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Statutul Asociaţiei  
 

“I H T I S” 
 
 
Capitolul 1 – GENERALITĂŢI 
 

      Art.1   Noi, subsemnaţii membrii asociaţi… 
1. MIHĂESCU EUGENIA cu domiciliul în Bucureşti, str. Covasna nr.5, bl.A5, etaj 3, 

apt.14, sector 4, B.I. seria BZ, nr.414917, CNP. 2430824400388, eliberat de 
cca.15 Poliţie la data de 13.01.1995.  

2. MIHĂESCU MIHAELA cu domiciliul în Bucureşti, str. Covasna nr.5, bl.A5, etaj 3, 
apt.14, sector 4, C.I. seria RT, nr.191894, CNP. 2670916441548, eliberat de 
cca.15 Poliţie la data de 18.09.2001. 

3. MIREA DUMITRU cu domiciliul în Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.278, bl.68, sc.A, 
apt.13, sector 4, B.I. seria DV, nr.632919, CNP. 1440110400395, eliberat de 
cca.14 Poliţie la data de 1.12.1990. 

4. PREDIŞCAN FLOAREA cu domiciliul în Bucureşti, str. Vitejilor nr.25, sector 3, 
C.I. seria RT. nr.118428,  CNP. 2570309401084, eliberat de cca.11 Poliţie la data 
de 29.08.2000. 

… am consimţit, prin prezentul act, la constituirea Asociaţiei “IHTIS”, cu sediul 
în Satul Dumeni, Comuna George Enescu, Judeţul Botoşani, având un punct de 
lucru în Bucureşti, str. Vitejilor nr.25, sector 3. 

Art.2 IHTIS este o asociaţie creştină-ortodoxă, neguvernamentală, non-profit. 
Art.3 (1) Asociaţia IHTIS a luat fiinţă în urma constatării că “viaţa independentă” 
este dezideratul la care aspiră majoritatea persoanelor cu dizabilităţi din România. 
         (2) Pornind de la această constatare, membrii asociaţiei IHTIS consideră că 
prin activitatea lor vor urmări formarea aptitudinilor de bază ale persoanelor cu 
dizabilităţi fizice, acordând o atenţie deosebită tinerilor, astfel încât aceştia să 
atingă şi să păstreze un nivel optim de funcţionalitate în vederea obţinerii unui 
grad sporit de independenţă şi a integrării lor în societate. 
Art.4 Membrii asociaţiei IHTIS, având convingerea că nu este permis să forţezi pe 
cineva să trăiască în dependenţă sau să fie discriminat din cauza nevoii sale de a 
avea un însoţitor/asistent personal, vor milita pentru ca orice persoană cu 
dizabilităţi fizice să dobândească libertatea de a gândi şi acţiona conform propriilor 
necesităţi. 
Art.5 Asociaţia IHTIS are personalitate juridică. 
Art.6 IHTIS se poate asocia sau afilia cu alte asociaţii din ţară şi străinătate care 
desfăşoară activităţi (şi) în interesul persoanelor cu dizabilităţi fizice. 
Art.7  Asociaţia IHTIS îşi va desfăşura activitatea pe termen nelimitat. 

 
Capitolul 2 – MISIUNE, OBIECTIVE, ACTIVITĂŢI 

 
Art.8 Misiunea asociaţiei IHTIS este de a oferi un cadru prielnic procesului de 
creştere a independenţei persoanelor cu dizabilităţi fizice din România.  
Art.9 Obiectivele asociaţiei IHTIS sunt: promovarea conceptului de Viaţă 
Independentă; elaborarea şi derularea de proiecte şi programe vizând creşterea 
gradului de independenţă a persoanelor cu dizabilităţi fizice faţă de membrii 
familiei (însoţitori, asistenţi personali) şi faţă de mediul fizic în care trăiesc; 
dezvoltarea metodei Peer Counseling (consiliere şi sprijin oferite de către 
persoane cu dizabilităţi fizice altor persoane cu dizabilităţi fizice).  
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Art.10 Activităţile desfăşurate în vederea realizării obiectivelor, vor fi: crearea de 
centre de viaţă independentă pentru persoanele cu dizabilităţi fizice; campanii de 
conştientizare cu privire la modalităţile ce conduc la creşterea independenţei; 
depistarea necesităţilor individuale; adaptarea şi testarea obiectelor necesare 
creşterii gradului de independenţă a persoanelor cu dizabilităţi fizice faţă de 
membrii familiei (însoţitori, asistenţi personali); dotarea locuinţelor personale; 
asigurarea de asistenţă medicală; redactare, traducere, multiplicare şi distribuţie 
literatură de specialitate; diseminare de informaţii în domeniu “viaţă 
independentă”; activităţi cultural-educative şi sportive  

 
Capitolul 3 –  Membrii 

 
Art.11 Cele patru persoanele fizice, semnatare ale statutului, care au consimţit 
constituirea Asociaţiei “IHTIS” în vederea susţinerii persoanelor cu dizabilităţi fizice 
care urmăresc creşterea gradului de independenţă faţă de membrii familiei, 
însoţitori şi/sau asistenţii lor personali şi faţă de meiul fizic în care trăiesc, au 
calitatea de membrii asociaţi. 
Art.12  (1) Calitatea de membru asociat este personală şi inalienabilă, ea nu poate 
trece la succesori. 
            (2) Dobândirea calităţii de membru asociat se realizează prin exprimarea 
individuală a dorinţei de asociere în vederea susţinerii persoanelor cu dizabilităţi 
fizice ce au ca obiectiv major creşterea independenţei faţă de mediu şi oameni. 
            (3) Calitatea de membru asociat se pierde: la cerere şi/sau prin excludere – 
urmare încălcării sau nerespectării prezentului statut. 
Art.13  (1) Drepturile membrilor asociaţi sunt: de a ieşi oricând din asociaţie, cu 
condiţia să comunice hotărârea luată - cu trei luni înainte – organelor de 
conducere; excluderea pronunţată de un organ de conducere dă celui exclus drept 
de apel la Adunarea Generală, care decide cu 2/3 din numărul total al membrilor 
asociaţiei. 
             (2) Membrii asociaţi au următoarele obligaţii: să aibă experienţă în 
domeniu, cunoscând nevoile şi abilităţile persoanelor cu dizabilităţi fizice; să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor asociaţiei; să se implice direct – individual 
şi/sau în grup – în activităţile menţionate la Art.9; să cunoască şi să respecte 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi; să respecte prezentul statut. 
Art.14 Poate fi membru de drept al asociaţiei IHTIS orice persoană cu dizabilităţi 
fizice care întâmpină dificultăţi în încercarea sa de a-şi asuma personal 
responsabilitatea pentru propria viaţă. 
Art.15  Pot fi membrii ai asociaţiei persoanele adulte din familia copilului cu 
dizabilităţi fizice până la majorat, care îi reprezintă interesele. 
Art.16 Orice persoană fizică fără dizabilităţi sau persoană juridică care luptă 
pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi care respectă prezentul statut poate 
deveni membru susţinător al asociaţiei. 
Art.17 Oameni de ştiinţă, artă, cultură, personalităţi în diferite domenii ale vieţii 
sociale, care s-au afirmat în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi 
fizice, pot deveni membrii de onoare ai asociaţiei. 
Art.18 Calitatea de membru de drept al asociaţiei se obţine în urma completării 
unui chestionar care să exprime nevoile, scopurile, percepţiile, aspiraţiile, grijile 
familiale şi preocupările personale. 
Art.19 Membrii de drept ai asociaţiei au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în 
organele de conducere ale asociaţiei. 
Art.20 Membrii de drept ai asociaţiei pot beneficia de ajutoare materiale, băneşti 
precum şi de rezultatele programelor susţinute sau desfăşurate de asociaţie. 
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Art.21 Toţi membrii asociaţiei, susţinători şi onorifici au dreptul să participe la 
activităţile asociaţiei, având o legitimaţie de membru.   
Art.22 Membrii susţinători îşi vor exprima în scris motivul ce îi determină să se 
înscrie în asociaţie, precum şi modul în care doresc să se implice în activităţile 
asociaţiei (donaţii, sponsorizări şi diferite activităţi voluntare). 
Art.23 Membrii onorifici contribuie la susţinerea programelor asociaţiei prin donaţii, 
sponsorizări şi diferite activităţi voluntare. 
Art.24 Calitatea de membru asociat, membru de drept, şi/sau susţinător se pierde 
la cerere sau prin încălcarea statutului. 
Art.25 Membrii asociaţiei IHTIS semnatari ai statutului sunt, de drept, MEMBRII 
FONDATORI. 
Art.26 Cotizaţia sub formă bănească nu este obligatorie.    
 

Capitolul 4 – Principii organizatorice 
 
Art.27 Forul conducător al asociaţiei IHTIS este Adunarea Generală, care este 
convocată o dată pe an.  
Art.28 Date fiind dificultăţile de mobilitate ale membrilor de drept, participanţii la 
Adunarea Generală analizează pe primul punct al agendei modul în care s-a făcut 
convocarea, răspunsurile membrilor şi decide dacă sunt întrunite condiţiile de 
lucru. 
Art.29  (1) Competenţa adunării generale cuprinde: 
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; 
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de 

cenzori; 
e) înfiinţarea de filiale; 
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului; 
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare. 
           (2) În cadrul Adunării Generale hotărârile sunt valabile dacă se iau cu 
majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi pentru punctele (a) – (e) şi cu 
majoritate simplă din totalul membrilor asociaţiei pentru punctele (f) şi (g).   
Art.30 Între două Adunări Generale consecutive, conducerea activităţii asociaţiei 
IHTIS este asigurată de cinci persoane care constituie CONSILIUL DIRECTOR. 
Art.31 Membrii Consiliului Director sunt aleşi în cadrul Adunării Generale şi aleg, 
dintre ei, Preşedintele Executiv al asociaţiei IHTIS. 
Art.32 Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării 
generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult 
o pătrime din componenţa sa. 
Art.33 În exercitarea competenţei sale, consiliul director: 
a) convoacă Adunarea Generală; 
b) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; 

c) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 
d) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei; 
e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală 
f) hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei. 
Art.34 Hotărârile luate de către Consiliul Director sunt valabile daca se iau cu 
majoritate simplă din numărul membrilor.  
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Art.35 Consiliul Director numeşte, cu acordul lor, responsabili pentru:   
a) secretariat; 
b) relaţii cu alte organizaţii şi cu mass-media; 
c) educaţie, cultură; 
d) sport; 
e) sănătate; 
f) asistenţă socială; 
g) promovare şi valorificare rezultate. 
Art.36 Responsabilul cu activitatea de promovare şi valorificare rezultate este, de 
drept, membru în Consiliul Director. 
Art.37 În cazul retragerii sau excluderii unui membru al Consiliului Director, între 
Adunările Generale, ceilalţi membrii aleg din responsabilii de activităţi un alt 
membru al Consiliului Director, cu acordul acestuia. 
Art.38 În Adunarea Generală este ales un cenzor al activităţii economice. 
Cenzorul trebuie să aibă studii de specialitate. În lipsa unui membru care, având 
studiile necesare, acceptă această funcţie, Adunarea Generală mandatează 
Consiliul Director să asigure auditarea anuală prin experţi externi, independenţi. 
Art.39 Activitatea economică a asociaţiei IHTIS este validată trimestrial de 
Consiliul Director. 
Art.40 Membrii Consiliului Director pot încheia forme precontractuale sau convenţii 
cu alţi parteneri. 
Art.41 Contractele sau convenţiile definitive trebuie să poarte semnătura 
preşedintelui executiv. 
  

Capitolul 5 – Mijloace financiare  
  
Art.42  Fondurile asociaţiei IHTIS vor fi realizate prin: 
a) donaţii şi sponsorizări; 
b) activităţi economico-comerciale proprii (non-profit); 
c) resurse financiare obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale în 

condiţiile legii;  
d) subvenţii.  
Art.43 Mijloacele financiare obţinute de asociaţia IHTIS sunt utilizate pentru: 
a) dotări; 
b) documentare; 
c) reprezentare şi publicitate; 
d) sprijinirea programelor derulate;  
e) cheltuieli de funcţionare. 
Art.44 Clauzele donatorilor şi sponsorilor nu pot fi acceptate dacă reprezintă 
condiţii contrare intereselor asociaţiei IHTIS. 
Art.45 Patrimoniul asociaţiei  IHTIS se compune din bunuri imobile şi mobile şi 
mijloace financiare. 
Art.46 Membrii Consiliului Director sunt responsabili de gestiunea bunurilor din 
patrimoniu. 
 
 

Capitolul 6 – Dispoziţii finale  
 

Art.47 Însemnele distinctive ale asociaţiei IHTIS sunt: 
a) siglă; 
b) ştampilă; 
c) legitimaţie. 
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Art.48  Consiliul Director stabileşte modelele însemnelor.  
Art.49 Consiliul Director este autorizat să interpreteze dispoziţiile statutului şi să 
propună Adunării Generale modificări ale acestuia. 
Art.50 Dizolvarea asociaţiei se poate face numai pe baza unei rezoluţii a Adunării 
Generale. 
Art.51 Operaţiunile legate de dizolvarea asociaţiei IHTIS sunt efectuate de o Comisie 
de Dizolvare, mandatată de Adunarea Generală. 
Art.52 Lichidarea patrimoniului asociaţiei IHTIS, la dizolvare, se face prin donaţii în 
favoarea altor organizaţii neguvernamentale cu scop similar. 
Art.53 Comisia de Lichidare face o dare de seamă asupra operaţiunilor de dizolvare 
pe care o prezintă Tribunalului competent. 
Art.54 Asociaţia IHTIS are cont pentru păstrarea fondurilor la bancă sau la C.E.C.  
 
 
 
 
 
 
 SEMNĂTURILE  ASOCIAŢILOR:      MIHĂESCU  EUGENIA 
 
                                                           MIHĂESCU  MIHAELA 
 
                                                           MIREA  DUMITRU 
 
                                                           PREDIŞCAN  FLOAREA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


