

Art. 60 - Membrii asociației au următoarele obligaţii (îndatoriri): 

a) să respecte Statutul şi ROF-ul; 

b) să participe, la activitatea asociatiei; 

c) să acţioneze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor stabilite de  

către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotărâri nu sunt 

obligaţi să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abţine de la orice acte potrivnice 

realizării acestora; 

d) să respecte disciplina și ierarhia instituţională a asociației; 

e) să fie loiali asociatiei şi să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate lansate 

împotriva acesteia, indiferent din partea cui ar veni; 

f) să achite cotizaţia stabilită: 

g) să nu întreprindă acţiuni contrare intereselor și imaginii asociației; 

h) sa participe, cand este solicitat, la acțiunile decise de către organele de conducere 

ale asociației; 
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i) să  informeze CD ori de câte ori observă nerespectarea Statutului sau ROF-ului de 

către oricare alt membru al asociației. 

 

Art. 61 - Membrilor asociației li se pot acorda următoarele recompense: 

a) mulţumiri verbale; 

b) mulţumiri scrise; 

c) diplome de onoare, de merit, de excelenţă; 

d) acordarea de însemne distinctive ale asociatiei; 

e) stimulente bănesti in limita fondurilor disponibile, cu respectarea procedurii 

stabilite  si aprobarea CD; 

f) alte recompense prevăzute de Statut. 

 

Art. 62 -  (1) Pentru nerespectarea prevederilor statului si ROF-ului membrilor 

asociatiei li se pot aplica următoarele sancţiuni: 

a) atenţionare verbală in cadrul Adunării Generale  sau  atenționare scrisa; 

b) suspendarea din funcție; 

c) suspendarea calitătii de membru al asociației în vederea excluderii; 

d) excludere. 

           (2) Sancțiunile nu se aplică gradual, ci în funcție de gradul de vinovătie și de 

efectele negative cauzate intereselor asociației. 

            (3) Adoptarea unei alte formalităti de încasare a cotizatiei decât cea prevăzută de 

prezentul regulament este nelegală și atrage răspunderea disciplinară, iar dacă fapta are caracter 

de continuitate, după caz, se poate aplica sancţiunea excluderii din asociație  și/sau sesizarea 

organelor de cercetare penală competente.  

 

Art. 63 - Sesizările şi propunerile anonime pentru acordarea recompenselor şi aplicarea 

sancţiunilor nu se iau în considerare. 

Art. 63 - Sesizările privind săvârşirea oricăror fapte care atrag eventuale sancţiuni 

disciplinare, se adresează Presedintelui CD și pot fi făcute de oricare membru al asociației care 

are cunoştinţă şi le poate proba. Sesizarea se face numai în formă scrisă sub semnătură olografă. 
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Art. 65 - (1) Sesizarea faptelor presupuse ca abateri disciplinare se adresează 

presedintelui asociatiei. 

                      (2) CD  în cvorumul  si cu majoritatea prevăzute de prezentul regulament, 

analizează sesizarea în termen de max. 30 de zile de la data înregistrării acesteia. 

                      (3) Persoana reclamată este audiată în mod obligatoriu în şedinţa CD. 

Citarea persoanei se face prin orice modalitate care asigură dovada certă a comunicării. 

Scrisoarea cu confirmare de primire are prioritate. 

                      (4) Neprezentarea persoanei în cauză statutar citată fără un just temei nu 

împiedică CD în analiza faptelor şi propunerea sancţiunii. Despre lipsa persoanei în cauză se 

menţionează în procesul verbal al şedinţei. 

                      (5) Aprecierea temeiniciei situaţiilor care au condus la neprezentarea 

persoanei în cauză la şedinţă aparţin CD. 

                      (6) În situaţii întemeiate de neprezentare la şedinţa CD, şedinţa se 

reprogramează în termen de 30 de zile. 

 

Art. 66 - Decizia adoptată de CD  se comunică atât persoanei în cauză, prin scrisoare cu 

confirmare de primire sau personal, sub semnătură, fiind prezentata spre informare AGA. 

 

 

 

CAPITOLUL VII 

Patrimoniul,  stabilirea şi încasarea cotizaţiei, administratorul de cont 

 

Art. 67 -  Patrimoniul asociației se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace 

băneşti provenite din cotizaţii, donaţii şi alte surse prevăzute de lege. 

 

Art. 68 - Patrimoniul aparţinând asociației poate fi folosit numai potrivit intereselor 

membrilor săi, nu poate fi împărţit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii AG şi a 

legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 69 - Administrarea patrimoniului asociației se face de către CD. 
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Art. 70 - Mijloacele băneşti ale asociației provin din:  

- cotizaţiile şi contribuţiile în bani ale asociaţilor ; 

- dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale ; 

- venituri realizate din activităţi directe, inclusiv din activităţi de organizare a unor expoziţii 

şi/sau alte manifestări 

-dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie; 

- donaţii, sponsorizări sau legate; 

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

- alte venituri prevăzute de lege. 

 

Art. 71 - Cuantumul taxei de înscriere si cotizaţiei de membru se propune de către CD şi 

se aprobă de AGA. 

 

Art. 72 - (1) Cotizaţia se achită integral, până în luna decembrie, pentru anul următor sau 

jumătate din suma, semestrial, până în luna decembrie pentru primul semestru al anului următor 

şi până în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs.   

 (2) Persoanele care se înscriu în asociatie sunt obligate să achite cotizaţia pentru lunile 

rămase din anul în curs, inclusiv luna în care s-au înscris. 

 (4) Reînscrierea ca membru al asociatiei ,pentru persoanele care şi-au pierdut calitatea de 

membru ca urmare a autoexcluderii, se poate face după achitarea taxei de înscriere, cotizaţiei 

anuale şi a cotizaţiei restante. 

 

     Art. 73 - (1) Cotizaţia de membru se achită prin următoarele modalităţi: 

a) în mod individual prin depunere în unul dintre conturile bancare ale asociatiei; 

b) prin incasare cu chitanta de la sediul asociatiei; 

c) prin debitarea contului bancar al depunatorului, cu acordul acestuia, efectuata de banca si 

virarea sumei in contul asociatiei in baza conventillor de debit direct încheiate de 

asociaţie cu băncile.  
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 (2) Obligatoriu în extrasul de cont sau pe chitanţa trebuie menţionate următoarele 

elemente: numele şi prenumele depunătorului, CNP-ul, suma depusă, perioada pentru care se 

plăteşte . 

 (3) După depunerea cotizaţiei membrul aderent este obligat să facă dovada plăţii. 

  

Art. 74 - (1) Președintele asociaţiei autorizează/împuterniceşte persoana desemnată ca  

administrator de cont.  

 (2)Administratorul de cont  are următoarele atributii: 

a) efectuează operațiuni în contul bancar al asociației;  

b) îndeplinește și funcția de gestionar/ responsabil cu patrimoniul asociației; 

c) întocmește documentele pentru ridicari/depuneri de numerar în și din cont și ordinele de 

plata  pentru viramentele din contul asociației; 

d) ţine evidenta  tehnic-operativa a patrimoniului şi gestiunii economico – financiare a 

asociației; 

e) urmăreşte şi asigură integritatea bunurilor aflate în patrimoniul asociației, organizează 

inventarierea bunurilor asociației; 

f) întocmește referatele de necesitate pentru acordarea avansurilor semnate de președintele 

asociației și orice alte documente din domeniul economico-financiar stabilite prin 

proceduri sau decizii ale CD. 

 

Art. 75  - Sumele provenite din donaţii, sponsorizări şi alte surse prevăzute de lege se vor 

lua în evidenţa asociației . 

 

  


