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1. PREVEDERI GENERALE 

 

1.1. Asociaţia Obştească BIOS (numită în continuare “Asociaţia”) a fost creată prin 

decizia Adunării de constituire din 16 ianuarie 1995 (Proces Verbal Nr. 1) şi a 

fost înregistrată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova sub nr. 436 la 

08.02.1995. 

1.2. Asociaţia este o asociaţie de utilitate publică, obştească, apolitică, independentă, 

nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate pentru 

realizarea în comun a scopurilor determinate de prezentul statut. 

1.3. Denumirea deplină a Asociaţiei este: “Asociaţia Obştească BIOS”, iar cea 

prescurtată este: „AO BIOS”. 

1.4. Asociaţia se înfiinţează şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia 

Republicii Moldova, Legea RM nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la 

asociaţiile obşteşti, cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul Statut. 

1.5. Asociaţia este o asociaţie internaţională şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova, în Europa Centrală şi de Est, cu drept de a deschide 

filiale, subdiviziuni structurale independente, centre de instruire, gospodării 

experimentale în ţară şi peste hotare.  

1.6. Asociaţia şi filialele sale îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu 

asociaţiile obşteşti şi cu organizaţiile de stat din ţară şi peste hotare ale căror 

scopuri nu contravin scopurilor Asociaţiei. 

1.7. Asociaţia este persoană juridică din momentul înregistrării Statutului său, dispune 

de conturi bancare (de decontare şi valutar), are siglă şi ştampilă proprie cu 

denumirea completă  a ei în limbile română şi engleză şi dreptul exclusiv asupra 

simbolicii sale. 

1.8. Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale cu tot patrimoniul ce-i aparţine. 

Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi. 

1.9. Asociaţia urmăreşte beneficiul public. 

1.10. Asociaţia va activa până la atingerea scopurilor sale statutare.  

1.11. Întregul venit de la activitatea prevăzută de statut va fi folosit în scopurile 

prevăzute de statut. 

1.12. Asociaţia nu foloseşte vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vre-

unui membru al Asociaţiei, vre-unui fondator sau vre-unei persoane particulare. 

1.13. Asociaţia nu susţine vre-un partid politic, bloc electoral sau candidat la vre-o 

funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu folosesc vre-o parte din venit sau 

proprietate pentru finanţarea acestora. 

1.14. Sediul Asociaţiei se află pe str. Gheorghe Asachi 11/1, ap. 87, mun. Chişinău, 

telefon/fax 72-3372 şi 545733. 

 

 

 2.  VIZIUNEA, MISIUNEA, SCOPUL ŞI SARCINILE DE ACTIVITATE ALE 

ASOCIAŢIEI  
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2.1. Viziunea Asociației Obștești BIOS: oameni prosperi și înțelepți din mediul 

rural și urban care prețuiesc pământul, apa și biodiversitatea. 

 

2.2. Misiunea Organizației: AO BIOS îşi consacră toate eforturile îmbunătăţirii 

mediului şi a condiţiilor de trai ale oamenilor din Moldova prin cercetare, 

instruire, educare și implementarea activităților de dezvoltare durabilă și 

energie verde.  

 

2.3.  Scopul Asociaţiei este promovarea dezvoltării durabile și energiei verzi în 

toate sectoarele economiei naționale,a prevederilor Convenţiilor ONU privind 

dezvoltarea durabilă, schimbărilor climatice, combaterea deşertificării, 

conservarea biodiversităţii, zonelor umede, Strategiei UE pentru Regiunea 

Dunării, precum şi altor convenţii, tratate, programe internaţionale relevante 

pentru Republica Moldova şi altor ţări din regiune. 

 

2.4. Sarcinile de activitate ale Asociaţiei sunt următoarele: 

a. mobilizarea şi concentrarea  eforturilor  membrilor  săi pentru a contribui la  

evaluarea stării mediului  înconjurător şi la dezvoltarea strategiilor sectoriale 

de dezvoltare durabilă cu includerea prevederilor de protecţie, conservare şi 

ameliorare a a mediului, precum şi la implementarea acestora; 

b. elaborarea şi implementarea  de proiecte în domeniul dezvoltării durabile și 

energiei verzi, inclusiv educaţia pentru dezvoltarea durabilă, agricultura 

ecologică, energia renovabilă, transportul ecologic, dezvoltarea regională şi 

construcţiile, industria verde, producerea şi consumul durabil; schimbărilor 

climatice, de promovare a agro-eco-turismului, tradiţiilor şi meşteşugurilor 

populare;  

c. dezvoltarea şi întărirea ei ca Asociaţie obştească,  puternică şi eficientă ca 

promotor al instruirii în dezvoltarea durabilă; 

d. contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii dinamicii diversităţii biologice ca o 

condiţie a fundamentării strategiilor şi programelor de conservare; 

e. asumarea unui rol catalizator în procesul dezvoltării şi întăririi unui program 

de educaţie, instruire şi management în domeniul protecţiei, conservării şi 

ameliorării mediului; dezvoltării durabile, activităţilor economice şi sociale în 

sectorul rural şi urban al ţării; 

f. dezvoltarea şi întărirea unui Centru de Instruire şi Consultanţă  în domeniul 

dezvoltării durabile, editarea de reviste, broşuri, cărţi şi materiale atât simple şi 

accesibile cât şi ştiinţifice, producţia  de  filme, video-casete, postere - ca 

mijloace de întărire a capacităţii publicului pentru o înţelegere mai bună a 

rolului jucat de fiecare specie în natură, a  inter-relaţiilor dintre acestea, 

folosirii raţionale a resurselor, precum şi îmbunătăţirea participării publicului 

în actul de decizie; 

g. promovarea metodelor participative de educare şi instruire; 

h. realizarea activităţilor de întărire a capacităţilor asociaţiilor obşteşti şi altor 

organizaţii interesate; 

i. organizarea de reuniuni ştiinţifice, sesiuni de comunicări, congrese, conferinţe 

şi dezbateri, ateliere şi seminare, prezentarea de referate ştiinţifice, care să 

înlesnească schimburi de experienţă pe teme specifice, legate de protecţia, 

conservarea şi ameliorarea mediului; dezvoltarea durabilă, şi cooperarea cu 

toţi actorii interesaţi, inclusiv cu toate mijloacele mass-media; 
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j. elaborarea şi implementarea reţelei informaţionale de colectare, sistematizare 

şi difuzare a informaţiei în domeniul dezvoltării durabile; 

k. organizarea evenimentelor de instruire şi cercetare în domeniul administrării 

publice; 

l. îndeplinirea activităţilor filantropice, de ajutorare şi instruire a păturilor 

socialmente vulnerabile; 

m. participarea la manifestările naţionale şi internaţionale organizate de 

universităţi, academii, instituţii independente, precum şi de alte organizaţii; 

n. dezvoltarea relaţiilor de  colaborare  cu  organizaţiile relevante  din ţară, 

precum şi cu  cele  care  operează la nivel regional şi global şi, în special, cu 

Organizaţia Mondială de Dezvoltare Durabilă, Organizaţia  Mondială  de  

Conservare  a  Naturii  (IUCN), “Friends of the Earth”, Uniunea Internaţională 

de Ştiinţa a Solului (IUSS), Societatea Internaţională de Conservare a Solului 

şi Apei, Coaliția Internațională a Pământului, Forumul Societatii Civile pentru 

Regiunea Dunarii, etc. 

o. monitorizarea şi evaluarea strategiilor, planurilor de acţiuni, alegerilor locale 

şi naţionale, organizaţiilor, proiectelor în domeniul dezvoltării durabile, 

inclusiv economic, social şi ecologic la nivel local, naţional şi internaţional, 

precum şi implementarea Convenţiilor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte. 

 

2.5. Pentru realizarea scopului şi sarcinilor de activitate propuse Asociaţia va avea 

dreptul: 

a. să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în organele de stat şi alte 

organizaţii; 

b. în numele propriu, să încheie contracte, să obţină drepturi personale de 

proprietate şi drepturi ce nu ţin de proprietate şi să realizeze bunuri în 

conformitate cu scopurile statutare; 

c. să încheie cu persoane juridice şi fizice acorduri bilaterale şi multilaterale de 

colaborare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, de 

executare de lucrări şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi 

sarcinilor de activitate statutare; 

d. să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul 

stabilit, de cele de stat; 

e. să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea 

activităţii statutare; 

f. să desfăşoare activitate economică productivă şi altă activitate de 

întreprinzător, care ar contribui la realizarea scopurilor statutare; 

g. să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică; să 

procure bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi 

asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei. 

h. să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de 

comenzi sociale şi donaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de 

granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale şi internaţionale; 

i. să fie membru al uniunilor, asociaţiilor, consorţiilor, precum şi partener 

plenipotenţiar în societăţi publice sau neguvernamentale internaţionale, să 

stabilească contacte şi să întreţină legături directe cu ele, încheind acorduri cu 

ele. 

j. să participe în calitate de fondator al organizaţiilor obşteşti, organizaţiilor 

filantropice şi fondurilor, 
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k. să întreprindă şi să desfăşoare orice activitate ce nu contravine legislaţiei în 

vigoare a Republicii Moldova. 

 

 

3. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR. 

 

3.1.Asociaţia întruneşte persoane fizice interesate să realizeze scopurile şi sarcinile de 

activitate a Asociaţiei. Calitatea de membru a Asociaţiei este benevolă. 

 

3.2.În componenţa Asociaţiei intră membrii deplini, membrii asociaţi şi membrii de 

onoare. 

 

3.3.Membrii deplini ai Asociaţiei sunt fondatorii ei, precum şi orice persoană fizică,  

care a atins vârsta de 18 ani şi care poate elabora şi/sau implementa activităţi de 

dezvoltare durabilă, indiferent  de sex, naţionalitate, rasă, convingeri politice şi 

religioase, dacă recunoaşte şi aplică Statutul. 

 

3.4. Orice  persoană,  care  într-un mod sau altul promovează principiile dezvoltării 

durabile, dar nu a atins vârsta de 18 ani, poate deveni membru asociat al acestei 

Organizaţii, indiferent  de  sex, naţionalitate, rasă, convingeri politice şi religioase, 

dacă recunoaşte şi aplică Statutul. 

 

3.5.Membrii de onoare pot fi personalităţi marcante, care au  adus  o contribuţie de 

seamă la dezvoltarea şi aplicarea în practică a cercetării fundamentale în 

dezvoltarea durabilă, inclusiv în domeniul protecţiei mediului, protecţiei sociale, 

dezvoltării economice, administrării publice, propuşi de Consiliul de Administrare 

şi aprobaţi de Adunarea Generală. 

 

3.6.Calitatea de membru a Asociaţiei se dobândeşte în baza hotărârii Consiliului de 

Administrare a Asociaţiei, care se emite după examinarea cererii scrise a 

pretendentului. Cererea se depune în mod individual în filialele Asociaţiei sau la 

sediul central. Examinarea cererii se face în prezenţa obligatorie a solicitantului . 

Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării 

Generale. 

 

3.7. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi: 

a. să participe la acţiunile Asociaţiei, la şedinţele de comunicări, conferinţe, 

seminare, ateliere, mese rotunde, congrese organizate de Asociaţie; 

b. să beneficieze cu prioritate de toate publicaţiile editate sau primite prin schimb 

sau în scop de popularizare din ţară şi străinătate.  Buletinele informative 

editate vor fi difuzate membrilor cu reducere de preţuri; 

c. să publice lucrări proprii, aprobate de redacţie, în publicaţiile Asociaţiei; 

d. să aleagă şi să fie aleşi în orice funcţie eligibilă  ale Asociaţiei; 

e. să iasă benevol din componenţa Asociaţiei; 

f. să participe în programele de instruire organizate de Asociaţie; 

g. să ceară şi să primească de la organele de conducere a Asociaţiei informaţii 

privind activitatea Asociaţiei, despre proiectele şi planurile de activitate, 

precum şi să se pronunţe asupra tuturor problemelor legate de activitatea 

Asociaţiei; 
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h. să folosească, în mod prioritar, baza de date pe care o posedă Asociaţia, să 

participe cu dreptul primordial la acţiunile petrecute de Asociaţie; 

i. să folosească mijloacele şi serviciile ce aparţin Asociaţiei conform 

regulamentului sau altor decizii ale organelor de conducere a Asociaţiei; 

j. să participe personal sau prin intermediul reprezentanţilor săi aleşi la 

Adunarea Generală conform prevederilor Statutului. 

k. să formuleze propuneri de perfecţionare a activităţii Asociaţiei, să introducă 

puncte noi în Ordinea de zi a Adunării Generale; 

l. să se bucure de alte drepturi stabilite de legislaţia în vigoare sau regulamentele 

proprii ale Asociaţiei. 

 

5.1  Membrii Asociaţiei sunt obligaţi: 

a. să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile organelor de conducere a 

Asociaţiei; 

b. să sprijine manifestările Asociaţiei şi să  acţioneze pentru realizarea scopului 

acestora; 

c. să participe activ la  întocmirea unor programe de acţiune pe diverse teme şi 

obiective; 

d. să participe activ în activitatea  Asociaţiei, să apere şi să promoveze interesele 

ei; 

e. să acorde la cererea celor interesaţi consultaţii de specialitate în materie, cu 

informarea  prealabilă a conducerii Asociaţiei, care va stabili şi modalitatea cu 

care se vor acorda aceste consultaţii; 

f. să nu urmărească prin activitatea lor în cadrul Asociaţiei avantaje de ordin 

propagandistic sau politic (să respecte caracterul apolitic al Asociaţiei); 

g. să participe la Adunarea Generală personal sau prin reprezentanţii aleşi; 

h. să aibă o atitudine demnă şi corectă faţă  de  ceilalţi membri şi terţi, astfel 

încât să nu compromită în nici un fel autoritatea şi prestigiul  Asociaţiei, să 

respecte Statutul Asociaţiei şi deciziile luate de conducerea acesteia; 

i. să prezinte informaţia necesară pentru promovarea şi susţinerea intereselor 

membrilor Asociaţiei; 

j. să achite la timp (în luna ianuarie a fiecărui an) cotizaţia de membru în mărime 

de 100 (o sută)  lei. 

 

3.8.Pentru participarea activă la acţiunile Asociaţiei, pentru contribuţii considerabile 

în dezvoltarea durabilă membrii Asociaţiei pot fi stimulaţi de către Consiliul de 

Administrare după cum urmează: 

a. li se adresează mulţumiri; 

b. se acordă Diploma de Onoare, premii băneşti sau cadouri, inclusiv de preţ; 

c. atribuirea categoriei de membru de onoare. 

 

3.9.În cazul nerespectării Statutului Asociaţiei, membrilor acesteia li se pot aplica în 

baza deciziei Consiliului de Administrare una din următoarele sancţiuni: 

a. mustrare; 

b. mustrare aspră; 

c. anularea măsurilor de stimulare, exceptând celor din p. 3.8, lit „c” al 

prezentului Statut; 

d. excluderea din Asociaţie. 
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3.10.  Membrii care au comis fapte incompatibile cu Statutul sau împotriva 

prevederilor lui, sau pe parcursul unei perioade îndelungate (18 luni) nu participă 

la activităţile Asociaţiei pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei de către 

Consiliul de Administrare. 

 

3.11. Membrul Asociaţiei este liber să iasă din componenţa Asociaţiei în orice timp, 

depunând o cerere respectivă la Consiliul de Administrare. 

 

3.12. Membrilor Asociaţiei care au abandonat-o aceasta nu li se restituie cotizaţiile 

achitate mai înainte. 

 

3.13. Faptul excluderii sau ieşirii benevole din rândurile Asociaţiei se aduce la 

cunoştinţa membrilor Asociaţiei de către Consiliul de Administrare la următoarea 

şedinţă a Adunării Generale. 

 

 

4. STRUCTURA  ŞI  ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI 

 

4.1.Structura Asociaţiei, organele de conducere şi competenţa acestora este 

stabilită de prezentul Statut. 

 

4.2. Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:  Adunarea  Generală, Consiliul de 

Administrare şi Comisia de Control. 

 

4.3. Organul suprem de conducere este Adunarea Generală, care se întruneşte în 

şedinţe ordinare şi extraordinare. 

 

4.4. Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă nu mai rar de o dată pe 

an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de  Administrare, 

care va informa, minimum cu 10 zile înainte, membrii Asociaţiei despre 

ordinea de zi, data şi locul desfăşurării adunării. 

 

4.5. Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de  

Administrare, din iniţiativă proprie, a Comisiei de Control, Preşedintelui 

Asociaţiei, la cererea a cel puţin unei treimi din numărul total al membrilor 

Asociaţiei sau în caz de necesitate excepţională sau circumstanţe majore. 

 

4.6. Adunarea Generală este deliberativă dacă la ea sunt prezenţi mai mult de 

jumătate din toţi membrii deplini şi membrii de onoare. Fiecare membru 

deţine un singur vot. Deciziile se vor lua cu majoritatea simplă din voturi din 

numărul celor prezenţi. Membrii asociaţi vor avea un vot consultativ. 

Hotărârile cu privire la modificarea şi completarea Statutului şi de 

reorganizare şi lichidare a Asociaţiei se adoptă cu 2/3 de voturi din numărul 

total de membri. 

 

4.7.Lucrările de şedinţă ale Adunării Generale se consemnează într-un proces 

verbal în care se va indica data şedinţei, participanţii la ea, ordinea de zi, 

cuprinsul succint al discursurilor, problemele puse la vot şi rezultatul votării. 

Procesul verbal se semnează de preşedintele Adunării Generale şi se 

contrasemnează de secretar.  
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4.8.Preşedintele Adunării Generale poate fi numai un membru al  Consiliului de  

Administrare sau Preşedintele Asociaţiei. 

 

4.9.Prerogativele Adunării Generale sunt următoarele: 

a. determină direcţiile principale de activitate a Asociaţiei, aprobă programele 

strategice de dezvoltare; 

b. adoptarea, completarea şi modificarea Statutului Asociaţiei; 

c. alege şi revocă membrii Consiliului de  Administrare şi Comisiei de Control şi 

preşedintele Asociaţiei; 

d. aprobă dările de samă ale Consiliului de  Administrare şi a Comisiei de 

Control ale Asociaţiei, bilanţul financiar anual; 

e. aprobă bugetul anual al Asociaţiei; 

f. aprobă înfiinţarea de filiale ale Asociaţiei în ţară şi peste hotare; 

g. aprobă modul de organizare şi funcţionare ale Asociaţiei, schimbarea numelui 

şi a sediului; 

h. aprobă afilierea Asociaţiei la alte organisme naţionale şi internaţionale; 

i. aprobă cotizaţiile anuale ale membrilor Asociaţiei; 

j. decide reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei; 

k. hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei, inclusiv 

soluţionează litigiile, care apar. 

 

4.10. Orice rezoluţie a Adunării Generale va intra în vigoare la data anunţării 

rezultatului votării, cu excepţia cazului când rezoluţia Adunării Generale, 

conform Statutului sau legislaţiei în vigoare, este prevăzută de a intra în 

vigoare la o dată mai târzie. 

 

4.11. Consiliul de Administrare conduce activitatea Asociaţiei între 

Adunările Generale prin aplicarea prevederilor statutare şi a deciziilor 

Adunării Generale, se subordonează acesteia şi are o activitate permanentă. 

 

4.12. Consiliul de Administrare este ales în număr de 3 persoane. Şedinţele 

Consiliul de Administrare sunt deliberative, dacă la ele sunt prezenţi 2/3 din 

numărul membrilor, deciziile fiind adoptate cu majoritatea simplă de voturi. 

Şedinţele Consiliului de Administrare se convoacă de către preşedintele 

Asociaţiei sau la solicitările a 1/3 din membrilor Consiliului de Administrare. 

Preşedintele Asociaţiei stabileşte timpul şi locul şedinţei. Consiliul de 

Administrare se întruneşte în şedinţe ordinare în măsura necesităţilor, însă nu 

mai rar de o dată în 4 luni. 

 

4.13. În Consiliul de Administrare pot fi aleşi membrii ai Asociaţiei, cetăţeni 

ai Republicii Moldova şi de peste hotare, indiferent de naţionalitate, sex, 

confesiune, etc. din rândul celor prezenţi la Adunarea Generală la care se 

constituie organul respectiv. Preşedintele Asociaţiei face parte din Consiliul de 

Administrare, prezentându-l pe acesta. 

4.14. Atribuţiile Consiliului de Administrare sunt următoarele: 

a. realizarea deciziilor Adunării Generale; 

b. dirijarea întregii activităţi ale Asociaţiei; 

c. stabilirea strategiei de lungă durată ale Asociaţiei; 

d. repartizarea atribuţiilor între membrii Consiliului de Administrare; 
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e. aprobă Regulamentele cu privire la organizarea şi activitatea Asociaţiei; 

f. adoptarea deciziilor privind înfiinţarea şi lichidarea subdiviziunilor structurale 

locale, privind participarea în calitate de fondator al organizaţiilor obşteşti, 

membru al uniunilor, asociaţiilor, consorţiilor şi altor uniuni de organizaţii; 

g. adoptarea deciziilor despre constituirea organizaţiilor sau întreprinderilor cu 

personalitate juridică; 

h. primirea şi excluderea membrilor Asociaţiei; 

i. evidenţa membrilor  Asociaţiei şi soluţionarea problemelor aferente; 

j. examinarea petiţiilor membrilor (inclusiv celor excluşi); 

k. convoacă Adunarea Generală în modul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute 

de acest Statut; 

l. prezintă Adunării Generale anual rapoarte privind activitatea Asociaţiei; 

m. aprobă proiecte, programe concrete de activitate a Asociaţiei; 

n. determină obligaţiile de serviciu şi volumul remunerării funcţionarilor 

salarizaţi. 

o. soluţionarea/reglementarea litigiilor apărute dintre filialele, sau structurile 

locale şi cele de peste hotare; 

p. examinarea altor chestiuni care nu contravin legislaţiei în vigoare sau nu ţin de 

competenţa exclusivă a Adunării Generale. 

 

4.15. Membrii Consiliului de Administrare, care nemotivat n-au participat la 

3 şedinţe consecutiv, sau în decurs de 12 luni, sunt consideraţi retraşi. 

 

4.16. Activitatea Asociaţiei în perioada  dintre şedinţele Consiliului de 

Administrare este gestionată nemijlocit de Preşedintele Asociaţiei. 

 

4.17. Preşedintele Asociaţiei asigură îndeplinirea deciziilor Adunării 

Generale şi Consiliului de Administrare. 

 

4.18. De competenţa Preşedintelui Asociaţiei ţine: 

a. adoptarea deciziilor pe orice problemă a activităţii Asociaţiei şi care nu este de 

competenţa exclusivă a Adunării Generale sau a Consiliului de Administrare; 

b. organizează şi dirijează lucrul nemijlocit al Asociaţiei şi a subdiviziunilor ei; 

c. emiterea ordinelor, dispoziţiilor, actelor în problemele de elaborare şi 

implementare  a  proiectelor, resurse materiale şi financiare, cadre, încheie 

acte de colaborare, contracte, acorduri, etc.; 

d. numeşte în funcţie aparatul de lucru al Asociaţiei, eliberează din funcţie, 

stabileşte nivelul de remunerare a muncii, stimulează salariaţii şi aplică 

sancţiuni disciplinare; 

e. poartă răspundere pentru patrimoniul şi resursele financiar-materiale ale 

Asociaţiei; 

f. prezintă Adunării Generale anual rapoarte privind activitatea Asociaţiei; 

g. reprezentă Asociaţia în ţară şi străinătate; 

h. realizează alte funcţii încredinţate de către Adunarea Generală. 

 

4.19. Consiliul de Administrare alege vicepreşedintele prin simpla majoritate 

de voturi. Funcţiile preşedintelui sunt preluate de vicepreşedinte în cazul 

imposibilităţii temporare a primului de a-şi exercita atribuţiile. 
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4.20. Preşedintele poate angaja un manager (director executiv) în baza unui 

contract, care va îndeplini funcţii de gestionare a Asociaţiei. Managerul poate 

reprezenta Asociaţia în relaţiile cu organele administrării publice, organizaţii 

obşteşti, alte instituţii şi organizaţii. Volumul, atribuţiile şi obligaţiile 

managerului se stabilesc în contractul respectiv. De comun acord cu 

managerul se formează Direcţia executivă a Asociaţiei. 

 

4.21. Comisia de Control efectuează controlul activităţii economico-

financiare a  Asociaţiei; este formată din trei membrii. Din componenţa 

Comisiei de Control nu pot face parte membrii Consiliului de Administrare. 

 

4.22. Comisia de Control are următoarele atribuţii: 

 

a. Dreptul să ceară Consiliului de Administrare, Preşedintelui sau oricărei 

subdiviziuni teritoriale date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să 

facă cunoştinţă cu toate actele, documentele ce vizează activitatea Asociaţiei; 

b. supraveghează legalitatea şi corectitudinea adoptării deciziilor; 

c. efectuează revizia financiară, prezentând totalurile Adunării Generale. 

 

4.23. Comisia de Control efectuează revizia nu mai rar de o dată în an, iar în 

caz de necesitate şi mai des. Şedinţele comisiei sunt anunţate de Preşedintele 

ei nu mai rar de odată în 6 luni. 

 

4.24. Membrii Comisiei de Control, care nemotivat n-au participat la 2 

şedinţe consecutiv, sau în decurs de 12 luni, sunt consideraţi retraşi. 

 

4.25. Alegerea Preşedintelui Asociaţiei, membrilor Consiliului de 

Administrare şi Comisiei de Control se face de către Adunarea Generală pe un 

termen de 5 ani. Toţi candidaţii sunt enumăraţi pe liste separate pentru 

preşedinte, Consiliul de Administrare, Comisia de Control. 

 

4.26. Pentru alegerea preşedintelui este necesară 50% din voturi. Dacă nici 

un candidat nu reuşeşte să obţină acest număr de voturi, alegerea continuă cu 

concursul a doi candidaţi, care au obţinut numărul cel mai mare de voturi. 

 

4.27. Alegerile Consiliului de Administrare şi Comisiei de Control au loc 

concomitent. 

 

4.28. Membrii Consiliul de Administrare şi Comisia de Control  nu pot fi 

funcţionarii de stat în domeniile considerate prioritare pentru Asociaţie în 

corespundere cu Statutul acesteia.  

 

 

5. SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ALE ASOCIAŢIEI 

 

5.1.Subdiviziunile structurale ale Asociaţiei se constituie după principiul zonal 

atât în ţară cât şi peste hotare: sud, centru nordul ţării fiind reprezentate prin 

intermediul Centrelor de Instruire, gospodăriilor experimentale sau filialelor 

Asociaţiei; 
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5.2.Subdiviziunile locale ale Asociaţiei se constituie din cel puţin 3 membrii. 

Activitatea subdiviziuni locale este condusă de Preşedintele subdiviziunii ales 

de adunarea membrilor subdiviziunii şi confirmat de Consiliul de 

Administrare al Asociaţiei; 

 

5.3.Organul suprem de conducere al subdiviziunii locale este Adunarea membrilor 

subdiviziunii (Centrelor de Instruire, gospodăriilor experimentale sau filialelor 

Asociaţiei); 

 

5.4.Adunarea membrilor subdiviziunii locale  

a. e convocată la solicitarea majorităţii membrilor secţiei sau la 

propunerea Preşedintelui subdiviziunii; 

b. propune şi alege Preşedintele subdiviziunii; 

c. examinează chestiunile ce ţin de activitatea subdiviziunii în 

realizarea Consiliului de Administrare al Asociaţiei; 

d. determină funcţiile şi împuternicirile Preşedintelui subdiviziunii. 

 

5.5. Şedinţele Adunării membrilor subdiviziunii sunt deliberative dacă la ele 

participă toţi membrii. Hotărârile Adunării membrilor subdiviziunii se 

consideră adoptate dacă pentru acestea au votat 2/3 din membri. 

 

5.6.Preşedintelui subdiviziunii: 

a. conduce cu activitatea subdiviziunii în perioada dintre Adunările 

membrilor; 

b. înaintează propuneri de cooptare şi a ieşire a membrilor. 

 

5.7. Subdiviziunile locale ale Asociaţiei pot fi persoane juridice independente, pot 

avea în administrare operativă bunuri materiale necesare pentru activitatea 

subdiviziunii şi realizarea scopurilor statutare. 

 

5.8. Subdiviziunile locale sunt obligate să participe la activitatea Asociaţiei şi să 

respecte prezentul Statut. 

 

 

6. PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANCIARE ALE ASOCIAŢIEI 

 

6.1. Patrimoniul Asociaţiei se formează din: 

a) cotizaţii de membru; 

b) sponsorizări, subvenţii şi donaţii ale membrilor şi/sau terţilor - 

persoane fizice şi juridice din Moldova şi străinătate; 

c) activităţi editoriale; 

d) vânzarea în ţară şi străinătate a publicaţiilor proprii şi a celor obţinute 

prin schimb; 

e) remunerarea pentru executarea unor lucrări,  programe, studii de 

proiecte de specialitate, expertize şi atestări în domeniul dezvoltării 

durabile, inclusiv a agriculturii; protecţiei, conservării şi ameliorării 

mediului; schimbărilor climatice; administrării publice, dezvoltării 

economice şi protecţiei sociale a populaţiei; angajate inclusiv pe baze 

contractuale în condiţiile legii; 
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f) remunerarea pentru participarea la cursuri şi alte forme de instruire sau 

activităţi ştiinţifice, organizate/sponsorizate de Asociaţie sau prin 

cooperare; 

g) venituri provenite din activitatea economică şi de producţie a 

întreprinderilor autogestionare create de Asociaţie; 

h) alte mijloace neinterzise de legislaţia în vigoare. 

 

6.2 Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de 

transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor 

de prezentul Statut. 

 

6.3 Întreg patrimoniu Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea 

economică şi prestările de servicii, va fi folosit pentru realizarea scopurilor 

statutare şi nu pot fi distribuite între fondatorii, membri, angajaţii ei sau între 

persoanele particulare. Decizia cu privire la procurarea, gajarea, distribuirea şi 

înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei va fi adoptată de Consiliul de 

Administrare. 

 

6.4 Asociaţia nu foloseşte vre-o parte din proprietate sau din venit în interesele 

vre-unui membru al Asociaţiei sau vre-unei persoane particulare, precum şi 

pentru finanţarea partidelor politice, blocurilor electorale ori candidaţilor 

independenţi. 

 

6.5  Consiliul de Administrare are dreptul să constituie un fond de rezervă (pentru 

investiţii, premii, etc.) din venituri, după ce s-au acoperit toate cheltuielile. 

 

6.6  Excedentul sau deficitul bugetar se transferă în noul an. 

 

6.7  Toate acordurile, contractele, transferurile de fonduri se vor realiza  potrivit  

Statutului şi cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare. 

 

6.8  Operaţiunile financiare, precum şi încheierea oricărui act juridic se face 

numai cu semnătura preşedintelui sau a persoanei delegate în acest scop  în 

limita mandatului dat de Adunarea Generală. 

 

6.9 Asociaţia este responsabilă pentru donaţiile primite şi prezintă donatorilor 

rapoarte privind modul de utilizare a donaţiilor. 

 

 

7. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI 

 

7.1 Prezentul Statut se adoptă de Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei. 

 

7.2 Propunerile cu privire la modificările şi completările prezentului Statut se 

depun la Consiliul de Administrare, care în termen de o lună le examinează şi 

se expune pe marginea lor. 

 

7.3  Modificările şi completările Statutului se aprobă prin hotărârea Adunării 

Generale, dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi. 
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8. MODUL DE DARE DE SEAMĂ FINANCIARĂ 

 

8.1.Dările de seamă financiare se prezintă organelor prevăzute de legislaţia în 

vigoare în termenii şi în forma cerute de legislaţia Republicii Moldova. 

 

8.2.La sfârşit de an financiar, Preşedintele Comisiei de Control prezintă Adunării 

Generale un raport referitor la situaţia financiară a Asociaţiei, care urmează să 

fie confirmat de raportul Comisiei de Control. 

 

8.3.Raportul financiar anual al Asociaţiei este întocmit conform bilanţului de 

activitate pentru un an şi include: 

a. informaţia succintă privind bilanţul de activitate al Asociaţiei pentru 

perioada dării de seamă; 

b. soldul mijloacelor băneşti; 

c. cheltuielile după rezultatele activităţii realizate indicându-se cheltuieli 

pentru salarizare, transferuri de impozite, decontări şi alte cheltuieli; 

d. soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei dării de seamă. 

 

8.4.Raportul de activitate şi financiar se păstrează la Asociaţie, este accesibil 

tuturor membrilor şi se va publica la sfârşit de an financiar în buletinul 

„BioSynopsis” sau raportul anual al Asociaţiei. 

 

 

9. MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE A ASOCIAŢIEI 

 

9.1.Încetarea activităţii Asociaţiei poate avea loc prin reorganizare şi lichidare. 

 

9.2.În cazul reorganizării Asociaţiei patrimoniul ei se transmite persoanelor 

juridice nou-constituite în modul prevăzut de Codul Civil. Patrimoniul 

Asociaţiei nu poate fi distribuit între membrii, angajaţii ei sau între persoanele 

particulare. 

 

9.3.Asociaţia poate fi lichidată: 

a. prin decizia Adunării Generale a membrilor, cu 3/4 din voturi a celor 

prezenţi; 

b. în baza hotărârii instanţei de judecată, în cazurile prevăzute de 

legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. 

 

9.4.În caz de lichidare, de către Consiliul de Administrare se creează o Comisie de 

lichidare care va administra procesul respective şi va întocmi Bilanţul de 

lichidare aprobat de Consiliul de Administrare. Bunurile rămase după 

lichidarea Asociaţiei şi executarea creanţelor creditorilor sunt folosite pentru 

realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare conform deciziei de lichidare a 

Adunării Generale şi legislaţiei în vigoare. Decizia privind folosirea bunurilor 

rămase se publică în buletinul „BioSynopsis” al Asociaţiei. 
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10. VALABILITATEA STATUTULUI 

 

9.1 Prezentul Statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, 

modificarea lui urmând a se face de către Adunarea Generală în formă scrisă şi cu 

îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi de formă. Membrii Asociaţiei recunosc 

prin aderare prevederile prezentului Statut. 

 

 

 

 

Preşedintele Asociaţiei Obşteşti BIOS    Partole Claudia 


