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- STATUT – 

 

I. DENUMIRE, SIGLĂ, SEDIUL, DURATA 

Art. 1. Următorii: 

1. 

2. 

3. 

ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 și altor dispoziții 
legale pertinente,  

am hotărât constituirea Asociației „ASOCIAȚIA CORPUS REFORMATORUM”. 

Art. 2. (1) Asociația - pe care, prin bună-înțelegere, părțile sus-numite am 
constituit-o va purta numele de ”Asociația CORPUS REFORMATORUM”, iar 
această denumire va fi folosită în toate actele oficiale emanând de la organele 
asociației. 
(2) Sigla asociației este reprezentată de o biserică de culoare neagră sau albă, sub 
care poate fi trecută denumirea „Asociația „Corpus Reformatorum””. Aceasta va 
fi folosită în toate documentele asociației adresate terților și asociaților. Sigla se 
va regăsi și în impresiunea ștampilei. 
(3) Site-ul asociației este: www.corpusreformatorum.org. Asociația are prezență 
online pe platformele de socializare și alte platforme. 
Art. 3. Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de x lei (x lei) și se compune 
din aportul în numerar al asociaților. 
Art. 4. Din punct de vedere al formei juridice, Asociația este, potrivit legii, o 
persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, 
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neguvernamentală, apolitică și nonprofit, constituită pe baza dreptului la libera 
asociere, cu personalitate juridică, cuprinzând persoane fizice. 
Art. 5. Asociația se constituie pe o perioadă nedeterminată. 
Art. 6. Sediul Asociației va fi situat în x conform Contractului de comodat încheiat 
în data de x. Sediul va putea fi schimbat în viitor printr-o decizie a Consiliului 
Director. 

II. SCOPUL ASOCIATIEI 

Art. 7. (1) Scopul Asociației „Corpus Reformatorum” este reprezentat de 
următoarele obiective: 
(2) Obiective religioase: 

a. Promovarea educației religioase corecte în rândul copiilor, tinerilor, 
adulților și vârstnicilor din România;  

b. Promovarea valorilor permanente, cum ar fi: dreptatea, dărnicia, hărnicia 
etc. 

c. Menținerea legăturii permanente cu biserica baptistă și toate programele 
culturale, educative sociale, artistice, pe care aceasta le organizează; 

d. Crearea unui climat socio-psihologic în conformitate cu rânduiala 
bisericească baptistă; 

e. Susținerea atitudinii pozitive și a faptelor empatice în dezvoltarea 
intelectuală a oamenilor. 

f. Oferirea de resurse gratuite pentru formarea și educarea religioasă; 
g. Constituirea unor grupuri de studiu a doctrinelor religiei creștine. 

(3) Obiective social-educative: 
a. Promovarea educației morale în rândul familiilor creștine; 
b. Organizarea de reuniuni cu scop educativ și de socializare în rândul 

credincioșilor creștini; 
c. Dotarea sălilor de clasă cu materiale educative și didactice, jucării, cărți, în 

conformitate cu programa specifică vârstei; 
d. Organizarea unor acțiuni sociale prin care se promovează interacțiunea 

bazată pe atitudini psihologice corecte și evolutiv morale; 
e. Încurajarea participării oamenilor la evenimentele organizate de 

biserică/asociație, în vederea menținerii în mediul creștin și moral; 
f. Ajutorarea persoanelor nevoiașe prin donații în bani, prin pachete cu 

alimente, haine, jucării, etc. 
(4) Obiective cultural-artistice: 

a. Organizarea de evenimente artistice, religioase, muzicale; 
b. Organizarea unor spectacole, concerte, conferințe, workshop-uri prin care 

să fie promovate valorile religioase și morale. 
(5) Schimbarea scopului Asociației se va putea face numai de către Adunarea 
Generală. 
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III. MEMBRI ASOCIAȚIEI 
 
Art. 8. (1) Pot deveni membri ai Asociației persoanele fizice sau juridice din țară 
sau din străinătate. 
(2) Persoanele fizice care doresc să devină membri activi ai asociației trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

1. are cel puțin 14 ani; 
2. își manifestă expres intenția de a deveni membru active al Asociației și 

depune o cerere de aderare adresată Consiliului Director. Cererea va fi 
formulate în scris și poate fi adresată și folosind mijloacele electronice de 
comunicare. Ea va fi însoțită de informații de contact; 

3. este membru activ ai unei biserici creștine; 
4. nu este pus sub disciplina bisericească; 
5. nu a fost pus sub disciplină bisericească în ultimii 3 ani; 
6. împărtășește, crede, respectă și promovează valorile creștine reformate, 

așa cum sunt ele expuse în lucrarea “Ce învățăm?”, publicată și actualizată 
de Asociația “Corpus Reformatorum”; 

7. urmărește sfințenia vieții personale în acord cu învățătura Sfintei Scripturi; 
8. se opune cu desăvârșire ereziilor nimicitoare ale bisericii (ex.: evanghelia 

prosperității, new age, charismatic movement, etc.) 
(2) Membri activi ai asociației pot fi persoanele fizice/juridice care, cunoscând 
statutul și regulamentele interne ale Asociației, sunt de acord cu prevederile lor 
și înțeleg ca prin propria activitate să contribuie și să sprijine realizarea scopurilor 
Asociației. 
(3) Membri activi pot fi: 

a. Membri fondatori - care dobândesc calitatea de membru în momentul 
constituirii Asociației. 

b. Membri asociați - care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei 
cereri de primire către Consiliul Director, abilitat să se pronunțe asupra 
admiterii de noi membri; 

c. Salariați titulari ai unui contract individual de muncă - încheiat pe durată 
determinată sau nedeterminată cu Asociația. 

d. Membri de onoare – care dobândesc/pierd această calitate prin hotărârea 
Consiliului Director. 

(4) Membri fondatori sunt de drept membri activi ai Asociației. Ei vor fi evidențiați 
pe site-ul asociației, inclusiv în caz de încetare a calității de membru. 
Art. 9. (1) Calitatea de membru al Asociației se pierde prin: 

a. deces; 
b. renunțarea la calitatea de membru, adresată în scris președintelui 

Asociației; 
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c. excludere decisă de către Adunarea Generală, cu majoritate absolută, 
pentru nerespectarea prezentului statut sau pentru orice alt motiv de 
natură a prejudicia interesele morale, religioase, etice sau materiale ale 
Asociației. 

(2) Încetarea calității de membru se constată de către Consiliul Director, care va 
proceda la radierea persoanei din evidențele publice al asociației. 
Art. 10. Membri Asociației au următoarele drepturi: 

a. să participe la Adunările Generale, să pună în discuție și să ia parte la 
dezbaterea problemelor care interesează activitatea sau bunul mers al 
Asociației; 

b. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației; 
c. să semnaleze Asociației problemele care privesc scopul și obiectivele 

Asociației în vederea promovării si apărării acestora; 
d. să se retragă din Asociație; 
e. să facă propuneri privitor la activitatea Asociației și folosirea fondurilor. 

Art. 11. Membri Asociației au următoarele îndatoriri: 
a. să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de 

conducere ale Asociației și să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea 
obiectivelor; 

b. să trăiască o viață creștină în sfințenie și pocăință; 
c. să promoveze valorile creștine reformate; 
d. să se opună cu desăvârșire ereziilor nimicitoare ale bisericii (ex.: evanghelia 

prosperității, new age, charismatic movement, etc.) 
e. să susțină din punct de vedere financiar biserica locală; 
f. să nu aducă prejudicii de ordin moral și material Asociației, chiar în cazul 

pierderii calității de membru; 
g. să participe la Adunările generale și/sau la ședințele Consiliului Director, 

după caz; 
h. să plătească lunar cotizația, dacă acest lucru este stabilit de către Adunarea 

Generală; 
i. să sprijine material și/sau moral Asociația. 

Art. 12. (1) Adunarea Generală poate acorda calitatea de membru de onoare al 
asociației personalelor fizice care desfășoară acțiuni sau au contribuții deosebite 
cu privire la dezvoltarea acesteia. 
(2) Calitatea de membru de onoare este una onorifică.  
Art. 13. Membri Asociației nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. 
Asociația răspunde singură cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse 
terților prin actele sau faptele sale. 
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IV. ORGANIZARE. ADUNAREA GENERALĂ, CONSILIUL DIRECTOR, ALTE 
ORGANE DE CONDUCERE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL 

Art. 14. (1) Asociația are următoarele organe de conducere: 
a. Adunarea generală; 
b. Consiliul director; 

(2) Referitor la componența nominală a celor dintâi organe de conducere, 
administrare și control, Adunarea Generală Constitutivă a ales un Consiliu 
Director compus din x – Președinte, x – Vicepreședinte, x  – Secretar. Mandatul 
primului Consiliu Director începe la data de 20 iulie 2021 și încetează la data de 
20 iulie 2025. 
(3) Președintele Asociației, ales pentru o perioadă de 4 (patru) ani cu posibilitate 
de reînnoire mandatului, va fi x. 
 
ADUNAREA ASOCIAȚILOR 
Art. 15. Adunarea generală este organul suprem de conducere, alcătuit din 
membri fondatori, membri asociați, salariați sau membri de onoare. 
Art. 16. (1) Adunarea generală a membrilor Asociației se întrunește o dată pe an 
(în primul trimestru), în adunare ordinară. 
(2) Membri asociației se întâlnesc, ori de câte ori este cazul, în adunare 
extraordinară. 
Art. 17. (1) Convocarea Adunării generale ordinară se face de către Consiliul 
director. 
(2) Convocarea adunării extraordinare se poate face la inițiativa Consiliului 
director sau la propunerea unei treimi din membri cu drept de vot ai Asociației. 
(3) Datele de întrunire ale Adunării Generale vor fi comunicate membrilor de 
către Președintele sau Vice-președintele asociației. 
(4) Întrunirea membrilor poate avea loc fie fizic, fie în mediul virtual. Consiliul 
Director este responsabil pentru organizarea întrunirilor. 
(5) O persoană se poate abține de la vot numai în caz de motive justificate 
declarate anterior începerii dezbaterii pe chestiunea ce urmează a fi votată. 
(6) Orice membru poate face propuneri Adunării Generale, fie în scris fie oral în 
timpul întrunirii. 
Art. 18. (1) Adunarea generală este statutar întrunită în prezența a cel puțin 50% 
dintre membri Asociației. 
(2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se 
stabilește o nouă dată. 
(3) Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor 
Asociației prezenți la adunare, cu excepția hotărârilor privind modificarea actului 
constitutiv și a statutului sau dizolvarea și lichidarea Asociației, pentru care sunt 
necesare voturile a jumătate plus unu din numărul membrilor Asociației. 
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(4) În situații excepționale, este posibilă delegarea dreptului de a vota de către un 
membru absent către un alt membru activ, prezent la întrunire. Nu pot fi 
delegate aceleiași persoane mai mult de trei voturi. 
(5) Ședințele Adunării generale sunt conduse de președintele sau de 
vicepreședintele Consiliului director. 
(6) Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special, de 
către un secretar desemnat de președinte. 
(7) Hotărârile Adunării generale sunt obligatorii pentru toți membri Asociației și 
se comunică acestora prin orice mijloc convenit. 
Art. 19. Adunarea generală îndeplinește următoarele atribuții: 

a. aprobă ordinea de zi a fiecărei ședințe; 
b. alege și revocă membri Consiliului director al Asociației, cu majoritate 

calificată de 2/3; 
c. alege și revocă cenzorul; 
d. numește membri de onoare ai asociației; 
e. aprobă Programul anual de activitate al asociației; 
f. aprobă bugetul Asociației 
g. aprobă cheltuielile asociației; 
h. hotărăște deschiderea de filiale și sucursale, în țară și în străinătate 
i. hotărăște asupra oricărei modificări a prezentului statut; 
j. hotărăște în unanimitate încetarea asociației, dizolvarea și lichidarea ei; 
k. stabilește cotizațiile si taxele de înscriere la care sunt supuși membri 

Asociației; 

CONSILIUL DIRECTOR 

Art. 20. (1) Consiliul Director este organul executiv al asociației. 
(2) Consiliul director al Asociației este aprobat de către Adunarea generală pentru 
o perioadă de 4 ani și este compus din 3 membri: președinte, vicepreședinte și 
secretar. 
Art. 21. (1) Consiliul director este statutar constituit în prezența a cel puțin 2 (doi) 
dintre membri săi. 
(2) Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se 
stabilește o nouă dată. 
(3) Ședințele Consiliului Director se pot desfășura inclusiv în mediul virtual. 
Art. 22. (1) Consiliul director gestionează activitatea Asociației, în conformitate cu 
scopurile pentru care aceasta a fost constituită. 
(2) Consiliul director are următoarele atribuții: 

a. pregătește adunările generale ordinare și extraordinare și se îngrijește de 
buna lor desfășurare; 
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b. întocmește și prezintă Adunării generale raportul anual privind activitatea 
desfășurată de Asociație, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, 
bilanțul contabil; 

c. elaborează proiectele programelor anuale de activitate și proiectul 
bugetului de venituri și cheltuieli; 

d. hotărăște primirea viitorilor membri ai Asociației; 
e. administrează și decide în legătură cu prezența online a Asociației; 
f. exercită alte atribuții necesare realizării scopurilor Asociației. 

Art. 23. Consiliul director se reunește ori de câte ori este necesar la cererea 
Președintelui asociației, a oricăruia dintre membri săi ori la cererea a cel puțin 
25% din numărul de membri ai Adunării Generale. 
Art. 24 (1) Orice Decizie a Consiliul Director va fi comunicată tuturor membrilor 
asociației. 
(2) Orice act sau decizie a Consiliului Director sau a membrilor acestuia care nu 
este dată în aplicarea unei hotărâri a Adunării Generale sau care nu este 
conformă cu Statutul asociației poate fi contestată în termen de 30 de zile de la 
data comunicării acesteia.  
(3) Contestația va fi supusă dezbaterii Adunării Generale care se convocă din 
oficiu în termen de 10 zile de la expirarea celor 30 de zile de la alin. (2). 
(4) Cu privire la Hotărârea contestată, Adunarea Generală va decide, cu majoritate 
absolută, confirmarea sau anularea acesteia. În cazul anulării, Hotărârea 
consiliului director își încetează consecințele cu efect retroactiv. 
Art. 25. Președintele asociației 
(1) Președintele reprezintă asociația și conduce Consiliul Director. 
(2) Președintele este ales dintre membrii Consiliului Director, prin hotărârea 
membrilor acestuia. 
(3) Atribuțiile președintelui Consiliului director: 

a. prezidează reuniunile Consiliului director; 
b. reprezintă Asociația în relațiile cu terții; 

1. pentru reprezentarea Asociației în activitatea acesteia, președintele 
va putea da mandat unui alt membru al Consiliului director, 
precizând sfera, durata și limitele competentelor conferite.  

Art. 26. (1) Atribuțiile vice-președintelui Consiliului director: 
a. reprezintă Asociația în relațiile cu terții în situația prevăzută la art. 25 alin. 

(3) lit. b) pct. 1; 
b. conduce reuniunile Adunării Generale în condițiile prevăzute de art. 18 alin. 

(5); 
c. îndeplinește orice alte atribuții încredințate de către președintele 

Asociației sau de către Consiliul Director; 
Art. 27. (1) Atribuțiile secretarului 

a. îndeplinește, dar nu limitativ, următoarele atribuții:  
1. întocmește registrul de casă; 
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2. întocmește chitanțe; 
3. întocmește dispoziții de plată; 
4. întocmește și completează tabele privind beneficiarii activității 

Asociației; 
5. întocmește procese-verbale ale ședințelor Adunării Generale și 

Consiliului Director. 

IV. VENITURI SI CHELTUIELI 

Art. 28. Veniturile Asociației provin din: 
a. aporturile membrilor Asociației; 
b. cotizația lunară a membrilor asociației; 
c. sponsorizări din partea unor persoane fizice și juridice din România sau din 

străinătate, pentru realizarea scopurilor Asociației. 
d. venituri obținute de asociație din activitățile proprii; 
e. alte venituri realizate în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 29. Asociația poate refuza orice donație sau legat oferit în termeni 
inacceptabili sau care contravine obiectivelor asociației sau prevederilor 
prezentului Statut. 
Art. 30. Asociația poate deschide cont la orice bancă din țară sau din străinătate, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 31. Veniturile obținute de Asociație se folosesc exclusiv în vederea realizării 
scopurilor prevăzute la art. 7 din prezentul statut. 
Art. 32. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an și se încheie la data 
de 31 decembrie, cu excepția primului an, când începe la data înregistrării 
Asociației ca persoană juridică. 

V. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII 

Art. 33. Asociația poate fi dizolvată prin hotărârea Adunării generale luată cu votul 
majorității membrilor Asociației.  
Art. 34. (1) Asociația se va dizolva în următoarele cazuri: 

a. Când scopurile pentru care a fost înființată nu pot fi realizate; 
b. Prin hotărâre judecătorească; 
c. Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite, sau contrare 

ordinii publice; 
d. Când din cauza insolvabilității Asociația nu-și poate continua activitatea; 
e. În orice altă situație hotărâtă de adunarea generală. 

(2) În caz de dizolvare lichidarea patrimoniului se va face de către o comisie 
constituită în acest scop de Adunarea Generală. 
(3) În caz de dizolvare, după dizolvare Asociația se lichidează. 
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(4) În cazul dizolvării, lichidatorii vor fi numiți de către Adunarea Generală sub 
sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare. 
(5) Mandatul Consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. 
Imediat după intrarea în funcțiune lichidatorii vor face inventarul și vor încheia 
un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului asociației. 
Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte 
ale asociației. 
(6) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze 
creanțele, să plătească creditorii și dacă numerarul este suficient, să transforme 
și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor 
mobile și imobile. 
(7) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor. 
(8) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni 
să depună bilanțul, registrul jurnal, si un memorandum, declarând  operațiunile 
de lichidare la Registrul asociațiilor la judecători teritorială unde își are sediul. 
(9) În cazul dizolvării asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot 
transmite către persoane fizice. 
(10) Bunurile rămase după lichidare vor fi transmise către o altă asociație sau 
fundație care are ca scop identic cu prezenta asociație, pe baza deciziei adunării 
generale care a hotărât dizolvarea. 

VI. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 35. Membri fondatori deleagă pe x să efectueze procedura de dobândire a 
personalității juridice a Asociației. 
Art. 36. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia se va desfășura 
întreaga activitate a Asociației. 
Art. 37. Dispozițiile prezentului statut se vor interpreta numai în sensul în care 
asigură realizarea scopurilor asociației. 
Art. 38. Prezentul statut este valabil pe toată durata existenței asociației. 
Art. 39. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții 
legale în vigoare privind asociațiile și fundațiile. 
 
x 
președinte 
 
x        
vice-președinte 
 
x      
secretar 

Data: ___________________ 


