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STATUTUL  
 

ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ 
(APIN) 

 

 

CAP. I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI 
Art 1. 
 
Membrii ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMT 
Membri fondatori: 

1. Anton Traian,  
 
2. Albert Ovidiu,  
 
3. Apopei Mihai,  
 
4. Aruxandei Cristina,  
 
5. Bălan Emanuel,  
 
6. Drexler Dorina-Luminiţa,  
 
7. Gherghelescu Mihaela  
 
8. Lostun Mihai,  
 
9. Mitrea Daniela  
 
10. Mătăsaru-Ionescu Daniela,  
 
11. Moscalu Luminiţa,  
 
12. Nedeloiu Paul Daniel . 
 
13. Păiuş Cătălin,  
 
14. Preda Elena  
 
15. Rusu Liviu Constantin  
16. Sârbu Xenia,  
17. Şoimaru Cristiana 
 
 
18. Tanovici Mihaela,  
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CAP. II. EXPRIMAREA VOINŢEI DE ASOCIERE ŞI PRECIZAREA SCOPULUI ŞI OBIECTIVELOR 
ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMT  
Art. 2. 
 
2.1. EXPRIMAREA VOINŢEI DE ASOCIERE: în mod liber şi de comun acord – membrii fondatori 
susmenţionaţi ne asociem pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMT, 
asociaţie care are voinţă şi scop. 
2.2. SCOPUL ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ 
 
(1) Filiala este o asociaţie ştiinţifică şi profesionala apolitică şi nu se constituie ca o 
contrapondere la alte asociaţii similare din ţară şi străinătate. 
 
(2) Filiala poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică. 
(3) Scopul ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMT constă în: 
 
1. Promovarea în rândul cadrelor didactice specializate în domeniul istoriei şi în rândurile 

publicului larg a unui sistem de valori şi atitudini bazat pe spirit deschis şi democratic, 
gândire pozitivă şi critică, toleranţă, respect pentru drepturile fundamentale ale omului, 
încredere şi înţelegere mutuală; 

2. Susţinerea cercetării, cunoaşterii şi conservării patrimoniului istoric comun în dimensiunile 
sale locale, regionale, naţionale, europene şi universale; 

3. Încurajarea dialogului şi studiului în domeniul problemelor controversate ale istoriei: 
4. Eliminarea prejudecăţilor şi clişeelor de gândire în abordarea istoriei; 
5. Promovarea experienţei pozitive în domeniul didacticii istoriei privind utilizarea surselor 

istorice, proiectarea didactică, cercetarea individuală şi colectivă, apropierile trans - şi 
multidisciplinare, dezvoltarea resurselor şi mijloacelor de învăţământ; 

6. Implicarea în elaborarea, popularizarea şi transpunerea în practică şi popularizarea 
principalelor documente programatice în domeniul predării istoriei elaborate de către 
organismele şi instituţiile internaţionale. 

7. Publicarea de materiale didactice, cărţi, reviste, studii, care au ca obiectiv tematica istorică. 
8. Scrierea şi implementarea de proiecte educaţionale în vederea autofinanţării, realizarea de 

proiecte de istorie locală şi naţională, conservarea patrimoniului românesc. 
9. Organizarea de conferinţe, seminarii, şcoli de vară, tabere educaţionale. 
10. Sprijinirea profesorilor de istorie in caz de necesitate. 

(4)Obiectivele ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ sunt: 
Iniţierea, dezvoltarea şi furnizarea de activităţi de formare profesională în rândul cadrelor didactice 
specializate în domeniul istoriei; 

1. Editarea de publicaţii în domeniul educaţional; 
2. Elaborarea de resurse şi de materiale didactice; 
3. Constituirea de centre de documentare şi informare pentru cadrele didactice specializate în 

domeniul istoriei; 
4. Organizarea de semnării, simpozioane, reuniuni ştiinţifice. mase rotunde, alte acţiuni 

specifice, în vederea promovării istoriei şi a învăţământului de istorie; 
5. Colaborarea cu ministerul de resort în scopul reactualizării permanente a poziţiei istoriei în 

planurile de învăţământ preuniversitar şi în realizarea de noi curricule pentru istorie; 
6. Susţinerea profesională şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a instituţiilor de învăţământ prin 

mijloace specifice; 
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7. Promovarea istoriei şi susţinerea activităţilor de performantă în rândul elevilor şi tinerilor; 
8. Colaborarea cu alte filiale din cadrul asociaţiei şi cu alte asociaţii, fundaţii, organizaţii 

ştiinţifice, federaţii din ţară şi străinătate în domeniul educaţional; 
9. Participarea la constituirea unor federaţii şi consorţii împreună cu alte asociaţii profesionale 

ale căror obiective sunt compatibile cu scopurile ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN 
NEAMT; 

Afilierea la asociaţiile şi organizaţiile de profil naţionale şi internaţionale; 
Organizarea de călătorii de documentare ştiinţifică în ţară şi străinătate; 
Participarea Ia schimburile de profesori pe plan internaţional; 
Alte activităţi specifice care răspund scopului ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMT 

CAP. III. DENUMIRE 
Art. 3. 
 
Denumirea filialei este ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMT, scrisă sub acronimul 
(pe scurt) APIN. 
  
Art.  4. 
 
Asociaţia este entitate cu personalitate juridică, nonguvernamentală, nu are scopuri politice, 
lucrative ori patrimoniale, se constituie în mod voluntar de către membri fondatori pe baza 
liberului consimţământ. 
Asociaţia este persoană juridică independentă care se constituie în baza prevederilor art. 13 din 
OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi va funcţiona din momentul înregistrării sale 
legale. 
Asociaţia poate avea emblemă, sigiliu, antet, ştampilă proprie, cont în lei şi valută. 
 
CAP. IV. SEDIUL 
Art. 5. 
 
Sediul asociaţiei este în România, municipiul Piatra Neamţ, Colegiul Naţional „Gheorghe 
Asachi”, Str. Audia, nr. 3, judeţul Neamţ 
Sediul asociaţiei va putea fi mutat sau schimbat numai în condiţiile deciziei membrilor asociaţiei, 
CAP.V. DURATA 
Art. 6. 
 
Asociaţia funcţionează pe termen nedeterminat începând cu data înscrierii în registrul special al 
persoanelor juridice de la Judecătorie. 
 
 
CAP. VI. PATRIMONIUL INIŢIAL 
Art 7. 
 
Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ este de 900 lei RON 
constituit din contribuţia în numerar a membrilor fondatori, subscris şi vărsat de către membrii 
fondatori. 
Art 8. 
 
(1) ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ obţine resurse patrimoniale din: 
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• Cotizaţiile membrilor, cuantumul cotizaţiei se stabileşte anual de către Adunarea Generală; 

• Dobânzi şi dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale; 

• Dividentele societăţilor comerciale înfiinţate de ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN 
NEAMŢ, în condiţiile legii; 

• Donaţii, sponsorizări sau legate; 

• Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 

• Venituri realizate din activităţi economice directe în vederea autofinanţării; 

• Alte venituri prevăzute de lege; 
(2) Donaţiile şi legatele pot fi necondiţionate sau condiţionate pentru realizarea unui scop, dacă 
acesta este în concordanţă cu scopul şi activitatea ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN 
NEAMŢ. 
(3) ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ poate refuza orice donaţie sau legat oferit 
în termeni ce contravin prevederilor prezentului statut. 
 
(4) Patrimoniul iniţial al filialei se va majora prin contribuţia noilor membrii ai filialei. 
CAP. VII. MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT AL ASOCIAŢIEI 
PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ 
Art. 9. 
 
în ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ sunt următoare categorii de membrii: 

• membri fondatori; 

• membri titulari; 

• membri onorifici. 
Art. 10. 
 
Poate deveni membru al ASOCIATIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ orice persoană 
majoră, cetăţean român, fără deosebire de rasă, naţionalitate, sex, religie, ocupare şi convingeri 
politice şi este de acord cu statutul ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ îl 
respectă şi contribuie prin activitatea lor potrivit scopului şi obiectivelor asociaţiei. 
Art. 11. 
 
Membrii fondatori sunt cei care au semnat actul de constituire al asociaţiei şi au contribuit la 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acesteia. 
 
Art 12. 
 
Calitatea de membru al ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ se dobândeşte de la 
data depunerii adeziunii scrise. 
 
Poate deveni membru al asociaţiei: 
 
a) Orice persoană fizică care, în ţară sau străinătate, aderă la scopul ASOCIAŢIEI PROFESORILOR 
DE ISTORIE DIN NEAMŢ şi acţionează pentru îndeplinirea obiectivelor asociaţiei şi care: îşi 
desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea ca profesor de istorie în învăţământul preuniversitar 
sau universitar; îşi desfăşoară activitatea într-o instituţie sau organizaţie (guvernamentală sau 
neguvernamentală) cu specific educaţional şi dovedeşte preocupări în domeniul predării istoriei; 
se pregăteşte într-o instituţie de învăţământ superior pentru a deveni profesor de istorie; 



 5 

studenţi, elevi care au peste 18 ani, simpatizanţi, persoane pasionate de istorie. 
b) orice persoană juridică care aderă la scopul ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN 
NEAMŢ şi care desfăşoară activităţi relevante pentru studiul istoriei. 
 
Art. 13. 
Membrii ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ îşi pot pierde această calitate prin: 
1. la cerere; 
2. deces; 
3. producerea de prejudicii materiale asociaţiei; 
4. condamnarea la fapte penale care îl fac incompatibil cu calitatea de membru al asociaţiei. 

• neplata cotizaţiei cu depăşirea unui an calendaristic. 
CAP. VIII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE 
DIN NEAMŢ 
Art. 14. 
 
Toţi membrii ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ sunt obligaţi: 
1. să respecte prevederile statutului; 
2. să respecte hotărârile organelor de conducere ale ASOCIAŢIEI  PROFESORILOR DE ISTORIE 

DIN NEAMŢ; 
3. să acţioneze pentru creşterea prestigiului asociaţiei; 
4. să nu întreprindă activităţi care prin natura lor pot leza scopul şi interesele asociaţiei; 
5. să susţină activitatea şi acţiunile ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ; 
6. să achite la termen cotizaţia de membru; 
Art. 15. 
 
Drepturile membrilor ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ: 

1. dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere;  
2. dreptul de a cere retragerea din asociaţie; 
3. dreptul de a fi informat şi de a participa la acţiunile ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE 

ISTORIE DIN NEAMŢ prin studii, comunicări, referate, discuţii, propuneri, sesizări şi 
alte forme; 

4. dreptul de a propune proiecte de activităţi şi acţiuni pentru realizarea scopului şi 
obiectivelor asociaţiei; 

5. dreptul de a publica şi de a produce materiale şu resurse educaţionale sub egida 
ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ cu acordul scris al Consiliului 
Director; 

6. dreptul de a face propuneri pentru completarea sau modificarea statutului 
ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ în vederea îndeplinirii scopului 
acesteia; 

7. dreptul de a consulta bilanţul contabil anual, raportul de execuţie bugetară al 
asociaţiei şi procesele verbale din şedinţele Consiliului Director, precum şi 
rapoartele anuale ale organelor de control ale ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE 
ISTORIE DIN NEAMŢ; 

8. dreptul de a depune petiţii şi orice alte sesizări cu privire la conducerea sau la 
activitatea asociaţiei. 

9. dreptul de a solicita şi primi sprijinul asociaţiei pentru tipărirea de cărţi, materiale 
didactice, cu acordul consiliului director 
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10. dreptul de a solicita sprijin financiar în vederea organizării de conferinţe, 
simpozioane, mese rotunde, sau alte acţiuni de promovare a istoriei. 

Art. 16. 
 
Sancţiunile disciplinare sunt: 

• avertisment; 

• mustrare scrisă; 

• excludere din asociaţie; 
Avertismentul şi mustrarea scrisă se aplică de către Consiliul Director. 
Art. 17. 
 
Excluderea poate surveni în următoarele situaţii: 

• încălcarea gravă sau nerespectarea statutului şi/sau regulamentului infern de funcţionare 
întocmit de Consiliul Director; 

• pentru întreprinderea de activităţi contrare ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN 
NEAMŢ  

• conduită morală neadecvată care implică afectarea de orice natură a ASOCIAŢIEI 
PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ  

• condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru fapte incompatibile cu 
calitatea de membru al asociaţiei; 

• neplata cotizaţiei peste un an calendaristic 

• Excluderea din ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ se hotărăşte de către 
Adunarea Generală Ia propunerea Consiliului Director. 

CAP. IX. CATEGORII DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE 
DIN NEAMŢ  
Art. 18. 
 
Resursele patrimoniale ale asociaţiei pot proveni din: 

• contribuţia iniţială a fondatorilor; 

• contribuţia ulterioară a fondatorilor; 

• donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străinătate, din sponsorizări şi din finanţări 
ale organizaţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate precum şi din 
parteneriate încheiate sau legate; 

• valorificarea unor donaţii sau ajutoare în bunuri; 

• venituri realizate din activităţi economice legal constituite; 
Art. 19.Asociaţia va putea colabora cu societăţi comerciale, cu respectarea legii pentru a sprijini 
realizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei. 
 
Art. 20. Asociaţia va putea face investiţii de dezvoltare a bazei materiale, pentru asigurarea de 
spaţii, va putea dobândi şi achiziţiona bunuri mobile şi imobile, care vor putea fi utilizate numai 
în scopul de activitate al asociaţiei. 
Art. 21.Fondurile băneşti şi materiale care vor intra în patrimoniul asociaţiei vor fi utilizate 
pentru scopurile enumerate în articolele prezentului Statut precum şi pentru acoperirea tuturor 
cheltuielilor cauzate de realizarea scopului şi a obiectivelor de activitate ale ASOCIAŢIEI 
PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ. 
Art. 22. Contractele, acordurile, transferurile în numerar şi a valorilor materiale se efectuează 
prin operaţiuni financiare ale patrimoniului şi vor fi îndeplinite în baza hotărârii Adunării 
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Generale şi a Consiliului Director care va angaja un responsabil financiar-economic, care să fie 
autorizat ca expert. 
CAP. X. ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE 
ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA FILIALA HUNEDOARA 
Art.23. 
Organele ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ sunt: 
 
-Adunarea generală; 
 
-Consiliul director; 
 
-Comisia de cenzori. 
 
Art. 24. 
 
(1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor -membrii 
fondatori, activi. 
(2) Competenţa adunării generale cuprinde: 

• stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale; 

• aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

• alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; 

• alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori; 

• modificarea actului constitutiv şt a statutului; 

• dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 
lichidare; 

• orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 
Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această atribuţie este 
prevăzută expres în statut. 
Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie şi are 
drept de control permanent asupra organelor ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN 
NEAMŢ (Consiliul Director şi Comisia de Cenzori). 
 
(5) Organizarea şi funcţionarea adunării generale: 
 
-Adunarea Generală este convocată de Consiliul Director, Comisia de Cenzori sau de majoritatea 
membrilor; 
-Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea datei fixate 
pentru ţinerea acesteia, arătându-se data, ordinea de zi şi locul desfăşurării adunării; 
Convocatorul se va publica şi într-unui din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se 
află sediul social al ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ 
. 
-Dacă după convocare nu s-a reuşit întrunirea numărului necesar de jumătate plus unu din 
numărul membrilor, se va face o nouă convocare, în termen de 5 zile calendaristice. 
 
-La a doua convocare se lucrează cu cei prezenţi, dar nu mai puţin de numărul legal de 
constituire; 
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-Hotărârile Adunării Generale se iau prin votul deschis pentru desemnarea Consiliului Director şi 
a Comisiei de Cenzori. Votul este secret. 
 
Art 25. (1)Consiliul director este format din 7 membri aleşi de Adunarea Generală. 
(2) Consiliul Director este organul suprem de conducere;  
(3) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare, semestriale şi în şedinţe extraordinare ori 
de câte ori este necesar; 
(4)Convocarea Consiliului Director în şedinţă extraordinară se face la cererea a cel puţin 4 din 
numărul membrilor sau la solicitarea expresă a Adunării Generale; 
 
(5) Consiliul Director este convocat cu minim 15 zile calendaristice înainte de data întrunirii; 
(6) Consiliul Director este legal constituit dacă la prima convocare participă majoritatea 
membrilor. Dacă această condiţie nu este îndeplinită, urmează o nouă convocare. în termen de 
5 zile calendaristice, la acelaşi sediu şi la aceeaşi oră; 
 
(7) Consiliul Director este condus de către Preşedintele Consiliului Director, care şi aprobă 
hotărâri cu votul a jumătate plus unul din rândul membrilor prezenţi; 
 
(8) Hotărârile Consiliului Director se consemnează într-un registru special şnuruit, sigilat şi 
parafat; 
(9) Consiliul Director asigură realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei, exercitând 
următoarele atribuţii: 
prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de 
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 
(planul de acţiuni), proiectul programelor pentru perioada următoare (de obicei un an 
calendaristic); 
încheie acte juridice în numele şi pe seama ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ , 
aprobă organigrama şi politica de personal; îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut 
sau stabilite de Adunarea Generală; 
(10) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
 
Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv 
persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt străine de asociaţie pentru exercitarea 
atribuţiilor sale. 
Art. 26. 
 
(1) Comisia de Cenzori. 
 
Activitatea de Control a ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ este asigurată de 
Comisia de Cenzori (doi membri), desemnată de Adunarea Generală. 
 
(2) în realizarea componenţei sale Comisia de Cenzori desfăşoară următoarele activităţi: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN 
NEAMŢ; 
întocmeşte rapoarte semestriale şi anuale şi le prezintă Adunării Generale; 
poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 
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îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 
(3) Comisia de Cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
CAP. XI. DESTINAŢIA BUNURILOR, ÎN CAZUL DIZOLVĂRII ŞI LICHIDĂRII ASOCIAŢIEI 
PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ 
Art. 27. 
(1) ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ se dizolvă: 
 
- de drept; 
 
-prin hotărârea judecătoriei sau tribunalului, după caz; 
 
-prin hotărârea Adunării Generale. 
 
(2) ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ se dizolvă de drept prin: 
 
- împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 
 
-realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în 
termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
 
-imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu 
statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit 
statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; 
 
-reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp 
de 3 luni. 
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află 
sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate 
 
(3) ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, 
la cererea oricărei persoane interesate: 
 
-când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
 
-când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
 
-când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
 
-când asociaţia a devenit insolvabilă; 
 
Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia 
îşi are sediul. 
În cazul dizolvării ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ, bunurile rămase în urma 
lichidării nu se pot transmite către persoane fizice; 
 
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat, de drept public, cu scop 
identic sau asemănător, printr-o procedură prealabilă stabilită. 
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Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării nu s-a reuşit transmiterea bunurilor în 
condiţiile stabilite mai sus, precum şi în cazul în care Statutul Asociaţiei nu prevede o anume 
procedură, bunurile vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop 
identic sau asemănător. 
Se pot efectua transferuri de bunuri materiale în situaţia în care au fost dobândite prin 
parteneriat cu o altă asociaţie cu scopuri similare şi în interesul asociaţiilor. 
 
în cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească. Mandatul 
Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor, persoane fizice sau juridice 
autorizate conform legii. 
Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care 
să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei. 
 
Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei. De 
asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora. 
Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor. 
 
Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să 
plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani. 
procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile. 
 
Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în 
curs. 
Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va 
consemna în contul său. 
Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea 
nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii. 
 
(17) în orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul 
gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei. 
 
(18) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 
Atât faţă de asociaţie, cât şi faţă de asociaţi, fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor 
mandatului. 
După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca in termen de două luni să depună bilanţul, 
registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia. 
 
Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi 
radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi 
are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării. 
 
Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o 
contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor 
remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şt 
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actele asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li 
se va elibera, în acest scop, un act constatator. 
 
Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria 
în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate. 
 
Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie 
este executorie şi este supusă numai recursului. 
 
(26) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei din Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 
ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN NEAMŢ încetează a fiinţa la data radierii din Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor. 
 
Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă 
descărcarea acestora de obligaţiile asumate. 
CAP. XII. DISPOZIŢII FINALE 
Art 28. 
 
Orice prevedere din prezentul statut, contrară prevederilor legale, este nulă de drept. 
 
Art 29. 
 
Prezentul statut se completează de drept cu prevederile legale în vigoare referitoare la 
activitatea asociaţiilor nonguvernamentale, nonprofit şi apolitice. 
 
Art. 30. 
 
Modificarea statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificărilor în Registrul Asociaţilor aflat 
Ia grefa judecătoriei de care aparţine teritoriul Asociaţiei. 
 
Art 31. 
 
Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul verbal al Adunării Generale în care s-a 
propus aceasta. în mod corespunzător se va modifica şi Actul Constitutiv. 
 
Art 32. 
 
Asociaţia dobândeşte personalitate juridică de la data înregistrării acesteia la grefa Judecătoriei 
……………………... 
Art. 33. 
Prezentul statut a fost întocmit în 6 exemplare originale, astăzi ……………………………….2014. 
CAP. XIII. PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ SĂ DESFĂŞOARE PROCEDURA DE DOBÂNDIRE A 
PERSONALITĂŢII JURIDICE 
Art 34 
 
CABINETULUI INDIVIDUAL DE AVOCATURĂ…………………………………….., din BAROUL HEAMŢ prin 
avocat…………………………………………., cetăţean român fiica lui ……………………………………….., născută 
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în ………………………………………………………………………………la data de, cu domiciliul 
în................................................................................................. identificată cu CI seria …….., nr. 
…………. eliberată de ……………………………. Ia data de ……………………………………., CNP 
……………………………………………….., este împuternicită să se prezinte în faţa notarului public şi să 
solicite autentificarea prezentului Statut. 
 
CAP. XIV. SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI AI ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE ISTORIE 
DIN NEAMŢ : 

1. Anton Traian 
2. Albert Ovidiu 
3. Apopei Mihai 
4. Aruxandei Cristina 
5. Bălan Emanuel 
6. Drexler Dorina-Luminiţa 
7. Gherghelescu Mihaela – secretar-casier APIN 
8. Lostun Mihai 
9. Mitrea Daniela – vicepreşedinte APIN 
10. Mătăsaru-Ionescu Daniela 
11. Moscalu Luminiţa 
12. Nedeloiu Paul Daniel – Preşedinte APIN 
13. Păiuş Cătălin 
14. Preda Elena – cenzor APIN 
15. Rusu Liviu Constantin – cenzor APIN 
16. Sârbu Xenia 
17. Şoimaru Cristiana 

               18. Tanovici Mihaela 


