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STATUT 
 

"Asociația Femeilor Române din Italia ADRI" 
Asociație de promovare socială 

 

Articolul 1 
Constiture, denumire, sediu și durata 

1.1 - "Se constituie Asociația de promovare socială denumită "Asociația Femeilor 

Române în Italia - ADRI" denumită în continuare pentru concizie "Asociația". 

1.2 - Organizarea internă a Asociației se bazează pe criterii de democrație, drepturi 

egale și șanse egale pentru toți membrii, pozițiile asociative sunt facultative și toți 
membrii pot accedere. 
1.3 - Asociația are sediul în orașul Milano și poate constitui sedii secundare. 
1.4 - Transferul sediului principal într-un alt oraș, care implică modificarea statutului, 

trebuie să fie decisă printr-o rezoluție a Adunării Extraordinare. Consiliul Director, prin 

decizie, poate transfera sediul principal în același oraș, informând în timp util pe toți 

membrii și stabili sucursale în alte localități. 
1.5 - Durata Asociației este nelimitată. 

1.6 - Asociația adoptă ca referință legislativă Legea Regională nr. 01/08 și Legea 

383/00. 
  

Articolul 2 
Obiective si activități 

2.1 - Asociația este o organizație non-profit ce și își propune să desfășoare activități 

social-utile în beneficiul membrilor asociați și a terților, cu respectarea deplină a 
libertății și demnității membrilor. De asemenea, urmărește să promoveze și să sprijine 
condiția femeii, a emigrantei române, în munca și viața de familie, precum și contribuția 
sa pozitivă la procesul de integrare în societatea italiană. 
2.2 - Luând în considerare centralitatea femeilor în familia emigrată română, rolul său 

fundamental în economia familiei și în activarea relațiilor sociale, Asociația își propune 
să urmărească următoarele obiective: 
  

-    Să ofere sprijin emigrantelor române și familiilor lor, în a înfrunta toate 

problematicile legate de integrarea lor în societatea italiană privind integrarea 
economică / lucrativă și socială; 

-           Pă încurajeze și promoveze integrarea românilor imigranți în societatea 

italiană, cu o atenție deosebită la realitatea emigrantelor române, de multe ori 
obligate să lase copiii lor în țară; 

-           Să contribuie la menținerea legăturii vii dintre emigrantele și emigranții români 

aflați în Italia cu țara de origine. 
  

2.3 - Pentru realizarea acestor obiective, asociația își propune să îndeplinească 

următoarele sarcini: 
  

-           Efectuarea de activități de îndrumare și sprijin pentru ocuparea locurilor de 

muncă pentru emigrantele și emigranții români, prin organizarea unui birou al 
forței de muncă care să ofere sprijin pentru elaborarea CV-ului, căutarea de 

locuri de muncă etc.   
-          Organizarea de cursuri de formare profesională, de informatică, cursuri de 

limba italiană pentru a consolida și îmbunătăți abilitățile femeilor române din 
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Italia. Cursuri, deși vizează în principal rolul femeilor române, se pot adresa și 
bărbaților. 

-           Editarea unui Buletin de oferte de locuri de muncă on-line 

-           Organizarea de cursuri de limba româna pentru copiii născuți în Italia din 

părinți români, astfel încât aceștia să poată menține o legătură cu țara lor de 
origine; 

-           Colaborarea la activarea unui serviciu de îndrumare psihologică care poate 

oferi un sprijin concret in fața greutaților de emigrant suferite ca urmare a 
separării de țara de origine și propria familie. 

-           Organizarea și oferirea unui serviciu de mediere, care să ajute familiile în 

gestionarea conflictelor care au apărut ca urmare a separației, divorțului, 
încredințării copiilor, etc. 

-           Organizarea unui serviciu după orele de școală oferit copiilor / adolescenților 

de  origine română; 
-           În colaborare cu bibliotecile italiene, precum și cu cele române, organizarea 

unui serviciu de comunicații audiovizuale prin Skype care să permită femeilor 
române emigrate din Italia să mențină vie comunicarea cu proprii fii și rudele lor 
rămase în România. 

-           Organizarea de activități culturale, festivaluri de film, manifestări muzicale, 

consolidarea și promovarea schimburilor culturale și modalităților de înfrățire 
între orașele românești și italiene de promovare a cunoașterii și cooperării 
dintre cele două popoare; 

-           Să contribuie la crearea și gestionarea de biblioteci, videoteci, audioteci și 

laboratoare multimediale. 
  
2.4 - Asociația pentru exercitarea scopurilor sale instituționale se bazează în principal 

pe activitățile desfășurate în forma de voluntariat, gratuit, și de către asociați. 
2.5 - În caz de necesități deosebite, asociația poate angaja salariați sau utiliza 

prestatori autonomi sau care desfășoară activități profesionale, chiar apelând la 
ajutorul membrii săi. 
2.6 - Asociația, atunci când este necesar, poate, pentru atingerea obiectivelor sociale, 

să încheie acorduri sau contracte cu organizații atât publice, cât și private. 
  

Articolul 3  
Criterii de primire asociați 

3.1 - Pot adera la Asociație toate personale, bărbați și femei, care împărtășesc 

scopurile sale instituționale și scopurile asociației fără discriminare pe bază de sex, 
vârstă, limbă, naționalitate, religie și ideologie. 
3.2 - Toți membrii au drepturi și obligații egale, iar numărul lor este nelimitat. 

3.3 - Este exclus caracterul temporar al participării la viața comunității. 

3.4 - Asociatia se straduieste sa se asigure in interiorul ei protecția drepturilor 

inviolabile ale persoanei, și respectul pentru "egalitate" între bărbați și femei. 
3.5 – Sunt asociati cei care au subscris la actul de înființare în calitate de asociați 

fondatori și cei care solicită acest lucru și a căror cerere este acceptată de către 
Consiliul Executiv în calitate de membri ordinari. 
3.6 - Consiliul Director poate numi membri de onoare acele persoane care au avut o 

contribuție deosebită la viața asociației. 
3.7 - Membrii pot fi solicitați să contribuie la costurile anuale ale asociației. 

3,8 - Contribuția de asociați nu are caracter patrimonial și se aprobă de către Adunare. 

3.9 - Cotizația anuală nu este transferabilă și nici reevaluabilă, aceasta nu este 

rambursează în caz de retragere, deces sau pierderea calității de acționar și trebuie să 
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fie plătită cu 30 de zile înaintea Adunării Generale convocate pentru aprobarea 
Bilanțului exercițiului. 

  
Articolul 4 

Pierderea calității de asociat 
4.1 - Calitatea de asociat se pierde prin retragere, excludere sau deces. 
4.2 - Asociatul se poate retrage în orice moment, în mod gratuit din asociație, printr-o 

comunicare scrisă către Consiliul Director. Retragerea nu atrage rambursarea cotizației 

sau a altor sume vărsate asociației. Demisia intră în vigoare atunci când comunicarea 

este primită de către consiliul Director, dar asociatul rămane responsabil de eventualee 
obligații asumate în cadrul asociației. 
4.3 - Consiliul Director poate decide excluderea asociatului pentru fapte grave, pentru 

nerespectarea prevederilor prezentului statut, regulamente, rezoluții ale organelor de 
conducere și pentru comportamente în conflict cu scopurile Asociației. 
4.4 - Împotriva deciziei Consiliului Director de excludere a asociatului este admis 

recursul în termen de treizeci de zile de la primirea notificării la Colegiul Garanților 
(dacă este cazul) sau către Adunarea generală a asociaților care, dacă nu se opun, 
trebuie să ia decizia definitivă pe această temă în prima ședință convocată. 
4.5 - Excluderea are efect din a treizecia zi de la data notificării deciziei de excludere, 

care trebuie să conțină motivele pentru care a fost deliberată. 
  

Articolul 5 
Drepturi și obligații ale asociaților 

5.1 - Membrii au dreptul de a: 

-        frecventa sediile Asociației și participa la toate inițiativele și toate evenimentele 

promovate de către ea; 
-         participa la adunări, dacă este la zi cu plata cotizației anuale de membru, și, în 

cazul în care este major, de a vota în mod direct; 
-       cunoaște programele cu care Asociația intenționează să pună în aplicare 

obiectivele sociale; 
-        da demisia în orice moment, printr-o comunicare scrisă adresată Consiliului 

Director; 
-       propune proiecte și inițiative spre aprobare Consiliului Director; 

-       discuta și aproba raportările financiare; 

-      să fie informat și să aibă acces la documente și acte ale asociației; 
-       alege și de a fi aleși membri ai organelor executive, în cazul în care sunt majori. 

5.2 - Membrii sunt obligați să: 
- se conformeze dispozițiilor prezentului statut și rezoluțiilor adoptate de organele 
asociative; 
- contribuie în limita posibilului la atingerea obiectivelor asociației, în conformitate cu 
liniile directoare ale organelor de conducere; 
- plătească cu regularitate cotizația anuală; 
- efectueze activitățile convenite în prealabil sau decise de către organele de 
conducere; 
- să se abțină de la orice comportament care este în conflict cu scopurile asociației. 
5.3 În conformitate cu prevederile art.8, al doilea paragraf, din Dispozițiile de Aplicare a 

Codului Civil, prezentul statut nu interzice în Adunare exercitarea votului prin delegare 

căruia, dacă este necesar, i se va face recurs  dacă exercitarea efectivă a acestuia nu 

vine în  conflict cu principiile democrației, echității și efectivei calități de asociat. 
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Articolul 6 
Organismele Asociației 

6.1 - Organismele Asociației sunt: 
- Adunarea Asociaților; 
- Consiliul Director. 
- Președintele. 
6.2 - Pot fi, de asemenea, înființate următoarele colegii de control și de garanție: 
- Colegiul Revizorilor de Conturi; 
- Colegiul Garanților. 
6.3 - Toate functiile asociative sunt votate și gratuite pentru o durată de trei ani. 

6.4 - Asociaților care dețin funcții se poate face decontarea cheltuielilor efectuate în 

modul și în forma cerută de regulamentul intern și disciplina fiscală. 
  

Articolul 7 
Adunarea Asociaților 

7.1 - Adunarea Asociaților este momentul fundamental al confruntării, care să asigure 

buna gestionare a Asociației și este compusă din toți membrii asociați, fiecare dintre ei 
având dreptul la un vot, indiferent de valoarea cotizației plătite. 
7.2 - Adunarea este convocată de către Președintele Asociației în mod ordinar cel 

puțin o dată pe an pentru a aproba bilantul și ori de câte ori este necesar pentru 
nevoile asociației. 
7.3 - Convocarea poate avea loc, de asemenea, la cererea a cel puțin 1/3 (o treime) 

din Consiliul Director sau a 1/10 (1/10) din asociați. 

7.4 – Adunarea ordinară are următoarele atribuții: 
- Decidere cu privire la programul și bugetul pentru anul următor; 
- Decidere cu privire la raportul de activitate și situația economică (Bilanțul) a anului 
precedent; 
- Abordarea problemelor ridicate prin cereri sau propuse de către Consiliul Director; 
- Alegerea membrilor Consiliului Director; 
- Alegerea membrilor Colegiului Garanților (dacă este cazul); 
- Alegerea membrilor Colegiului Revizorilor de Conturi (dacă este cazul); 
- Decide cu privire la locul și programul activităților propuse de către Consiliul Director; 
- Ratificarea măsurilor de competența Adunării adoptate de Consiliului Director pe 
motive de urgență; 
- Decide cu privire la regulamentul intern stabilit de către Consiliul Director; 
- Fixează cuantumul cotizației de membru. 
7.6 - Adunarea Generală Extraordinară este convocată pentru a discuta despre 

amendamentele propuse la statut sau dizolvarea si lichidarea asociației. 
7.7 - Pentru deliberările cu privire la modificările aduse Statutului, dizolvarea și 

lichidarea asociației sunt necesare majoritățile indicate în art. 14. 

7.8 - Adunarea se convoacă cu cel puțin opt zile înainte de reuniune, prin notificare 

scrisă a anunțului de convocare trimisă prin scrisoare sau prin fax, sau prin alte 
mijloace, inclusiv electronice, cu certificare primirii notificării de către destinatar, sau 

prin afișarea, în același timp, la sediul asociației. Convocarea trebuie să conțină 

indicații pivind ordinea de zi, locul, data și ora ședinței. 
7.9 - Adunarea poate decide totuși reglementarea altor metode adecvate de 

convocare, în cazul în care numărul de membri devine extrem de ridicat și face dificilă 
identificarea unui loc adecvat. 
7.10 – Prima ședință a Adunării ordinare a asociaților este constituită statutar prin 

prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor. 
7.11 - În a doua și următoarele convocări este statutar constituită, indiferent de 

numărul de participanți. A doua întâlnire trebuie să aibă loc cu cel puțin 24 (douăzeci și 
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patru) de ore după prima. Rezoluțiile Adunării ordinare se adoptă cu majoritatea simplă 

a celor prezenți. 
07:12 - La deschiderea fiecărei sesiuni, Adunarea alege un secretar, care va întocmi 

procesul verbal și-l va semna împreună cu președintele. 
7.13 – Hotărârile Adunării Asociaților trebuie să fie mediatizate prin afișarea procesului 

verbal la sediu, care este, de asemenea, transcris în Registrul Adunărilor 

asociaților. Deciziile Adunării angajează pe toți asociații. 

 
Articolul 8 

Consiliul Director 

8.1 - Consiliul Director este format din cel puțin X până la un maxim de Y Consilieri, 

numiți de Adunarea Asociaților din rândul membrilor săi, de preferință în număr impar; 
Consiliul Director se alege pe trei ani și membrii săi pot fi realeși. 
8.2 - În prima sa sesiune alege dintre membrii săi un Președinte și un 

Vicepreședinte. Consiliul Director poate atribui, de asemenea, membrilor săi alte funcții 

legate de nevoile specifice ale activităților Asociației. 
8.3 - Consiliul Director este convocat ordinar de către Președinte prin notificare, care 

conține data și ora de întâlnire și ordinea de zi a subiectelor, care vor fi trimise 
Consilierilor cu cel puțin șapte (7) zile înainte de adunare și în ședință extraordinară, la 
cererea a cel puțin trei (3) consilieri, sau la inițiativa Președintelui. 
8.4 - Întâlnirile sunt valabile atunci când există o majoritate a membrilor săi, precum și 

rezoluțiile sunt aprobate printr-o majoritate absolută a voturilor celor prezenți.  
Dezbaterile Consiliului trebuie să fie redactate într-un proces verbal întocmit de către 

Secretar, care îl semnează împreună cu președintele. Aceast proces verbal se 

păstrează la dosar și este disponibil pentru asociații care cer să-l consulte. 
8.5 - Consiliul Director are rolul de a: 

-           desfăsura, la indicația Adunării, activitățile executive ale Asociației; 
-           exercita, în calitate de organ colegial, toate puterile de administrare ordinară și 

extraordinară pentru realizarea scopurilor Asociației; 
-           elabora programele de activitate socială pe baza orientărilor aprobate de 

Adunare; 
-           furniza toate informațiile utile pentru Adunare in planificarea economică și 

raportarea activităților economice și sociale efectuate; 
-           alege Președintele și Vicepreședintele; 

-           numirea Secretarului și Trezorierului sau Secretarul / Trezorier; 
-           decide cu privire la admiterea de asociați; 

-           decide cu privire la acțiunile disciplinare împotriva asociaților; 
-           decide asupra modalităților de participare a Asociației la activitățile organizate de 

către alte asociații sau organizații; 
-           prezenta Adunării, la expirarea mandatului, un raport cuprinzător de activitate. 

8.6 - Orice înlocuire a membrilor Consiliului Director în cursul celor trei ani trebuie să 

fie validate de către prima Adunare convocată după numire. Membrii astfel numiți 

rămân în funcție ca și ceilalți componenți până la noile alegeri. 
  

Articolul 9 
Președintele 

9.1 - Președintele este ales de către Consiliul Director din rândul membrilor săi, cu 

votul majorității și rămâne în funcție pentru o perioadă de trei ani și poate fi 

reales. Deține semnătura și reprezintă social și juridic Asociația către terțe parte în 

instanță. 
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9.2 - Președintele reprezintă Asociația în toate actele care implică Asociația însăși, 

prezidează și convoacă Consiliul Director, asigură buna desfășurare a muncii și 
semnează procesele verbale ale reuniunilor. 
9.3 - Este autorizat să încaseze și să accepte donații de orice natură și orice titlu de 

la Administrații Publice, Agențiile și privați, eliberând declarații și chitanțe. 

9.4 - Este autorizat să încheie, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director, acorduri 

sau convenții cu organisme publice sau alte asociații. 
9.5 - În caz de necesitate și urgență, Președintele ia măsuri cu prerogativele Consilului 

Director, supunându-le apoi spre ratificare, la următoarea reuniune. 
9.6 - În caz de absență, impediment sau încetarea rolului, funcțiile sale sunt preluate 

de către Vicepreședinte, care convoacă Consiliul Director pentru aprobarea rezoluției 
în cauză. 

  
Articolul 10 

Colegiul Garanților 
10.1 - Adunarea poate alege un Colegiu al Garanților format din trei membri plenari și, 

dacă este necesar, doi supleanți, aleși chiar și din rândul membrilor neasociați. Orice 

înlocuire a membrilor Colegiului Garanților, în decursul celor trei ani, după epuizarea  
membrilor supleanți, trebuie să fie validate de către prima Adunare convocată după 

numire. Membrii astfel numiți rămân în funcție până la noi alegeri ca și ceilalți 

componenți. 
10.2   - Colegiul: 

-           are sarcina de a examina litigiile dintre asociați, între ei și asociație sau 

organele sale, între membrii organelor și între organele; 
-           Judecă ex bono et aequo, fără proceduri formale și hotărârea acestuia este 

definitivă. 
10.3 - Adunarea poate alege un Colegiu al Garanților pentru revizuirea și soluționarea 
unui anumit litigiu, limitând temporal mandatul Colegiului. 
  

Articolul 11 
Colegiul Revizorilor de Conturi 

11.1 - Adunarea poate alege un Colegiu al Revizorilor de Conturi, format din trei 

membri plenari și, dacă este necesar, doi supleanți, aleși chiar și din rândul 
neasociaților, precum și, atunci când legea cere, dintre cei înscriși în Registrul 
Revizorilor Contabili. 
11.2 - Orice înlocuire a membrilor Colegiului în decursul celor trei ani, după epuizarea 

membrilor supleanți, trebuie să fie validate de către prima Adunare convocată după 

numire. Membrii astfel numiți rămân în funcție până la noi alegeri ca și ceilalți 

componenți. 
11.3 - Colegiul: 
- Alege dintre membrii săi Președintele; 
- Exercită competențele și obligațiile prevăzute de legile în vigoare pentru revizorii de 
conturi; 
- Acționează din proprie inițiativă, la cererea unuia dintre organele sociale sau la 
recomandarea unui membru; 
- Poate participa la reuniunile Consiliului Director și, dacă este cazul, Comitetului 
Executiv; 
- Raportează anual Adunării prin raport scris și transcris în Registrul Revizorilor de 
Conturi. 
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Articolul 12 
Patrimoniul social 

12.1 – Patrimoniul social al Asociațiiei este indivizibil și se compune din: 

-           bunuri mobile și imobile de proprietate ale Asociației; 
-           bunuri de toate tipurile achiziționate de către Asociație pentru punerea în aplicare 

a scopurilor sale instituționale; 
-           contribuții, donații și moșteniri diverse; 

-           fondul de rezervă. 
12.2 - Veniturile Asociației se compune din: 

-           venituri provenite din propriul patrimoniu; 

-           moșteniri, donații și cadouri; 
-           contribuții private; 

-           contribuții de la stat, organizații sau instituții publice, chiar și cele destinate să 

sprijine programele specifice și documentate efectuate în conformitate cu scopurile 
statutare; 

- contribuții din partea Uniunii Europene și a organizațiilor internaționale; 

-           venituri provenite din acorduri; 
-           Cotizații anuale și alte contribuții de membru; 

-           veniturile din vânzări de bunuri și servicii către asociați și terțe părți, inclusiv prin 

desfășurarea unor activități economice, comerciale, artizanale sau agricole, 
efectuate într-un mod auxiliar sau subvenționat și, în orice caz, cu scopul de a 
realiza obiectivelor instituționale; 

-           alte venituri compatibile cu obiectivele sociale ale asociațiilor de promovare 

socială 
 

Articolul 13 
Bilanțul 

13.1 - Exercițiul financiar decurge în perioada de la 1 ianuarie la 31 decembrie a 

fiecărui an. 
13.2 - Primul an financiar începe la data constituirii și se termină la 31 decembrie al 

anului. 
13.3 - Bilanțul cuprinde o declarație economico-financiară și trebuie să fie prezentat de 

către Consiliul Directiv pentru aprobare la ședința în termen de patru luni de la sfârșitul 
anului. 
13.4 - Declarația financiară trebuie să fie depusă la sediul Asociației pentru 15 zile 

înainte de adunare astfel încât să poată fi consultată de către fiecare asociat. 
13.5 – Se interzice distribuirea, chiar și indirectă, a încasărilor din activități între 

asociați, precum și a fondurilor excedentare, fonduri sau rezerve, în timpul vieții 
Asociației. 
13.6 - Orice excedent de exploatare vor fi reinvestite și utilizate pentru a favoriza 

activitățile instituționale prevăzute în prezentul statut. 
 

Articolul 14 
Modificări ale statutului și dizolvarea Asociației 

14.1 – Propunerile de modificări la statut pot fi prezentate Adunării de către unul dintre 

organe sau de cel puțin 1/10 (1/10) dintre asociați. Deciziile sunt aprobate de Adunare 

cu prezența a cel puțin 3/4 (trei sferturi) de membri și cu votul majorității celor 

prezenți. În al doilea apel, rezoluțiile sunt aprobate de către Adunare indiferent de 

numărul de participanți și cu votul favorabil a 2/3 (două treimi) dintre cei prezenți. 
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14.2 - Dizolvarea Asociației și destinatia patrimoniului sunt aprobate de Adunarea 

asociaților convocată cu ordinea de zi expresă și cu votul favorabil a cel puțin 3/4 (trei 
sferturi) dintre membri. 
14.3 - Activele rămase după lichidare vor fi alocate, în consultare cu Agenția instituită 

prin Decretul D.P.C.M. din 26 septembrie 2000, pentru utilități sociale. 

14.4 - În orice caz, bunurile Asociației nu pot fi transferați către membrii săi, directorii și 

angajații acestora. 
Articolul 15 

Dispoziții finale 
Pentru aspectele care nu sunt reglementate de prezentul statut sau de regulamentul 
intern, se face trimitere la legislația în vigoare și, în special, la L.R. 01/08, L 383/00 și la 
Codul Civil. 
 


