ANEXĂ
la HCJT nr. 152/15.12.2010
STATUTUL
ASOCIAŢIEI
Clusterul de Energii Sustenabile din România ROSENC
Romanian Sustainable Energy Cluster ROSENC
Art.1. Asociaţia se constituie şi funcţionează ca persoană juridică de drept privat fără
scop patrimonial conform prezentului Statut şi a Ordonanţei Guvernului României
nr.26/2000. Asociaţii, în temeiul O.G. nr. 26/2000 constituie prezenta Asociaţie punând
în comun o contribuţie materială, cunoştinţele şi aportul lor pentru realizarea scopului
Asociaţiei.
Art.2. DENUMIREA Asociaţiei este “Clusterul de Energii Sustenabile din România
ROSENC (Romanian Sustainable Energy Cluster ROSENC). Asociatia se identifică
şi sub abrevierea (acronimul) „ROSENC”, denumire ce poate fi întrebuinţată în siglă,
antet, corespondenţă, anunţuri, publicaţii sau orice alte documente provenite de la
aceasta. Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii.
Art.3. Asociaţia este persoană juridică română, de drept privat fără scop patrimonial,
neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, care funcţionează potrivit
legislaţiei române şi prezentului Statut.
Art.4. SEDIUL Asociaţiei este în România, Timişoara, Judeţul Timiş, Timişoara, Piața
Victoriei, nr.3, camera 8, etajul 1, el putând fi schimbat prin Hotărârea Adunării
Generale şi respectarea procedurii prevăzute de O.G. nr. 26/2000. Asociaţia, îşi va
putea constitui filiale.
Art.5. DURATA pentru care se constituie Asociaţia este nedeterminată în timp.
Art.6. SCOPUL Asociaţiei îl reprezintă promovarea Romaniei, Regiunii Vest si a
judetului Timiș, pe termen lung ca lider in sectoarele energiilor regenerabile, eficientei
energetice si noilor energii sustenabile in Romania si participarea in retelele
internationale ca partener sau coordonator de proiecte prin cresterea competitivitatii
organizatiilor din asociatie, prin cooperare nationala si internationala.
Art.7. OBIECTIVELE Asociaţiei sunt următoarele:
a) Promovarea şi participarea la elaborarea politicilor, managementului şi ingineriei
competitivităţii integrate în domeniul energiei sustenabile;
b) Promovarea şi dezvoltarea competitivă a următoarelor domenii de producţie,
comercializare şi utilizare eficientă a energiei, energiilor regenerabile şi noilor
tehnologii energetice sustenabile:
- producţia de energie ecologică / verde prin valorificarea potenţialului şi
resurselor regenerabile existente, respectiv, energie solară, energie eoliană, energie
din biomasă lemnoasă şi biogaz, hidroenergie produsa prin micro-hidrocentrale,
energie geotermală şi pompe de căldură, biocombustibili lichizi, pile cu hidrogen şi
pile de combustie;
- cercetarea-dezvoltarea si inovarea in domeniul de activitate al clusterului;
- promovarea tehnologiilor inovative şi sustenabile, a eficienţei energetice în
domeniul construcţiilor clădirilor, administrării şi înteţinerii acestora, a materialelor şi
echipamentelor, managementul fluxului de materiale valorificarea deşeurilor;
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- dezvoltarea sectorului de afaceri din domeniul energiei, prin sprijinirea sectorului
de producţie a echipamentelor si tehnologiilor energetice, stimularea cererii pieţei la
toate categoriile de utilizatori.
c) Reprezentarea intereselor membrilor asociaţi şi a companiilor active în cadrul
clusterului;
d) Sprijinea dezvoltării firmelor din domeniu, înfiinţării noilor firme şi atragerea de
investiţii noi domeniul economic de interes.
Art.8 DOMENIILE DE ACTIUNE ale Asociaţiei sunt următoarele:
a) Elaborarea şi implementarea strategiei de competitivitate a clusterului;
b) Elaborarea si/sau implementarea de proiecte cu finantare europeana, nationala și
/sau din surse terte cu scopul de a dezvolta clusterul si a realiza progresul entităților
componente ale Asociaţiei,
c) Promovarea și realizarea de parteneriate public-private în domeniul de interes al
asociatiei;
d) Asigurarea diseminarii informatiilor privind progresul tehnologic si a instruirii
profesionale contiune a membrilor clusterului;
e) Desfăşurarea unor acţiuni de lobby (promovare) pe lângă instituţiile guvernamentale,
în vederea adoptării de acte normative în domeniul de activitate al clusterului;
f) Asigurarea unei infrastructuri corespunzatoare dezvoltarii clusterului;
g) Capacitarea autorităţilor publice locale pentru sustinerea dezvoltarii clusterului;
h) Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare între firme, într-un climat de afaceri
propice, respectând regulile concurenţei loiale, prin mijloace proprii cât şi prin efortul
membrilor;
i) Colaborarea cu instituţiile guvernamentale naţionale pentru a facilita misiunile
economice şi vizitele de afaceri in domeniul de activitate al clusterului, în vederea
dezvoltării colaborării economice reciproc avantajoase;
j) Identificarea grupurilor de interese specifice din interiorul clusterului şi organizarea
acestora pentru derularea de programe şi proiecte specifice în domenii de interes,
care să faciliteze colaborarea în cadrul clusterului si in afara acestuia;
k) Elaborarea şi exploatarea unui sistem informaţional comun şi derularea unor
proiecte complementare comune;
l) Susţinerea şi promovarea înfiinţării megaclusterelor (clustere de clustere) şi a
reţelelor de firme de succes în Uniunea Europeana;
m) Susţinerea şi promovarea activităţilor de cercetare şi inovare ale agenţilor economici
în zonă, facilitând transferul de politici, management, tehnologie avansată;
n) Organizarea de evenimente tehnico-economice cu impact major în mediul de afaceri
şi socio-cultural;
o) Promovarea surselor noi şi regenerabile de energie pe piaţa nationala si regională;
p) Promovarea realizării unor lucrări/investiţii în domeniul infrastructurii energetice care
să ţină seama de programele Uniunii Europene, cele naţionale şi regionale;
q) Managementul unor structuri de promovare si sustinere a afacerilor din domeniul
specific de interes al asociatiei;
r) Promovarea si armonizarea activităţilor comune în domeniul de protecţie a mediului;
s) Crearea si promovarea brand-ului pentru cluster;
t) Organizarea cadrului de colaborare între membrii clusterului prin creşterea volumului
schimburilor de informaţii, prin implementarea unei conexiuni permanente între
bazele de date şi promovarea constantă a relaţiilor de afaceri între firme;
u) Alte activităţi care să asigure realizarea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei.
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Art.9. PATRIMONIUL Asociaţiei (capital social) se constituie iniţial cu suma totală de ..
lei provenită din libera alegere şi egala subscriere a asociaţilor fondatori. Patrimoniul
asociaţiei se poate majora prin creşterea cotei de participare a membrilor asociaţi,
donaţii în numerar sau în natură, finanţări şi alte căi legale de dobândire a proprietăţii.
Art.10. VENITURILE Asociaţiei provin din: cotizaţiile membrilor; dobânzile şi dividentele
rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; dividendele societăţilor
comerciale înfiinţate de către Asociaţie sau la care Asociaţia este asociată sau
acţionară; donaţii, sponsorizări sau legate; resurse atrase de la bugetul de stat şi/sau de
la bugetele locale; venituri din participarea la proiecte-programe şi din activitatea de
implementare a acestora; venituri realizate din activităţi economice directe; alte venituri
provenind din activităţi desfăşurate conform legii şi în conformitate cu scopul şi
obiectivele Asociaţiei.
Folosirea mijloacelor materiale şi băneşti se face corespunzător hotărârii
Adunării Generale.
Asociaţia are dreptul de a refuza orice donaţie, legate sau contribuţie în cazul în
care acestea sunt oferite în termeni inacceptabili sau care contravin scopului Asociaţiei.
Art.11. MEMBRII
Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt persoanele fizice si juridice semnatare ale
prezentului Statut.
Membrii asociaţi sunt persoanele fizice şi juridice care dobandesc calitatea de
membru al Asociatiei ulterior constituirii acesteia în condiţiile respectării prezentului
statut şi a reglementarilor Asociaţiei.
Calitatea de membru al Asociaţiei va fi exercitată de către persoana ce o
reprezintă în mod legal, cu condiţia ca aceştia să fie mandataţi de propria organizaţie.
Pentru contribuţii deosebite, Adunarea Generală, la iniţiativa Consiliului Director,
poate conferi calitatea de Membru de Onoare. Membrii de onoare nu au drept de vot în
Adunarea Generală, nici obligaţii financiare faţă de Asociaţie.
Art.12. DREPTURILE MEMBRILOR sunt:
- să participe, la Adunările Generale, să ridice probleme şi să ia parte la
dezbateri atât în ceea ce priveşte activitatea Asociaţiei cât şi a problemelor de
interes pentru aceasta; să candideze si sa voteze în Adunarea Generală, cu
excepţia membrilor de onoare; să fie aleşi în Consiliul Director dupa expirarea
primului mandat in care sunt aleși doar membrii fondatori; să fie aleşi în
funcţia de Preşedinte al Asociaţiei, cu excepţia membrilor de onoare;
- să beneficieze de serviciile şi activităţile pe care Asociaţia le desfăşoară
pentru membrii;
- să li se reprezinte, apere şi promoveze interesele;
- sa se retraga din Asociatie la cererea sa; Retragerea voluntară operează din
momentul înştiinţării Consiliului Director.
Art.13. OBLIGATILE MEMBRILOR sunt:
- să respecte Statutul Asociaţiei, regulile stabilite de Asociaţie;
- să-şi achite la termen indatoririle faţă de Asociaţie, inclusiv cotizaţia;
- să-şi aducă aportul la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;
- să respecte Hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
- să promoveze interesele Asociaţiei;
- sa nu intreprinda actiuni care prin natura lor pot leza imaginea Asociatiei;
Art.14. SANCTIUNI
Retragerea calităţii de membru poate fi hotărâtă de Adunarea Generală.
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Cauzele excluderii pot fi:
- nerespectarea prevederilor Statutului, a hotărârilor Adunării Generele şi a
Consiliului Director;
- neplata cotizației mai mult de 3 luni;
Membrii exclusi, nu pot pretinde restituirea contribuţiilor aduse în Asociaţie.
Art.15. ORGANELE DE CONDUCERE ale Asociaţiei sunt: Adunarea Generală,
Consiliul Director şi Preşedintele.
Art.16. ADUNAREA GENERALĂ – este organul suprem de conducere al Asociaţiei
alcătuit din totalitatea asociaţilor.
Adunarea Generală are următoarele atribuţii mai importante:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi stabilirea atribuţiilor
fiecărei funcţii;
d) alegerea şi revocarea Preşedintelui, a Directorului Executiv si a Secretarului
Asociatiei;
e) numirea şi revocarea organului de control financiar intern al Asociatiei;
f) modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului,;
g) înfiinţarea de filiale;
h) validarea admiterii, excluderii şi retragerii de membrilor;
i) ratificarea hotărârilor Consiliului Director;
j) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;
k) stabilirea cotizaţiilor la propunerea Consiliului Director;
l) conferirea calităţii de membru de onoare;
m) aprobă Regulamentul de funcţionare al Consiliului Director;
n) majorarea sau diminuarea patrimoniului;
o) aproba organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
p) orice alte atribuţii prevăzute în lege;
Art.17. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control
asupra Consiliului Director şi a organului de control financiar intern al Asociaţiei.
Adunarea Generală va fi convocată de către Preşedintele Asociaţiei sau de către
2/3 dintre membrii Consiliului Director in forma scrisa.
Ordinea de zi a Adunărilor Generale ordinare va include şi rapoartele de
activitate ale membrilor învestiţi cu funcţii la nivelul Asociaţiei, ale Consiliului Director şi
ale organului de control financiar.
Convocarea va cuprinde locul, data şi ordinea de zi şi va fi efectuată prin fax, Email şi corespondenţă, cu minim 15 zile calendaristice înainte de data şedinţei.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar aceasta se
reconvoacă după 7 zile calendaristice in acelasi loc si la aceeasi ora.
Dacă la a doua convocare nu se întruneşte cvorumul necesar aceasta isi va
desfasura lucrarile cu numarul de membrii prezenti Art.18. Adunările Generale
Extraordinare se convoacă ori de câte ori Consiliul Director apreciază că este necesar,
la solicitarea motivată a organului de control financiar al Asociaţiei sau a cel puţin o
treime din numărul membrilor Asociaţiei.
Art.19. Adunarea Generală este statutară în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.
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Toate hotărârile vor fi luate cu votul a doua treimi din numărul membrilor
prezenţi.
Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale Statutului sunt
obligatorii pentru toti asociatii. În cazul în care unul din membrii Asociaţiei nu poate
participa efectiv la Adunarea Generală, acesta poate mandata în scris un alt membru al
Asociaţiei să îi reprezinte interesele în Adunarea Generală. Un membru al Asociatiei
poate reprezenta prin mandate scris un numar maxim de alti doi membrii.
Asociatul care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale, este interesat
personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală
sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici
la vot. Asociatul care încalcă această dispoziţiune este răspunzător de daunele cauzate
Asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art.20. CONSILIUL DIRECTOR este organul de conducere şi de administrare al
Asociaţiei şi este alcătuit din … persoane reprezentanti legali ai membrilor fondatori sau
alte persoane imputernicite in acest scop, mandatul lor fiind de 4 ani, cu posibilitatea de
a fi prelungit pe noi perioade.
În cazul în care unul din membrii Consiliului Director nu poate participa efectiv la
ședinte, acesta poate mandata în scris un alt membru al Consiliului Director să îi
reprezinte interesele în acest for de conducere. Un membru al Consiliului poate
reprezenta prin mandate scris un numar maxim de alti doi membrii.
Art.21. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale, exercitând următoarele atribuţii mai importante:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală,
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi programul anual de acţiuni al
Asociaţiei;
b) încheie acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei conform mandatului
primit de la Adunarea Generală;
c) propune spre aprobare organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
d) gestionează patrimoniul Asociaţiei;
e) hotărăşte desfăşurarea de activităţi lucrative;
f) propune Adunării Generale modificarea Statutului;
g) propune Adunării Generale eventuala asociere, afiliere la organizaţii similare
din ţară sau străinătate;
h) propune înscrierea de membrii de onoare;
i) ţine evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate în vederea realizării scopului şi a
obiectului de activitate al Asociaţei;
j) propune retragerea calităţii de membru al Asociaţiei;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea
Generală;
l) poate delega din atribuţiile sale Preşedintelui Asociaţiei.
Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea Preşedintelui Asociaţiei, funcţionând pe baza unui Regulament propriu
aprobat de Adunarea Generală in maximum 30 de zile de la inființarea Asociației. In
cadrul acestui Regulament se vor stabili structura si functiunile Consiliului Director.
Art.22. Consiliul Director, respectiv fiecare membru al acestuia, sunt personal
răspunzători pentru toate daunele produse din culpa sa în exercitarea funcţiei, atât faţă
de terţi, cât şi faţă de Asociaţie.
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Art.23. Consiliul Director poate lua hotărâri valide doar cu prezenţa majoritatii absolute
a membrilor şi cu votul a doua treimi din numarul membrilor prezenti.
Art.24. Consiliul Director îşi va stabilii obligaţiile pe fiecare membru şi poate împuternicii
şi persoane care nu au calitatea de asociat pentru a exercita anume atribuţii.
Art.25. PREŞEDINTELE Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director.
Preşedintele angajează organizaţia în raporturile cu terţii faţă de care şi reprezintă.
Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale membrilor Consiliului Director,
sau altor persoane cu funcţii executive în Asociaţie.
ani.

Preşedintele Asociaţiei va fi ales dintre membrii Asociaţiei pe o perioadă de 4

Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii;
b) convoaca si prezideaza sedintele Consiliul Director si cele ale Adunarii
Generale;
c) propune Consiliului Director, aprobarea organigramei Asociatiei, politica de
personal şi salarizare;
d) propune Adunarii Generale numirea si revocarea din functie a Directorului
Executiv si a Secretarului Asociatiei;
e) propune spre aprobarea Adunării Generale proiectele cu finanţare
nerambursabilă din domeniul de activitate specific al asociaţiei
f) este responsabil pentru punerea în aplicare a deciziilor Adunării Generale;
g) are calitatea reprezentării în justiţie;
h)
asigură respectarea Statutului şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor
membrilor asociaţi.
i) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
j)
reprezintă Asociaţia faţă de terţi, asociaţi, şi în raporturile cu autorităţile
publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, cu alte organisme din
ţară şi străinătate;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
Art.26.Directorul Asociaţiei are funcţie executivă, de management, având atribuţii
stabilite prin Statut, prin hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director, prin
deciziile Președintelui si înscrise în contractul de management încheiat cu Asociaţia.
Directorul Asociaţiei este numit pe perioada determinată.
Eliberarea din funcţie se face în condiţiile legislaţiei muncii sau pentru neîndeplinirea
indicatorilor de performanţă precizati in contractul de management
Vor fi precizate in Fisa postuluiAtributiile si competentele directorului vor fi aprobate de
catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director.
Art.27.
Art.28. CONTROLUL FINANCIAR INTERN al Asociaţiei este asigurat de către un
asociat desemnat de Adunarea Generală a Asociaţiei la propunerea Consiliului Director.
În realizarea competenţei sale, organul de control financiar intern al Asociaţiei
îndeplineşte următoarele atribuţii :
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director şi Adunării Generale fără drept
de vot;
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Mandatul organului de control financiar este de 2 ani, acesta putând fi prelungit
pe noi perioade.
Organul de control financiar controlează gestiunea Asociaţiei, verifică executarea
bugetului şi toate operaţiunile economico-financiare ale Asociaţiei. Verificarea se va
face cel puţin trimestrial.
Membrii Consiliului Director nu pot fi desemnaţi ca organ de control financiar
intern al Asociaţiei.
Art.29. Asociaţia poate angaja personal propriu sau colaboratori externi, cu respectarea
legislaţiei în vigoare, în baza aprobării Consiluilui Director şi în limita bugetului aprobat.
Art.30. DIZOLVAREA Asociaţiei se va face potrivit prevederilor O.G. nr.26/2000 şi a
legislaţiei în vigoare.
Asociaţia se dizolva :
a) de drept pentru motivele prevăzute la art. 55(1) din O.G. nr. 26/2000;
b) prin hotărâre judecătorească potrivit art. 56 din O.G. nr. 26/2000;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
Art.31. În cazul dizolvării Asociaţiei bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoanele juridice
membre şi/sau către alte persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop
identic sau asemănător, potrivit hotărârii Adunării Generale a membrilor sau a instanţei.
Art.32. LICHIDAREA
În cazurile de dizolvare sus-menţionate, lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre
judecătorască, în afară de cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, când
lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală.
În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea
lichidatorilor.
Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile legii.
Lichidarea Asociaţiei se va realiza cu respectarea O.G. nr.26/2000 şi a legislaţiei
în vigoare.
Art.33. Personalitatea juridică a Asociaţiei încetează la data radierii acesteia din
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art.34. Asociaţia va avea însemne proprii (ştampilă şi siglă proprie), cont în bancă, iar
membrilor săi li se vor da legitimaţii.
Art.35. Prezentul Statutut se completează cu prevederile O.G. nr.26/2000.
Prezentul statut s-a întocmit în 6 exemplare în limba română.

semnaturi

ROMÂNIA
TIMIŞOARA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC

7

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr……….
ANUL 2010 LUNA………………… ZIUA………
În faţa mea,…………………..…………….., notar public, la sediul biroului, s-a
prezentat Vasiu Mădălin-Cristian, care după citirea actului a consimţit la autentificarea
prezentului înscris şi a semnat toate exemplarele.
În temeiul art.8 lit.b din Legea 36/1995,
SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS
S-a taxat cu onorariu in valoare de ………………….lei, chitanţă nr……………………..

NOTAR PUBLIC,

8

