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INTRODUCERE
Abordarea LEADER și-a dovedit viabilitatea în dezvoltarea comunităților rurale. Prin
implicarea diferitelor categorii de actori la nivel local se poate dezvolta o abordare a
dezvoltării de jos în sus. Acest model de dezvoltare nu beneficiază doar de legitimitate
locală dar asigură utilizarea potențialului endogen precum și un nivel de implicare ridicat,
spre deosebire de politicile de dezvoltare impuse de la nivel central într-o logică de sus în
jos.
Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei reprezintă un demers
integrator cu privire la direcțiile de urmat pentru realizarea dezideratului de dezvoltare
durabilă al comunităților locale. În elaborarea strategiei s-a pornit de la o evaluare a stării
actuale a teritoriului. Pe baza concluziilor etapei de evaluare a stării actuale precum si a
analizei SWOT a teritoriului au fost formulate, în cadrul unei echipe multidisciplinare,
obiectivele strategice precum si cele specifice care stabilesc direcțiile de acțiune pentru
întreg teritoriu ȚINUTUL BÂRSEI în ansamblul său.
Obiectivele propuse, precum si măsurile destinate a genera atingerea acestor
obiective au făcut subiectul unui proces consistent de consultare publică, în vederea
realizării unui nivel cât mai ridicat de consens și legitimare. În cadrul procesului de
consultare s-a urmărit obținerea unui feed-back atât din partea organizațiilor publice si
private de pe teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI cât si din partea organizațiilor relevante din
teritoriile învecinate. Dezvoltarea trebuie să țină cont de direcțiile de dezvoltare stabilite
la nivelul organizațiilor similare din comunele învecinate, precum si de Strategia de
Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov. În urma procesului de consultare a
rezultat documentul prezentat în paginile următoare. Strategia de Dezvoltare Locală
încearcă să prezinte, într-o manieră sintetică, direcțiile de dezvoltare ale teritoriului celor
nouă comune reprezentate în asociația ȚINUTUL BÂRSEI, cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile, plecând de la caracteristicile abordării de tip LEADER. Această
abordare joacă un rol crucial în implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală.
Teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI este localizat în județele Brașov și Covasna, în interiorul
unei aglomerări urbane definită de municipiul Sfântu Gheorghe (la nord) și axa urbană
Brașov – Ghimbav – Codlea (la sud). Din punct de vedere geografic, teritoriul este situat la
aproximativ 45043’ latitudine Nordică si 250 30’ longitudine estică. Localitățile ce fac parte
din ȚINUTUL BÂRSEI sunt Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu, Feldioara, Crizbav,
Dumbrăvița, Cristian, Vulcan, Șinca, Poiana Mărului, Hăghig, Vâlcele și orașul Ghimbav.
Prezența unei zone urbane puternic dezvoltată, reprezentată de axa urbana Săcele – Brașov
– Ghimbav – Codlea în sudul teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI și de municipiul Sfântu Gheorghe în
partea nordică nu trebuie văzută ca o problemă (pierderea identității socio-culturale a
comunităților rurale aflate în imediata apropiere) ci mai curând ca o oportunitate privind
dezvoltarea unor activități economice profitabile, dar care păstrează caracteristicile
definitorii ale teritoriului vizat (ex. turism, meșteșuguri tradiționale, activități de
producție agricolă sau zootehnică, etc.).
În ultimii ani s-a produs o puternică schimbare în repartizarea personalului salariat
pe sectoare de activitate, respectiv scăderea constantă în domeniul agricol si creșterea
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semnificativă în sectoarele industrie si servicii. Teritoriul Ținutul Bârsei beneficiază de
condiții atractive pentru stabilirea sediilor pentru firme, datorită accesibilității pe rețelele
de drumuri naționale si apropierii de o importantă aglomerare urbană. Situația precară a
sectorului agricol argumentează necesitatea dezvoltării unei economii rurale diversificate,
a diversificării oportunităților de angajare, cu accent pe sectorul non-agricol, ca sursa
durabila pentru nivelul de trai al comunităților din mediul rural si pentru dezvoltarea
economiei rurale. Ținutul Bârsei se înscrie în tendința identificată la nivelul regiunii Centru,
de reducere a ponderii agriculturii si orientarea spre sectorul industriei si al serviciilor.
În urma procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală, obiectivele
rezultate reprezintă o continuare a dezideratelor stabilite prin Planul de Dezvoltare aferent
perioadei 2010 – 2013 și vizează consolidarea performanțelor sectorului agricol în parale cu
o diversificare reală a economiilor comunităților urale și valorificarea oportunităților oferite
de spațiul urban adiacent. Obiectivele stabilite se subscriu documentelor de planificare
strategică realizate la nivelul Zonei Metropolitane Brașov și al Regiunii Centru.
Măsurile propuse în cadrul Strategie de Dezvoltare Locală vizează realizarea unui
echilibru între investițiile private și investițiile publice în infrastructura la scară mică astfel
încât să se asigure un ritm sustenabil al dezvoltării locale.
Asociația ȚINUTUL BÂRSEI intenționează să deruleze acțiuni/proiecte de cooperare
cu organizații similare implicate în procesul de dezvoltare rurală. În perioada de programare
2007 – 2013, reprezentanții GAL Ținutul Bârsei au participat la 2 proiecte de mobilități
profesionale finanțate prin Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții, subprogramul
Leonardo da Vinci. Pe baza acestor proiecte, capacitatea operațională a GAL Ținutul Bârsei
de implementare a Planului de Dezvoltare Locală s-a îmbunătățit considerabil prin preluarea
unor instrumente / proceduri de la partenerii de tip GAL. De asemenea, GAL Ținutul Bârsei
a întreținut relații de colaborare cu GAL-uri din România și din țări ale UE în vederea
dezvoltării unei rețele de parteneri viabile pentru suport reciproc. În perioada 2014 – 2020
se intenționează continuarea demersurilor de cooperare, atât prin măsurile disponibile în
cadrul PNDR 2014-2020 cât și prin orice alte surse disponibile.
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CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic
Teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI este localizat în județele Brașov și Covasna, la nord și
sud de axa de dezvoltare urbană Brașov – Ghimbav – Codlea (cu orașul Ghimbav fiind inclus
în teritoriul Grupului de Acțiune Locală). Din punct de vedere geografic, teritoriul este situat
la aproximativ 45043’ latitudine nordică si 250 30’ longitudine estică
Localitățile ce fac parte din ȚINUTUL BÂRSEI sunt Hărman, Sânpetru, Bod, Hălchiu,
Feldioara, Crizbav, Dumbrăvița, Vulcan, Cristian, Ghimbav, Șinca, Poiana Mărului,
Hăghig si Vâlcele. Teritoriul este inclus în depresiunea Brașovului și depresiunea Sfântu
Gheorghe, având un relief de podiș specific zonelor intracarpatice. Întreg teritoriul ȚINUTUL
BÂRSEI se află la altitudini cuprinse între 450 si 700 metri.
Clima are un specific temperat-continental, mai umedă si răcoroasă, cu precipitații
relativ reduse si temperaturi ușor scăzute în zonele mai joase. Inversiunile de temperatură
nu sunt numeroase; de aceea, temperaturile minime din timpul iernii nu se înscriu în valorile
extreme. Cantitatea de precipitații este relativ ridicată. Temperatura medie multianuală în
zonă este de 7,6 C, temperatura maximă absolută fiind de 37 °C în luna august. Temperatura
minimă absolută pe țară a fost înregistrată la 25 ianuarie 1942 în localitatea Bod (-38,5 oC).
Numărul mediu al zilelor de vară este de aproximativ 50 pe an, la fel ca si numărul mediu
al zilelor de iarnă. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Precipitațiile
atmosferice au valori de 500-700 mm/an. Vântul la sol are direcții predominante dinspre
vest si nord-vest si viteze medii cuprinse intre 1,5 si 3,2 m/ș Vânturile de vest aduc ploi, iar
cele dinspre nord si nord-est concură la păstrarea timpului frumos
Pe piemonturile colinare submontane predomină solurile podzolice argiloiluviale si
cele brune podzolite. În general, aceste soluri prezintă o fertilitate scăzută, exploatarea
agricolă realizându-se cu mijloace de ameliorare (îngrășăminte chimice si naturale etc.).
Șesul piemontan este mai fertil, fiind alcătuit în părți aproximativ egale din soluri brune
eumezobazice (treimea sudică), cernoziomuri levigate redzinice si cernoziomuri redzinice
(treimea mijlocie) si lăcoviști. În lunca Oltului din dreptul Feldioarei si Hăghigului se
regăsesc cernoziomuri argiloiluviale si levigate, obiectul unor intense exploatări agricole.
Restul luncii Oltului, precum si malurile râurilor mai mari prezintă soluri aluviale de luncă,
precum si aluviuni crude, cu o fertilitate destul de ridicată, dar si cu exces de umiditate.
Gradul de fertilitate al solurilor variază de la VI, în lunca Oltului, la XI, în zonele
muntoase, compact acoperite de păduri
Localitățile aflate în zona subcarpatică dispun de importante suprafețe cu fânețe si
pășuni. De asemenea, în zona depresionară, șesul este prielnic culturii de legume si cereale
precum si a plantelor industriale. Ținutul Barsei face parte dintr-o zonă geografică mai mare
care este renumită pentru cultura cartofului.
Localitățile aflate în imediata vecinătate a zonelor urbane (municipiile Brașov și
Codlea) au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare preponderent rezidențială în defavoarea
sectorului agricol și industrial. Alte localități (Hălchiu, Feldioara) au un profil economic
diversificat bazat pe activități industriale și dezvoltare rezidențială în timp ce localitățile
cele mai depărtate de aglomerarea urbană (Crizbav, Șinca, Poiana Mărului, Hăghig, Vâlcele)
au un nivel de dezvoltare economică mai scăzut, centrat în jurul activităților agricole.
Din punct de vedere istoric, toate comunitățile din teritoriul Ținutul Bârsei au la
bază comunități înființate de cavalerii teutoni de-a lungul râului Olt (cursul superior).
Datorită poziției geografice, acest teritoriu a avut o funcție de sprijin a centrului comercial
care a fost Brașovul.
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Numele
orașelor
/comunel
or
asociate

Codul
localită
ții
SIRUTA

Număr
Suprafaț
Jud
de
ă
eț locuito
(km2)*
ri*

Densitat
e
(loc/km
2
)*

Localitatea a
fost membră a
unui GAL în
perioada de
programare
2007 – 2013

IDUL
2011

Indice
potențial
socioeconomic
de
dezvoltare

Zone
Natura
2000

Zone
HNV

Zone
cu
constrâ
ngeri
natural
e

Cel
puțin o
minorit
ate
etnică
locala

ANC
SEMN

Da

1.

HĂRMAN

41088

BV

5402

52,79

102,33

DA

88,7

0,6151

ROSCI055
ROSCI056
ROSCI0329
ROSCI0170

2.

SÂNPETRU

41925

BV

4819

34,82

138,40

DA

92.16

0,6257

ROSCI055

3.

BOD

40606

BV

3994

33,56

119,01

DA

77,2

0,5560

ROSCI056

Da

Da

4.

HĂLCHIU

41033

BV

4218

54,43

77,49

DA

78,63

0.5519

ROSCI0329

Da

Da

5.

CRIZBAV

42456

BV

2518

53,13

47,39

DA

52,21

0.4547

ROSCI0137

Da

40955

BV

6154

75,97

81.01

DA

70,65

0,5726

40928

BV

4624

99,10

46,66

DA

67,12

0,5115

64390
64942

CV
CV

2315
4475

45,64
70,24

50,72
63,71

DA
DA

37,93
46,89

0.4234
0,4135

Da

ANC ZM

Da

8.
9.

FELDIOAR
A
DUMBRĂVI
ȚA
HĂGHIG
VÂLCELE

10.

ȘINCA

41854

BV

3401

184,30

18,45

NU

67,69

0,5160

11.

VULCAN
POIANA
MĂRULUI
CRISTIAN
GHIMBAV

42398

BV

4567

53,40

85,52

NU

64,31

0,5180

Da

ANC ZM

Da

41621

BV

3315

61.59

53,82

NU

65,4

0,4839

Da

ANC ZM

Da

40900
40214

BV
BV

4490
4698

27,73
28.30

179.95
166.00

NU
NU

90.45
93,67

0,5974
-

ANC ZM

Da
Da

58990

875

67,42

6.
7.

12.
13.
14.

TOTAL

ROSCI0329
ROSCI0137
ROSCI0329
ROSCI0352
ROSCI0329
ROSCI056
ROSCI0352
ROSCI0205
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Sub 5

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75-79

80-84

Peste 85 ani

4066

3950

3803

3460

4077

3924

4621

4478

4682

2837

3682

4148

3462

2290

2153

1599

1105

653

Structura populației Ținutul Bârsei este una mixtă, specifică teritoriilor cu o interacțiune
istorică între diferite etnii. În cazul teritoriului Ținutul Bârsei, etniile principale sunt cea
română, maghiară, germană și rromă.
Alte
TOTAL Români Maghiari Romi Germani
naționalități
GAL
2850
58990
48109
3395
4129
507
Ținutul Barsei
4.83%
100.00% 81.55%
5.76%
7.00%
0.86%
Ponderea actuală a populației germane nu reflectă influența pe care această etnie a avuto de-a lungul istoriei asupra tuturor aspectelor ale vieții sociale în teritoriul Ținutul Bârsei,
de la sărbători specifice la gastronomie și la modul în care sunt înregistrate documentele
administrative. La începutul anilor 1990, un program de relocare a populației de origine
germană inițiat de autoritățile din Germania a dus la scăderea drastică a numărului de etnici
din zonă.
Structu
ra pe
vârste
a
populaț
iei

58990
58990
15279
35911
7800
100%
25.90%
60.88%
13.22%
După cum se poate observa, structura pe vârste a populației este relativ echilibrată, cu
peste 60% din populație în intervalul de vârstă activă. Această situație are la bază trendul
populației urbane din clasa de mijloc de a renunța la domiciliul din mediul urban în favoarea
comunităților rurale. În contrapartidă, fenomenul de depopulare a satelor din cauza
tinerilor care pleacă în mediul
urban în căutarea unui loc de
muncă este relativ redus
datorită faptului că tinerii
preferă
să
facă
naveta,
rămânând astfel, din punct de
vedere al domiciliului, în
comunitatea rurală din care
provin. Economia teritoriului
Ținutul Bârsei este variată,
incluzând zone cu o dezvoltare
preponderentă a sectorului
industrial (Cristian, Sânpetru)
precum și zone dedicate
agriculturii și prestării de servicii. Mediul economic gravitează în jurul aglomerării urbane
Brașov – Săcele-Ghimbav – Codlea. Astfel, în comunitățile apropiate de Municipiul Brașov
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Cai
de
comunicați
e
Terenuri
neproductive

Construcții

Ape/ bălti

Păduri
/
vegetație
forestiera

Pepiniere

Fânețe

Pășuni

Arabila

(Sânpetru, Ghimbav, Cristian) numărul de firme care activează în comunitate, raportat la
populație, este destul de ridicat. Pe măsură ce distanța față de axa Brașov – Săcele-Ghimbav
– Codlea crește, numărul de firme raportat la populație scade.
Figura de mai sus evidențiază faptul că deși numărul de firme active la nivelul
teritoriului este destul de mare (1738), numărul societăților comerciale din sectorul
agricol este foarte scăzut (100). Aceeași situație se regăsește și în cazul firmelor dedicate
procesării produselor agricole și alimentare (33). În această statistică nu sunt incluse
persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale. Chiar dacă o parte din aceste
persoane juridice își desfășoară activitatea în sectorul agricol sau de procesare, acest lucru
evidențiază faptul că potențialul local nu este utilizat la maxim iar sectorul agricol este
fragmentat.
Teritoriul Ținutul Bârsei dispune de un potențial agricol semnificativ, în special în
sectorul culturilor de câmp (plante industriale – cartof, porumb siloz, sfecla de zahar) cât
și în sectorul zootehnic (în special bovine și ovine). Alte sectoare agricole precum
apicultura și piscicultura sunt reprezentate și înregistrează un trend ascendent
Agricultura este principala activitate derulată în teritoriul Ținutul Bârsei. La nivelul
teritoriului, suprafața este distribuită după cum urmează:
Suprafața Agricola (Ha)
Suprafața non agricolă (Ha)

27,165 11,937
8,959
272
11,439
146 3,929
58 278
56.20% 24.70% 18.54% 0.56%
Se poate observa faptul că suprafața arabilă și pășunile/fânețele au ponderi similare și
reprezintă marea majoritate a terenului agricol disponibil.
Creșterea animalelor reprezintă o componentă importantă a sectorului agricol. Efectivele
de animale la finalul anului 2015 în teritoriul Ținutul Bârsei era următoarea:
Teritoriul
Ținutul
Bovine
Ovine
Caprine
Suine
Barsei
TOTAL
Efective de
15,027
73,113
3,507
2,582
animale
Valoarea
economică
13,141,412.04 3,690,013.11 133,581.63 1,044,134.98 18,009,141.76
(SO)
Pondere din
valoarea
72.97%
20.49%
0.74%
5.80%
100.00%
totală
După cum reiese și din tabelul de mai sus, efectivele de animale din teritoriul Ținutul
Bârsei au o valoare potențială (raportată la coeficienții de producție SO) de peste 18 mil.
Euro. Ponderea economică a bovinelor este de peste 70%. În teritoriu există mai multe
asociații ale crescătorilor de bovine, crescători care vând lapte crud în piețele
agroalimentare din mediul urban precum și 2 procesatori majori de lapte (Covalact și Tyrom)
O problemă importantă cu care se confruntă administratorii micilor exploatații agricole o
reprezintă lipsa mijloacelor eficiente de valorificare a produselor din gospodăriile proprii.
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Astfel, o mare parte din agricultori reclamă lipsa unor spații amenajate pentru vânzarea de
produse agroalimentare în teritoriu și comunitățile învecinate. Fragmentarea si utilizarea
individuală a exploatațiilor agricole este relevată si de numărul relativ scăzut de companii
private din sectorul agricol, companii care asigură si un nivel scăzut al ocupării populației
Analizele statistice realizate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei și zonelor adiacente
au relevat faptul că cele mai multe societăți cu profil agricol se încadrează în categoria
microîntreprinderilor (mai puțin de 10 angajați). Cu un număr mediu de 2,25
angajați/societate, aceste tipuri de firme reprezintă afaceri de familie, în special în
sectorul zootehnic specific zonelor montate, care produc lactate și brânzeturi
comercializate în special pe piața locală și regională. În ceea ce privește întreprinderile mici
(între 10 și 49 de salariați), acestea asigură un număr mediu de 20,2 angajați/societate și
reprezintă companiile implicate în procesarea produselor agricole, în special cele provenite
din sectorul zootehnic – procesarea primara a cărnii și laptelui. Companiile mijlocii si mari
sunt societăți implicate atât în creșterea păsărilor cât și în activități de procesare a cărnii
de pasăre.
Analizele realizate la nivelul polului de creștere Brașov, considerat reprezentativ
pentru zona acoperită de teritoriul Ținutul Bârsei, conform datelor Institutului Național de
Statistică, sectorul agricol este responsabil de 2,09% din numărul societăților active la
nivelul Polului de Creștere Brașov, 2,11% din totalul cifrei de afaceri și 2,40% din totalul
numărului de salariați la nivelul anului 2014.
Mediul înconjurător este caracterizat de prezența unor situri naturale protejate.
Subsolul teritoriului Ținutul Bârsei este lipsit de resurse energetice (petrol, gaze). Singurele
resurse valorificabile si exploatate pe plan local sunt rocile sedimentare și
pietrișurile/nisipurile din albiile cursurilor de apă. Teritoriul este traversat de diverse
cursuri de apă de diferite dimensiuni care ajung în albia Oltului superior, principalul curs
de apă din zonă. Structura solului este determinată de amplasarea acestuia în Depresiunea
Bârsei si de rețeaua hidrografică bogată. Zonele de munte din arealul studiat prezintă soluri
brune acide (în Postăvaru si Măgura Codlei) si, local, soluri litomorfe, reprezentate prin
rendzine si rendzine brune. Un important capital natural este dat de prezența zonelor
împădurite.
Infrastructura de bază este bine reprezentată, peste media națională a comunităților
rurale. Acest lucru este influențat de prezența unei mari aglomerări urbane în vecinătatea
teritoriului. Totuși, există zone (în general cele aflate la extremitatea teritoriului) care
necesită intervenții la nivelul infrastructurii de bază.
Infrastructura socială / educațională este de asemenea relativ bine reprezentată.
Lipsurile la nivel local sunt compensate prin infrastructura existentă în comunitățile urbane
învecinate.
Patrimoniul arhitectural si cultural al „Ținutului Bârsei” este deosebit de bogat,
cantitativ si calitativ, reprezentând moștenirea tuturor etniilor care-l locuiesc. Elementele
fizice de patrimoniu au constituit „punctele” în jurul cărora s-au păstrat vii diverse tradiții,
valori, obiceiuri, etc. Majoritatea comunităților reprezintă așezări ce au aparținut Ordinului
Cavalerilor Teutoni. Majoritatea comunităților au încă bisericile-cetăți fortificate construite
în secolele XIII – XV. Identitatea socio-culturală a tuturor etniilor din teritoriu este reflectată
în stilul arhitectural, în obiceiurile folclorice, în stilul gastronomic, etc. La majoritatea
evenimentelor locale (târguri, Zilele localității) sunt apreciate si premiate cele mai bune
rezultate ale activităților agricole tradiționale: cea mai bună recoltă, cel mai frumos
animal, cele mai bune preparate culinare, cea mai tare băutură, etc.
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CAPITOLUL II: Componența parteneriatului
Parteneriatul propus are o componență preponderent privată. Chiar și așa, există o
reprezentare relativ echilibrată a membrilor publici, membrilor privați din sectorul privat
și organizații non guvernamentale. Astfel, teritoriul Ținutul Bârsei include 14 localități
dintre care 13 rurale și 1 urbană (orașul Ghimbav).
Parteneriatul include:
•
15 organizații publice. În această categorie sunt incluse cele 14 autorități publice
locale reprezentând cele 14 localități precum și 1 asociație de dezvoltare
intercomunitară – Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov. Această
organizație nu acoperă teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI ci un teritoriu extins de 18 localități
incluzând 3 municipii și 4 orașe. Din cele 14 localități ce alcătuiesc teritoriul Ținutul
Bârsei, doar 9 sunt membre în Agenția metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov.
Deși Agenția metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov este o asociație înființată
conform OG 26, faptul că membrii sunt autorități publice a făcut ca în cadrul prezentei
strategii, organizația să fie încadrată în categoria partenerilor publici.
•
15 organizații non guvernamentale. O parte din aceste organizații au sediul în
teritoriul Ținutul Bârsei (11) în timp ce 4 organizații non guvernamentale își au sediul în
Municipiul Brașov și Municipiul Sfântu Gheorghe (adiacente teritoriului Ținutul Bârsei)
Aceste organizații au desfășurat / desfășoară activități în cadrul comunităților din
teritoriul Ținutul Bârsei și contribuie la dezvoltarea locală.
•
30 de organizații private (comerciale) dintre care 25 de societăți cu răspundere
limitată (SRL), 4 Întreprinderi individuale (ÎI) și 1 Societate Cooperatistă. Aceste
organizații reprezintă atât sectorul de producție agricolă și zootehnică, sectorul de
prelucrare a produselor agricole / zootehnice cât și firme din sectorul non agricol (atât
activități productive cât și servicii).
Referitor la structura parteneriatului, este important de menționat următoarele:
•
Ponderea partenerilor privați este de 75% din totalul partenerilor (45 de membri
privați și 15 membri publici)
•
Cel puțin 1 organizație neguvernamentală urmărește cu predilecție
reprezentarea minorității rome. Este vorba de asociația ”Romii Împreună”. Scopul
asociației, conform statutului este ”afirmarea personalității romilor prin activități de
elaborare și implementare a politicilor sociale în folosul romilor”.
•
1 organizație care promovează interesele tinerilor. Liga pentru Dezvoltarea
Comunității include în statutul propriu ca obiectiv (art.5 lit. d) ” Dezvoltarea armonioasă
a tinerilor și susținerea inițiativelor acestora”.
•
2 organizații din domeniul protecției mediului – Fundația Carpați este custodele
ariei naturale protejate Dealul Lempeș iar Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă Brașov este custodele ariei naturale protejate Muntele Tâmpa.
•
Parteneriatul include organizații ale crescătorilor de animale (6 organizații –
Asociația Floarea Crângului, Asociația Agricolă Valea Târgului, Asociația Crescătorilor de
Animale BOVIS, Asociația Transhumanța, Asociația Crescătorilor de Taurine Crizbav,
Asociația Crescătorilor de Animale Trăistioara Vlădeni), 1 organizație a producătorilor
de produse tradiționale, 1 societate cooperatistă, toate având sediul în teritoriul
Ținutul Bârsei.
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Dezvoltarea parteneriatului a fost realizată pornind de la nucleu de organizații care
constituie Asociația Ținutul Bârsei, asociație ce a implementat abordarea LEADER în 9 din
cele 14 localități ale teritoriului Ținutul Bârsei. Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare
Durabilă Brașov a fost promotorul extinderii parteneriatului atât din punct de vedere
teritorial cât și în ceea ce privește numărul membrilor și structura parteneriatului.
În primul semestru al anului 2015 au fost identificate organizațiile interesate să
dezvolte teritoriul Ținutul Bârsei prin intermediul abordării LEADER. Ulterior, în a doua
parte a anului 2015 s-au cristalizat intențiile / direcțiile de dezvoltare pentru perioada de
programa re 2014 – 2020.
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a accesat submăsura 19.1.
în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru teritoriul Ținutul Bârsei. Date
fiind resursele și expertiza acestei organizații precum și nivelul ridicat de implicare al
membrilor parteneriatului, decizia comună a fost cea de realizare directă a strategiei, fără
a apela la serviciile unei firme de consultanță.
În perioada ianuarie – martie 2016, prin intermediul finanțării obținute în cadrul
submăsurii 19.1 și sub coordonarea Agenției Metropolitane Brașov au fost organizate 14
întâlniri de informare (câte 1 în fiecare localitate, cu o medie de participare de 25 de
participanți/întâlnire). La aceste întâlniri au participat atât membrii parteneriatului dar și
fermieri și firme din localitatea respectivă care nu s-au implicat direct în cadrul
parteneriatului. La aceste întâlniri a fost prezentată intenția de a accesa măsura 19.2
precum și posibilitățile de finanțare conform reg. (UE) nr 1305. Feedback-ul din partea
participanților s-a concentrat pe evidențierea problemelor întâmpinate în anii anteriori, în
special la implementarea proiectelor finanțate prin PNDR precum și la identificarea unor
instrumente / mecanisme de implementare care să evite aceste probleme. Ulterior, echipa
Agenției Metropolitane Brașov a elaborat o primă variantă a strategiei de Dezvoltare Locală
a teritoriului Ținutul Bârsei, incluzând propuneri de măsuri. Au fost organizate 14 întâlniri
de consultare / dezbatere publică (câte 1 în fiecare localitate componentă a teritoriului
Ținutul Bârsei). În cadrul acestor întâlniri a fost prezentată propunerea de strategie iar
feedback-ul din partea participanților a vizat calibrarea acestei propuneri față de specificul
și nevoile teritoriului. Finalul acestui proces de informare / consultare derulat cu
participarea membrilor parteneriatului este prezenta strategie.
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CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și
amenințărilor
TERITORIU
(caracteristici geografice –infrastructură–patrimoniu –cultură – mediu înconjurător)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Accesibilitatea teritoriului este ridicată,. Lipsa resurselor financiare pentru punerea
Teritoriul este relativ omogen din punctul în valoare a patrimoniului cultural și istoric.
de vedere al formelor de relief – podiș Estomparea identității culturale datorită
străbătut de o serie de cursuri de apă de apropierii de Municipiul Brașov.
diferite dimensiuni.
Lipsa unor sisteme integrate de informare
Rețeaua hidrografică este bogată
a
potențialilor
turiști
(indicatoare
Relief depresionar, protejat de lanțurile turistice,
centre
de
informare,
muntoase din apropiere.
disponibilitatea informațiilor online în mai
Granițele naturale ale teritoriului pot multe limbi de circulație internațională,
genera o anumita identitate teritoriala in etc.)
Starea de degradare a unor obiective cu
sprijinul dezvoltării economice.
Riscul de producere a inundațiilor în valoare cultural istorică.
teritoriul analizat este relativ scăzut
Situație precară a infrastructurii spațiilor
Existența unei identități cultural istorice de învățământ.
bine definită precum și a unor obiective Acces relativ redus la infrastructura de
istorice și de patrimoniu cu potențial telecomunicații în unele zone din Ținutul
turistic.
Bârsei.
Preocuparea constantă a comunităților din Calitatea procesului educațional are de
Ținutul Bârsei pentru păstrarea tradițiilor suferit din cauza lipsei cadrelor didactice
și obiceiurilor.
de specialitate precum și a dotării precare
Apropierea de Municipiile Brașov și Sfântu a instituțiilor de învățământ.
Gheorghe oferă o serie de oportunități în Infrastructura culturală este degradată.
ceea ce privește accesul la servicii Infrastructura la scară mică insuficient
educaționale, la asistență medicală, dezvoltată
infrastructura culturală și sportiva, Nivel destul de scăzut al serviciilor
medicale în unele comunități din Ținutul
intervenții în situații de urgență,
Pe teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI se găsesc Bârsei.
Infrastructura
serviciilor
sociale
importante situri naturale protejate
Zona are o floră si o faună diversă și (educație, sănătate, cultură, intervenții în
bogată ce poate genera oportunități situații de urgență, etc.) insuficientă
Deșeurile reprezintă o problemă, în ceea
pentru dezvoltarea turismului.
Arealul ȚINUTUL BÂRSEI dispune de un ce privește lipsa colectării selective și
divers și valoros patrimoniu arhitectural depozitarea în zone neamenajate, mai ales
în vecinătatea cursurilor de apă
și cultural
Elementele fizice de patrimoniu au Cursuri de apă poluate de deșeurile
constituit „punctele” în jurul cărora s-au depozitate în mod ilegal.
păstrat vii diverse tradiții, valori, Nivel scăzut de adaptare la schimbările
climatice
obiceiuri, etc.
OPORTUNITĂTI
RISCURI
Pierderea/diluarea identității culturale
datorită apropierii de Municipiul Brașov
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Apropierea de zone urbane poate oferi șansa Presiunea imobiliara
unei dezvoltări În domeniul turismului și al Distrugerea unor obiective construite
serviciilor pentru populația urbană.
de patrimoniu prin utilizarea incorectă a
Dezvoltarea unui punct de acces aerian prin noilor tehnologii
intermediul aerodromului de la Sânpetru și a Patrimoniul cultural si arhitectural
viitorului Aeroport Internațional Brașov.
necesită resurse considerabile în vederea
continuității
identității
Valorificarea așezării geografice și a asigurării
nivelului ridicat de accesibilitate rutieră și istorice și culturale a teritoriului.
feroviară
–
dezvoltarea
terminalului Expansiunea zonelor urbane de la nord
intermodal de marfă din zona Bod - si de la sudul ȚINUTULUI BÂRSEI pot
Feldioara
afecta negativ această identitate
Înțelegerea dimensiunii intercomunitare a teritorială.
dezvoltării de către actorii publici și privați
implicați în procesul de dezvoltare
durabilă.
POPULATIA
(demografie– nivel de instruire – cunoștințe și competențe specifice teritoriului)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Există o tendință a familiilor care locuiesc Pondere mare a populației vârstnice
în mediul urban, cu venituri și educație Tendința tinerilor de a părăsi spațiul rural
peste medie, de a se muta în localitățile pentru cel urban, care oferă posibilități
rurale din apropiere, datorită unui nivel de variate. Pondere mare a populației
calitate a vieții destul de ridicat în mediul vârstnice implicată în agricultură de
rural
subzistență
Ponderea populație active se încadrează Rata mare a abandonului școlar în special
în tendințele existente la nivel regional și în rândul populației rome / Populație
național, fiind sprijinită și de un spor aflată în situații de excluziune socială
aparținând în special etnie rome.
natural sensibil pozitiv
Populația in interiorul ȚINUTULUI BÂRSEI Pregătire insuficientă în domeniul agricol
este multietnică, fiind reprezentate etnia Lipsă de competențe profesionale în
română, maghiară, germană și rromă.
sectorul vegetal și zootehnic
Populație foarte săraca in Hăghig si
Vâlcele
OPORTUNITĂTI
RISCURI
Dezvoltarea unor cartiere/comunități Scăderea natalității
orientate către familie și valorile Îmbătrânirea demografică
familiale
Creșterea nivelului de migrație a
Numărul persoanelor este în ușoară populației tinere către mediul urban sau
creștere, datorită unui spor natural pozitiv dincolo de granițele naționale.
însă insuficient
„Migrația nedeclarată” crește numărul
Dezvoltarea
unor
competențe populației din comunitățile rurale și
în
rândul contribuie la pierderea identității rurale.
profesionale
relevante
fermierilor
ACTIVITĂȚI ECONOMICE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Restructurarea industriala a afectat întreaga zona
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Potențial ridicat pentru
dezvoltarea sectorului
secundar dar mai ales
terțiar
Grad
ridicat
de
mobilitate a forței de
muncă
Existența potențialului
turistic distribuit pe
întreg
teritoriul
Ținutului Bârsei.
Anumite
activități
economice
pot
fi
atrase de pe teritoriul
Municipiului Brașov
Nivel
ridicat
de
accesibilitate
Se poate observa, in
ultima
vreme,
o
profilare agricola a
zonei către partea de
zootehnie si producția
de lapte si carne.
Efectivele de animale
au crescut in ultimii
ani, cu cele mai
ridicate niveluri in
cazul bovinelor și al
ovinelor.
Mari investitori s-au
stabilit pe teritoriul
sau in vecinătatea
arealului
ȚINUTUL
BARSEI
Există o dezvoltare a
sectorului industriei
cat
si
cel
agroalimentar.
Se dezvolta o serie de
mărci locale in sectorul
preparatelor din carne,
lactatelor, panificației,
etc.

Educație antreprenorială scăzută / Nivel scăzut de inițiativă
privată / Număr mic de firme de succes în teritoriu.
Lipsa structurilor de sprijinire a mediului de afaceri / lipsa
rețelelor de antreprenori.
Lipsa promovării potențialului turistic local. Serviciile
conexe turismului lipsesc
Capacitate scăzută de procesare și valorificare a produselor
locale.
Fermierii se confruntă cu o lipsă de competențe profesionale
care să le permită rentabilizarea fermei și asigurarea
sustenabilității exploatației în fața variațiilor climatice și
economice
Competitivitate scăzută a exploatațiilor agricole (utilaje
ieftine și second-hand, tehnologii ieftine și învechite)
Lipsa de informații relevante privind creșterea productivității
și a competitivității fermelor
Performanțe scăzute în managementul exploatației
Nivel scăzut de certificare a produselor fermei
Fertilitate relativ scăzuta a solului. Este nevoie de mijloace
de ameliorare pentru o agricultura competitiva
Numărul persoanelor angajate in agricultura este foarte
mic, atât datorită scăderii ponderii agriculturii in economia
locala cat si datorita migrației tinerilor din zonele rurale.
Suprafața agricola este fragmentata si nu poate genera profit
decât in condiții de asociere.
Productivitate scăzută a fermelor - nivel scăzut de investiții
în sectorul agricol, în special în utilaje performante și
tehnologii moderne
Lipsa facilităților / oportunităților de procesare –depozitare
în vederea comercializării.
Nivel scăzut de acces la piețele de desfacere pentru
producătorii locali
Lipsa certificării produselor specifice teritoriului Ținutul
Bârsei
Spiritul antreprenorial este slab dezvoltat.
Nivel scăzut al comercializării produselor agricole generate
de fermieri
Fragmentarea exploatațiilor Lipsa de viabilitate economică
pentru fermele mici / Management slab calitativ pentru
fermele mici
Oportunități- nișe de piață neacoperite
Slaba capacitate de comercializare a produselor agricole
locale, fie ele primare sau produse procesate
OPORTUNITĂTI
RISCURI
Dezvoltarea unui terminal intermodal de marfă, coroborat cu Scăderea
dezvoltarea Aeroportului Internațional Brașov
numărului
de
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Polarizarea economica pe care o generează zona urbană generează turiști în favoarea
un anumit nivel de dezvoltare a sectorului serviciilor si stațiunilor de pe
comerțului in arealul ȚINUTULUI BÂRSEI
Valea Prahovei
O dezvoltare a competențelor profesionale și a creștere a
performanțelor în managementul exploatațiilor ar genera o Distrugerea
creștere a productivității și valorificarea potențialului endogen
obiectivelor
de
Dezvoltarea de scheme de sprijin pentru creșterea patrimoniu
competitivității și rentabilizarea fermelor
cultural istoric
Dezvoltarea unui centru de afaceri și sprijinire a Pierderea
identității
antreprenoriatului
Creșterea numărului de mărci locale și produse certificate culturale locale.
originare din teritoriul Ținutul Bârsei.
Elemente
de
Creșterea productivității prin tehnologizarea sectorului agricol specificitate locală
Dezvoltarea activităților la nivelul fermelor în vederea creșterii sunt în pericol să se
capacității de comercializare a produselor proprii
piardă
Sprijinirea fermelor mici în etapa de producție dar și de Lipsa politicilor de
comercializare
atragere
a
Aderarea la schemele de calitate
investițiilor private
Oportunitatea de a dezvolta lanțuri alimentare integrate
în teritoriul vizat.
Resurse de ape minerale cu importante proprietăți terapeutice.
Suprafețe însemnate de fânețe și pășuni, pot sprijini dezvoltarea
sectorului zootehnic
ORGANIZAREA SOCIALĂ și INSTITUȚIONALĂ
(activități asociative – ONG – organizare instituțională)
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Existența unor asocieri locale, Lipsa grupurilor de producători
mai ales în domeniul zootehniei
Grad scăzut de asociere a fermierilor. Acolo unde
Existenta asocierilor de tip asocierile de fermieri există, acestea nu sunt
intercomunitar
între utilizate suficient în sprijinul membrilor
administrațiile publice locale din Grad ridicat de excluziune socială pentru grupuri
vulnerabile
zonă
Lipsa Planurilor Urbanistice Generale actualizate
OPORTUNITĂTI
RISCURI
Dezvoltarea structurilor asociative existente prin Incapacitatea
autorităților
intermediul unor proiecte comune de dezvoltare.
locale de a se implica și sprijini
Crearea unei mase critice pentru dezvoltare locală
dezvoltarea unui sentiment de
Sprijinirea investițiilor colective în interesul apartenență, al spiritului civic
membrilor
Perioadele lungi de inactivitate
duce
la
desființarea
Scăderea gradului de dependență socială - Sprijin pot
pentru integrarea grupurilor aflate în situații de asocierilor deja existente.
excludere socială
Sinteză Analiza SWOT
Puncte slabe
Nevoi
Pregătire insuficientă în domeniul agricol
Competențe
profesionale
Lipsă de competențe profesionale
relevante în rândul fermierilor
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Competitivitate scăzută a exploatațiilor agricole
(utilaje ieftine și second-hand, tehnologii ieftine și
învechite)
Performanțe scăzute în managementul exploatației
Capacitate scăzută de valorificare a produselor
fermei /
Utilizare insuficientă a potențialului endogen.
Nivel scăzut de adaptare la schimbările climatice
Nivel scăzut de certificare a produselor fermei

Informații
relevante
privind
creșterea productivității și a
competitivității fermelor

Nivel scăzut de acces la piețele de desfacere pentru
producătorii locali
Lipsa certificării produselor specifice teritoriului
Ținutul Bârsei
Acces redus la piețe de desfacere / rețele de
comercializare pentru micii fermieri
Slaba capacitate de comercializare a produselor
agricole locale, fie ele primare sau produse
procesate
Elemente de specificitate locală sunt în pericol să se
piardă
Fragmentarea exploatațiilor
Lipsa de viabilitate economică pentru fermele mici
Oportunitate- nișe de piață neacoperite
Management slab calitativ pentru fermele mici
Educație antreprenorială scăzută
Nivel scăzut de inițiativă privată
Număr mic de firme de succes în teritoriu.
Lipsa structurilor de sprijinire a mediului de afaceri
/ lipsa rețelelor de antreprenori.
Grad ridicat de excluziune socială pentru grupuri
vulnerabile

Sprijinirea aderării la schemele
de calitate

Sprijin
pentru
creșterea
competitivității și rentabilizarea
fermelor

Sprijin
pentru
certificarea
produselor fermelor
Productivitate scăzută a fermelor, nivel scăzut de Creșterea
productivității
la
investiții în sectorul agricol, în special în utilaje nivelul fermei
performante și tehnologii moderne
Lipsa facilităților / oportunităților de procesare – Dezvoltarea
tipurilor
de
depozitare în vederea comercializării
activitate la nivelul fermei în
vederea creșterii capacității de
comercializare
a
produselor
proprii
Grad scăzut de asociere a fermierilor.
Sprijinirea investițiilor colective
Acolo unde asocierile de fermieri există, acestea nu în interesul membrilor
sunt utilizate suficient în sprijinul membrilor

Sprijinirea fermelor mici

Sprijin pentru infrastructura de
sprijinire a afacerilor

Sprijin
pentru
integrarea
grupurilor aflate în situații de
excludere socială
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CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție
În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Teritoriului Ținutul Bârsei s-a pornit de la
necesitatea unei viziuni de dezvoltare fundamentată pe o analiză exhaustivă a situației
existente. Această viziune a generat obiectivele strategice pe baza cărora se elaborează
planul de măsuri. Acestea au fost formulate în corelare cu politicile naționale și regionale
existente, în diverse domenii de acțiune.
Viziunea de dezvoltare pentru teritoriul celor 14 comunități reprezentate în teritoriul
ȚINUTUL BÂRSEI a ținut cont de atu-urile spațiului fizic, de valorile și tradițiile existente la
nivelul populației, de oportunitățile de dezvoltare existente atât la nivelul teritoriului
propriu-zis cât și la nivelul comunităților urbane aflate în vecinătate. Astfel, după realizarea
consultării cu membrii parteneriatului precum și cu alte persoane și organizații implicate în
dezvoltarea locală, viziunea de dezvoltare continuă să fie:
TERITORIUL „ȚINUTUL BÂRSEI” SE VA DEZVOLTA ÎNTR-O MANIERĂ DURABILĂ, BAZATĂ
PE COEZIUNEA TERITORIALĂ, UTILIZAREA POTENȚIALULUI LOCAL DE DEZVOLTARE ȘI
ASIGURAREA COMPLEMENTARITĂȚII CU SPAȚIULUI URBAN LIMITROF
Pe baza viziunii de dezvoltare au fost stabilite următoarele obiective ale Strategiei de
Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei:
I. Creșterea competitivității sectorului agricol și îmbunătățirea performanțelor
economice ale fermelor din ȚINUTUL BÂRSEI.
II. Creșterea calității vieții, sprijinirea diversificării economiei locale și crearea de locuri
de muncă cu precădere în sectorul non-agricol.
OBIECTIVE TRANSVERSALE
III. Conservarea mediului înconjurător și prevenirea schimbărilor climatice
IV. Promovarea inovării în economie și societate
În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI au fost propuse
următoarele măsuri subscrise obiectivelor după cum urmează:
I. Creșterea competitivității sectorului agricol și îmbunătățirea performanțelor
economice ale fermelor din ȚINUTUL BÂRSEI.
Măsura A1/ P1 DI 1C -Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol
Măsura A2 / P2 DI 2A – Dezvoltarea sectorului agricol
Măsura A3 / P3 DI 3A – Implementarea schemelor de calitate
Măsura A4 / P2 DI 2A Sprijin pentru ferme mici si medii
II. Creșterea calității vieții, sprijinirea diversificării economiei locale și crearea de locuri
de muncă cu precădere în sectorul non-agricol.
Măsura B1/ P6 DI 6A –Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor
Măsura B.2 / P6 DI6A – Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol
Măsura B.3 / P6 DI6A – Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei
Măsura B.4 / P6 DI6A – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole
Măsura C.1 / P6 DI 6B - Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei
Măsura C.2 / P6 DI 6B – Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile
Cele 10 măsuri propuse vor contribui, prin abordări diverse ale acțiunilor eligibile, la
atingerea obiectivelor transversale stabilite în strategie.
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Măsurile propuse a fi implementate vizează o serie de sinergii între măsuri pentru
maximizarea impactului. Aceste interconexiuni sunt descrise în mod sintetic mai jos:
• Beneficiarii acțiunilor de formare profesională din cadrul măsurii A1 vor constitui
beneficiarii direcți (solicitanții) măsurilor A2, A3 și A4
• Beneficiarii acțiunilor de formare din cadrul măsurii B2 vor constitui beneficiarii direcți
(solicitanții) pentru măsurile B3 și B4
• Beneficiarii măsurilor B3 și B4 vor beneficia în mod gratuit de servicii de dezvoltare a
firmei prin intermediul măsurii B1
• O parte din beneficiarii măsurii C2 vor fi incluși în programe de integrare socioprofesională prin intermediul companiilor finanțate în cadrul măsurilor B3 și B4.
Acest mix de măsuri și sinergii asigură acoperirea nevoilor principale identificate la nivelul
teritoriului prin intermediul analizei diagnostic.
Prioritare sunt măsurile A2, A3, A4, B3, B4, C1 și C2. Aceste măsuri au o contribuție directă
la îmbunătățirea situației în teritoriul Ținutul Bârsei prin crearea de locuri de muncă și
generarea de valoare adăugată în sectorul agricol și non agricol. De asemenea,
îmbunătățirea situației pentru persoane aflate în situație de excluziune socială și integrarea
lor în circuitul socio-economic al localității reprezintă una din finalitățile urmărite de
actuala strategie. Măsurile A1, B1 și B2 reprezintă măsuri suport și urmăresc asigurarea
precondițiilor necesare pentru succesul proiectelor finanțate prin măsurile prioritare.
Abordarea inovativă constă în faptul că sunt prevăzute interacțiuni între beneficiarii
diferitelor proiecte (prin sinergiile planificate între măsuri) în vederea maximizării
impactului fiecărui proiect în parte și al tuturor în ansamblu. Un exemplu de astfel de
abordare inovativă este selectarea cu prioritate a proiectelor de dezvoltare de activități
non agricole care propun includerea de persoane aflate în situații de vulnerabile pe piața
muncii prin intermediul unor programe de ucenicie. Astfel, Beneficiarii infrastructurii
sociale dezvoltată prin măsura C2 vor participa la cursuri de pregătire profesională finanțate
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) și vor lucra în calitate de ucenici la firmele
finanțate prin intermediul măsurilor B3 si B4.
Aceste măsuri se subscriu obiectivelor, priorităților și domeniilor de intervenție detaliate în
Reg. (UE) nr 1305/2013.
Obiectiv de
Priori Dome
dezvoltare
tăți
niile
de
de
Măsuri
Indicatori de rezultat
Obiectiv
dezvo inter
transversal
ltare venți
rurală
e
Ob. 1 (art. 4,
lit a)
A1/ P1 - Cheltuieli publice totale – 50 000 Euro
P1
1C
- Număr total al participanților instruiți - 120
Ob transversal
DI1C
- Număr de locuri de muncă create - 10
Mediu si climă
Cheltuieli publice totale- 300 000 Euro
Ob. 1 (art. 4,
A2 / P2 - Număr de exploatații agricole / beneficiari
P2
2A
sprijiniți - 2
lit a)
DI2A
- Număr de locuri de muncă create - 2
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Obiectiv de
dezvoltare
Obiectiv
transversal

Priori
tăți
de
dezvo
ltare
rurală

Dome
niile
de
inter
venți
e

18
Măsuri

Indicatori de rezultat

Ob transversal
Mediu si climă,
Ob. 1 (art. 4,
lit a)
Ob transversal
Mediu si climă,
Ob. 1 (art. 4,
lit a)
Ob transversal
Mediu si climă,
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Inovare
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Inovare
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Mediu si climă,
Inovare
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Mediu si climă,
Inovare
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Mediu si climă,
Ob. 3 (art. 4,
lit c)
Ob transversal
Inovare

3A

- Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr de exploatații agricole care primesc
A3 / P3 sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de
DI3A
aprovizionare scurte, precum și la grupuri
/organizații de producători - 5
- Număr de locuri de muncă create - 1

P2

2A

- Cheltuieli publice totale – 220 000 Euro
A4 / P2 - Număr de exploatații agricole / beneficiari
sprijiniți - 10
DI2A
- Număr de locuri de muncă create - 5

P6

6A

B1/ P6 - Cheltuieli publice totale – 150 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 2
DI6A

P6

6A

B.2 /P6 - Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr total al participanților instruiți - 60
DI6A
- Număr de locuri de muncă create - 0

P6

6A

B.3 /P6 - Cheltuieli publice totale – 280 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 10
DI6A

P6

6A

B.4 /P6 - Cheltuieli publice totale – 150 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 2
DI6A

P3

P6

P6

6B

6B

C.1/P6
DI 6B

C.2/P6
DI 6B

Cheltuieli publice totale – 316048 Euro
Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15 000
Număr de locuri de muncă create - 0
Cheltuieli publice totale 100 000 Euro
Populație netă care beneficiază de
servicii/infrastructuri îmbunătățite - 250
Număr de locuri de muncă create - 2
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CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor
Măsura A1/P1 DI1C Asistență pentru dezvoltarea sectorului agricol
Denumirea măsurii – ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL
Codul Măsurii – A1/P1 DI1C
Tipul măsurii - SERVICII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
Una din carențele majore identificate în perioada de programare 2007 – 2013 resimțită
la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost lipsa unor mecanisme de furnizare a
informațiilor relevante și a competențelor profesionale necesare pentru dezvoltarea
exploatațiilor, accesarea oportunităților de finanțare, profilarea economică a fermelor și
rentabilizarea acestora, etc.
Demersurile realizate prin intermediul măsurii 111 (din PNDR 2007 – 2013) au urmărit
strict asigurarea oportunităților de formare profesională impuse de măsurile 112 și 141 și nu
au urmărit un cadru mai larg de formare a conducătorilor de exploatații. De asemenea,
aceste cursuri au fost organizate cu mare întârziere față de momentul oportun, au avut un
caracter intensiv (cantități mari de informații livrate în intervale scurte de timp) și nu și-au
atins scopul de a crește nivelul de competențe profesionale în sectorul agricol.
Pe parcursul întâlnirilor de informare și consultare publică derulate pentru elaborarea
SDL, numeroși participanți au reclamat nevoia unei abordări diferite în ceea ce privește
informarea fermierilor și dezvoltarea competențelor profesionale. Astfel, propunerile
venite de la fermieri au generat următoarele caracteristici pentru un viitor program de
asistență:
• Organizarea de întâlniri de informare în teritoriul Ținutul Bârsei pe teme
precum dezvoltarea producției agricole, oportunitățile de cercetare și inovare
ce pot fi aplicate în sectorul vegetal și zootehnic, dezvoltarea componentelor
de procesare – depozitare – comercializare, oportunitățile de asociere,
maximizarea profitului în sectorul agricol, identificarea nișelor de dezvoltare
agricolă.
• Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei cu privire la
managementul exploatației, rentabilizarea fermei, dezvoltarea rețelelor de
valorificare a produselor agricole, etc. Astfel de cursuri se vor derula pe
perioade lungi de timp (de la 2 săptămâni la 3 luni) cu întâlniri periodice.
Competențele dezvoltate în cadrul acestor programe de formare continuă vor
avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul teritorial și economic al
teritoriului Ținutul Bârsei. Durata prelungită a cursurilor de formare va permite
o mai bună interiorizare a informațiilor prezentate și o consolidare a
competențelor profesionale ca mix între abilități și cunoștințe existente și cele
dezvoltate în cadrul programelor de formare profesională.
• Organizarea de schimburi de experiență pentru fermieri, fie prin participarea
la evenimente (târguri, expoziții de profil) sau prin organizarea unor deplasări
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•

în zone cu profil teritorial și economic similar cu teritoriul Ținutul Bârsei și
contactul cu exemple de bună practică din sectorul agricol
Mentorat și îndrumare profesională individuală sau în grupuri mici pentru
utilizarea / dezvoltarea de noi produse și tehnologii, dezvoltarea și
implementarea unor planuri de afaceri multianuale pentru rentabilizarea
exploatațiilor agricole, asigurarea sinergiei dintre producători, procesatori și
comercianți, accesul la noi piețe de desfacere, implementarea standardelor și
a schemelor de calitate, accesarea oportunităților de finanțare, etc.

Analiza SWOT a relevat faptul că fermierii se confruntă cu o lipsă de competențe
profesionale care să le permită rentabilizarea fermei și asigurarea sustenabilității
exploatației în fața variațiilor economice și schimbărilor climatice. În contrapondere, o
dezvoltare a competențelor profesionale și a creștere a performanțelor în
managementul exploatațiilor ar genera o creștere a productivității și valorificarea
potențialului endogen al teritoriului Ținutul Bârsei. Măsura A1 abordează în mod direct
problema nivelului scăzut de informare și competențe profesionale din sectorul agricol
la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei precum și performanțele relativ scăzute în
managementul exploatațiilor. Acțiunile propuse prin intermediul măsurii vizează
eliminarea acestor carențe și asigurarea sustenabilității sectorului agricol în teritoriul vizat.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A1 se subscrie obiectivului nr 1. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie la atingerea obiectivelor 2 și 3 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura A1 contribuie la atingerea obiectivelor
nr I și III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie principal la prioritatea 1 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Secundar, măsura contribuie indirect și la realizarea priorității 2 prin intermediul
conținutului acțiunilor de formare ce se vor reflecta în creșterea viabilității exploatațiilor
sprijinite.
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 1C din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura A1 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea îmbunătățirii performanțelor economice ale
fermelor, creșterea productivității și aderarea la standardele de calitate aplicate în
interiorul UE.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A1 este
complementară cu măsurile A2, A3 și A4. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul
măsurii A1 vor dispune de informațiile necesare și competențele profesionale pentru a putea
accesa în mod direct schemele de finanțare disponibile prin măsurile A2, A3 și A4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A1 este singura măsura din SDL Ținutul Bârsei
care contribuie la prioritatea P1.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma analizei SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost relevat un nivel
scăzut de informare cu privire la chestiuni de interes pentru sectorul agricol precum și un
nivel redus de competențe în ceea ce privește managementul exploatației. Implementarea
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măsurii A1 la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei va genera valoare adăugată concretizată în
următoarele elemente:
• Creșterea nivelului de informare în rândul fermierul din teritoriul Ținutul Bârsei pe
teme de interes pentru dezvoltarea și rentabilizarea fermei, cu efecte directe în
accesarea de noi segmente de piață, dezvoltarea de produse de nișă, etc.
• Dezvoltarea competențelor profesionale ale fermierilor în domenii specifice
asociate managementului exploatației
• Creșterea nivelului de planificare a dezvoltării fermei prin sprijin și asistență
acordate pentru realizarea de planuri de afaceri
• Dezvoltarea fermelor din teritoriul Ținutul Bârsei reflectată în creșterea valorii SO
• Nivel ridicat de calitate pentru proiectele din teritoriul Ținutul Bârsei ce vor fi
depuse pentru finanțare în cadrul măsurilor din PNDR și /sau SDL Ținutul Bârsei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013 ; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de
implementare (UE) nr. 808/2014; OUG nr. 49/2015; OG nr 129/2000;Ordin 353/2003,
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura A1 se adresează entităților publice sau private care activează în domeniul formării
profesionale a adulților. Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt fermierii din teritoriul Ținutul
Bârsei. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională
care accesează fondurile disponibile prin măsura A1.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Acțiuni de informare pe teme precum dezvoltarea producției agricole,
oportunitățile de cercetare și inovare ce pot fi aplicate în sectorul vegetal și zootehnic,
dezvoltarea componentelor de procesare – depozitare – comercializare, oportunitățile de
asociere, maximizarea profitului în sectorul agricol, identificarea nișelor de dezvoltare
agricolă, adaptarea la schimbările climatice, conservarea biodiversității, etc.
• Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei cu privire la
managementul exploatației, rentabilizarea fermei, dezvoltarea rețelelor de valorificare a
produselor agricole, etc. Astfel de cursuri se vor derula pe perioade lungi de timp (de la 2
săptămâni la 3 luni) cu întâlniri periodice. Competențele dezvoltate în cadrul acestor
programe de formare continuă vor avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul
teritorial și economic al teritoriului Ținutul Bârsei.
• Schimburi de experiență și ateliere de lucru destinate fermierilor pe teme
relevante pentru profilul economic și teritorial al Ținutului Bârsei
• Mentorat și îndrumare profesională individuală sau în grupuri mici pentru
utilizarea / dezvoltarea de noi produse și tehnologii, dezvoltarea și implementarea unor
planuri de afaceri multianuale pentru rentabilizarea exploatațiilor agricole, asigurarea
sinergiei dintre producători, procesatori și comercianți, accesul la noi piețe de desfacere,
implementarea standardelor și a schemelor de calitate, accesarea oportunităților de
finanțare, etc.
6.2 Acțiuni neeligibile
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În cadrul acestei măsuri nu sunt eligibile cursurile de formare profesională care fac parte
din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar sau superior, cursurile de
formare asociate unor standarde ocupaționale și cursurile de formare finanțate prin alte
programe. Costurile cu investițiile nu sunt eligibile. Toate cheltuielile trebuie să fie
rezonabile, justificate si să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în
special din punct de vedere al raportului preț-calitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL Ținutul Bârsei. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii
(ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în
documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
de formare profesională;
• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesională;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică si financiară necesare derulării
activităților specifice de formare;
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
• Solicitantul si-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si
contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A1 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnice privind acțiunile planificate,
perioada de derulare, locația, detaliile privind curricula, etc;
• Principiul implementării eficiente a proiectului/contractului;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
• Principiul eficientei utilizării fondurilor.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile.
10. Indicatori de monitorizare
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Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 50 000 Euro
- Număr total al participanților instruiți - 120
- Număr de locuri de muncă create - 10
Indicatori suplimentari
-Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți -50
- Număr de participanți la ateliere de lucru - 250
- Număr de planuri de afaceri realizate-50
- Număr de exploatații cu o creștere a valorii SO de minim 10% - 20
-Rata de eligibilitate a proiectelor depuse pe măsurile A2, A3 și A4 din SDL de beneficiari
ai serviciilor de mentorat / îndrumare profesională- 33%
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Măsura A2/P2 DI2A Dezvoltarea sectorului agricol
Denumirea măsurii –DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL
Codul Măsurii – A2/P2 DI2A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
La nivelul teritoriului Ținutul Bârsei au fost identificate o serie de carențe ce afectează
nivelul general de productivitate al sectorului agricol. Astfel, majoritatea fermierilor
utilizează un mix ineficient de metode tradiționale de producție agricolă la care adaugă
elemente disparate de tehnologie agricolă. Utilizarea tehnologiilor relativ moderne în
agricultură este dictată în primul rând de costuri și nu de valoarea adăugată. În teritoriul
Ținutul Bârsei sunt utilizate multe utilaje învechite și tehnologii de cultură incomplete sau
puțin eficiente. Producția agricolă nu este certificată din punct de vedere calitativ, ceea ce
face dificilă comercializarea către procesatori/ distribuitori locali. În aceste condiții,
produsele fermei sunt comercializate la prețuri mici către intermediari.
Date fiind cele de mai sus, precum și lipsa competențelor profesionale, fermierii din
teritoriul Ținutul Bârsei vor beneficia, în prima etapă de sprijin pentru dezvoltarea
competențelor, acțiuni demonstrative privind beneficiile utilizării tehnologiilor moderne,
sprijin pentru dezvoltarea de planuri de afaceri, mentorat pentru valorificarea
oportunităților existente pe piață. Acest sprijin va fi furnizat prin intermediul măsurii A1.
Ulterior, prin intermediul măsurii A2 fermierii vor putea interveni pentru creșterea
productivității fermei și dezvoltarea activităților prin acțiuni ce vizează dotarea tehnică a
fermei (cu utilaje și tehnologii moderne și competitive), creșterea valorii adăugate a
produselor la nivelul fermei sau al asocierilor de fermieri, creșterea nivelului general de
productivitate la nivelul fermei sau al asocierilor de fermieri. Sprijinul furnizat prin
intermediul măsurii A1 se va suprapune cu perioada de implementare a proiectelor finanțate
prin măsura A2 în vederea asigurării tuturor premiselor necesare pentru sustenabilizarea
investițiilor realizate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei prin intermediul SDL.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A2 se subscrie obiectivului nr 1. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie la atingerea obiectivelor 2 și 3 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura A2 contribuie la atingerea obiectivelor nr
I și III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura A2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea îmbunătățirii performanțelor economice ale
fermelor, creșterea productivității și aderarea la standardele de calitate aplicate în
interiorul UE. Creșterea productivității la nivelul fermei va include și îmbunătățiri privind
managementul gunoiului de grajd, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
eficientizarea consumului de energie la nivelul fermei, etc.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A2 este
complementară cu măsurile A1 și A3. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii
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A2 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura A2) la serviciile de
sprijin furnizate prin măsura A1 și vor putea accesa finanțări complementare prin
intermediul măsurii A3.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A2 contribuie, împreună cu măsurile A4 la
atingerea priorității P2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Aceste măsuri vizează îmbunătățirea
performanțelor economice ale fermelor, subscriindu-se astfel priorității 2 din Reg. (UE) nr.
1305/2013
2. Valoarea adăugată a măsurii
Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a evidențiat un nivel relativ
redus de productivitate în sectorul agricol. Această situație se datorează unui nivel scăzut
de investiții în sectorul agricol, în special în utilaje performante și tehnologii moderne.
Implementarea măsurii A2 la nivelul teritoriului va genera valoare adăugată materializată
după cum urmează:
• Creșterea nivelului de investiții în active fizice în sectorul agricol
• Utilizarea de tehnologii moderne
• Creșterea productivității și eficientizarea întregului ciclu operațional la nivelul
fermei.
• Diversificarea activităților realizate la nivelul fermei prin includerea
componentelor de procesare, depozitare, etc.
• Creșterea gradului de valorificare prin certificarea calității produselor fermei în
baza utilizării de tehnologii moderne, certificate
• Creșterea nivelului global de competitivitate la nivelul fermei
• Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora
în exploatații comerciale.
• Promovarea modelului asociativ ca model de eficientizare a activității agricole.
• Dezvoltarea unor exemple de bună practică în domeniul agricol la nivelul
comunităților locale ce va genera efecte multiplicatoare la nivelul comunităților
de fermieri
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Ordonanța nr. 37/ 2005 privind
recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de producători, pentru
comercializarea produselor agricole si silvice cu completările și modificările ulterioare;
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si funcționarea cooperației cu completările și
modificările ulterioare; Legea nr. 566/2004 a cooperației cu completările și modificările
ulterioare; HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului cu modificările si completările ulterioare; Ordinul nr. 135 privind aprobarea
Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si
private cu completările si modificările ulterioare; Ordinul președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare si pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare si pentru siguranța alimentelor; Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igienă si sănătate publică privind mediul de viață al populației cu modificările
și completările ulterioare
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
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Măsura A2 se adresează fermierilor și grupurilor de fermieri constituiți în forme asociative
cu personalitate juridică.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. Cheltuielile
eligibile vor respecta prevederile art. 45 și 46 din R (UE) nr. 1305/2013 și art. 13 din R
Delegat (UE) nr. 807/2014
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei,
destinate activității productive și/sau de procesare, inclusiv căi de acces în fermă,
irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
• Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte
cheltuieli de marketing;
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing de mașini /utilaje și echipamente noi, în limita
valorii de piață a bunului respectiv;
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor
agricole;
• Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor
fermieri în conformitate cu art. 17 (5) și investiții determinate de conformare cu
noile standarde
• Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci.
• Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de
plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de
protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigații la nivelul exploatațiilor;
• Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare,
sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție
pentru grindină și ploaie;
• Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de
plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de
susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;
• Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare,
și ambalare si a unităților de procesare la nivelul exploatației.
• Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și
alte activități de marketing (de exemplu: rulote alimentare);
• Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor
pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, achiziționarea de instalații de
producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
• Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
• Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare) ;
• Conformarea cu standardele Uniunii Europene, în cazul menționat în art. 17 (5), din
R. 1305/2013 ;
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Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu
noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea
produselor agro-alimentare;
• Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare);
6.2 Acțiuni neeligibile
• Achiziția de clădiri;
• Construcția și modernizarea locuinței;
• Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante
anuale și plantarea acestora din urmă;
• Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu
scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și
lucrările aferente înființării acestor culturii);
• Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile
prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza
documentației tehnico-economice;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului
dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu
legislația în vigoare
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnico - economice privind acțiunile
planificate, nivelul de creștere a dimensiunii exploatației, dezvoltarea
componentelor de procesare - comercializare;
• Principiul promovării formelor asociative
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 50% din totalul cheltuielilor
eligibile. Ajutorul public poate crește cu câte 20% dar nu poate depăși o valoare totală de
90% în următoarele condiții:
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Investiții derulate de tineri fermieri astfel cum sunt definiți la articolul 2 (Reg.
(UE) 1305/2013) sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori cererii de
sprijin;
investițiilor colective și al proiectelor integrate, inclusiv al celor legate de o
fuziune a unor organizații de producători;
zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri
specifice, menționate la articolul 32 (Reg. (UE) 1305/2013); Pentru teritoriul
Ținutul Bârsei aceste zone sunt reprezentate de teritoriile localităților Hărman
(ANC SEMN) Cristian, Dumbrăvița, Poiana Mărului, Șinca, Vulcan, Crizbav, Hăghig,
Vâlcele (ANC ZM)
operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
investițiilor legate de operațiunile prevăzute la articolele 28 și 29(Reg. (UE)
1305/2013).

10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale- 300 000 Euro
- Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți - 2
- Număr de locuri de muncă create - 2
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Măsura A3/P3 DI3A Implementarea schemelor de calitate
Denumirea măsurii –IMPLEMENTAREA SCHEMELOR DE CALITATE
Codul Măsurii – A3 / P3 DI 3A
Tipul măsurii - SERVICII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
Teritoriul Ținutul Bârsei dispune de o identitate cultural istorică aparte, rezultată din
interacțiunea diferitelor etnii care au populat zona de-a lungul secolelor. Această
interacțiune a influențat viață comunitară, modul de a face agricultură, patrimoniul
gastronomic local, etc. În fața provocărilor pieței, aceste elemente de specificitate locală
sunt în pericol să se piardă. Respectarea anumitor tradiții în modul de practicare al
agriculturii sau în procesarea produselor agricole impune anumite costuri care fac produsele
finale necompetitive pe piață.
Un alt element important identificat în cadrul analizei diagnostic este slaba capacitate
de comercializare a produselor agricole locale, fie ele primare sau produse procesate. Acest
lucru se datorează lipsei certificării fermelor sau a produselor fermei.
Măsura A3 abordează aceste carențe identificate și creează cadrul necesar pentru
certificarea fermelor și a produselor din teritoriul Ținutul Bârsei prin aderarea la scheme de
calitate europene și naționale.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A3 se subscrie obiectivului nr 1. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie la atingerea obiectivelor 2 și 3 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura A3 contribuie la atingerea obiectivelor nr
I si III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 3 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 3A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura A3 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013. Astfel, prin aderarea la schemele de calitate și sprijinirea
certificării produselor se asigură practicarea agriculturii într-o manieră sustenabilă, cu
respectarea principiilor de protecție a mediului și combatere a schimbărilor climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A3 este
complementară cu măsurile A1, A2 și A4. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul
măsurii A3 vor beneficia de instruire și mentorat în cadrul măsurii A1 și vor putea aplica
pentru finanțare complementară prin intermediul măsurilor A2 și / sau A4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A3 este singura măsură din SDL Ținutul Bârsei
care contribuie la atingerea priorității P3.
2. Valoarea adăugată a măsurii
Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a evidențiat un nivel foarte
scăzut de certificare a fermelor și a produselor agricole din zonă. În urma implementării
proiectelor finanțate prin măsura A3 se estimează:
• Creșterea numărului de ferme certificate
• Creșterea numărului de produse agricole locale certificate
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•
•

Consolidarea identității agricole și gastronomice a teritoriului Ținutul Bârsei
Creșterea accesului producătorilor locali la rețele de comercializare

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și
alimentare; Reg. (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția
ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Reg. (CEE) nr.
2092/91; Reg. (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie
2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor
geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al
Consiliului; Reg. (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor
generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor
aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole;
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura A3 se adresează fermierilor și grupurilor de fermieri constituiți în forme asociative
cu personalitate juridică.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv în limita a
1200 Euro / an, pentru un termen maxim de 5 ani..
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Participarea la schemele de calitate instituite în cadrul următoarelor regulamente
și dispoziții:
(i) Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului;
(ii) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
(iii) Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
(iv) Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului;
(v) partea II titlul II capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
al Consiliului în ceea ce privește vinul.
• Participarea la schemele de calitate, inclusiv schemele de certificare a
exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și alimentare sau pentru bumbac,
recunoscute de statul român
• Participarea la scheme voluntare de certificare a produselor agricole recunoscute
de statul român ca aplicând orientările UE privind cele mai bune practici pentru
sistemele de certificare voluntară a produselor agricole și alimentare
• Organizarea de activități de informare și promovare puse în aplicare de grupuri de
producători pe piața internă, privind produse care fac obiectul unei scheme de
calitate care beneficiază de sprijin prin intermediul măsurii A3
6.2 Acțiuni neeligibile
• Activitățile de promovare a unui brand comercial;
• Activități de informare și promovare asociate altor produse decât cele incluse în
schema de calitate sprijinită.
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7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A3 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul promovării formelor asociative
• Principiul nivelului calitativ al cererii de finanțare;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este acordat sub forma unui stimulent
financiar anual în valoare de 1200 Euro / an timp de maxim 5 ani
Rambursarea costurilor eligibile se face după cum urmează:
• Rambursarea în proporție de 100% a costurilor fixe ocazionate de participarea
pentru prima dată la o schemă de calitate, reprezentând taxe de certificare, costuri
anuale de participare la o schemă de calitate, costuri aferente verificărilor periodice
certificare, etc
• Rambursarea în proporție de 70% a costurilor activităților de informare și
promovare a produselor ce fac obiectul certificării prin aderarea la schema de
calitate. Aceste activități pot include organizarea / participarea la târguri și
expoziții specifice, acțiuni de informare a consumatorilor cu privire la produsul /
produsele supuse certificării, etc
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de
calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri
/organizații de producători - 5
- Număr de locuri de muncă create - 1
Indicatori suplimentari
- Numărul produselor locale certificate - 5
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Măsura A4/P2 DI2A Sprijin pentru ferme mici și medii
Denumirea măsurii –SPRIJIN PENTRU FERME MICI ȘI MEDII
Codul Măsurii – A4 / P2 DI 2A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
În teritoriul Ținutul Bârsei exploatațiile agricole sunt profund fragmentate. Specificul
montan al zonei face cu mulți proprietari să dispună de suprafețe de mici dimensiuni,
utilizate de cele mai multe ori în cadrul unei abordări de subzistență. Existența acestor
tipuri de exploatații este permisă de faptul că, de multe ori, unul sau mai mulți dintre
membrii gospodăriei lucrează în mediul urban învecinat și pot compensa faptul că restul
membrilor gospodăriei practică agricultura de subzistență.
În urma întâlnirilor realizate în teritoriu a fost relevat faptul că în cadrul acestor
exploatații nu sunt utilizate tehnologii moderne de producție, nu se investesc resurse în
optimizarea ciclului de producție, nu există competențe de management al exploatației,
etc. Deși la nivelul acestor tipuri de exploatații există un potențial important de producție
de nișă, producție care ar putea fi valorificată cu relativă ușurință în mediul urban învecinat
cu teritoriul Ținutul Bârsei, lipsa competențelor de management, a unui plan de afaceri și
a certificării produselor fermei face imposibilă rentabilizarea acestor exploatații.
Măsura A4 este complementară cu măsurile A1 și A3 și vizează dezvoltarea unui cadru
integrat de intervenție pentru sprijinirea fermelor de dimensiuni mici si medii din teritoriul
Ținutul Bârsei.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura A4 se subscrie obiectivului nr 1.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura A4 contribuie la atingerea obiectivelor nr
I și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 2A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura A4 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea îmbunătățirii performanțelor economice ale
fermelor, creșterea productivității și aderarea la standardele de calitate aplicate în
interiorul UE. Creșterea productivității la nivelul fermei va include și îmbunătățiri privind
managementul gunoiului de grajd, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
eficientizarea consumului de energie la nivelul fermei, etc.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura A4 este
complementară cu măsurile A1 și A3. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii
A4 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura A4) la serviciile de
sprijin furnizate prin măsura A1 și vor putea accesa finanțări complementare prin
intermediul măsurii A3.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura A4 contribuie, împreună cu măsura A2 la
atingerea priorității P2 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Aceste măsuri vizează îmbunătățirea
performanțelor economice ale fermelor, subscriindu-se astfel priorității 2 din Reg. (UE) nr.
1305/2013
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2. Valoarea adăugată a măsurii
Analiza SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a evidențiat un nivel relativ
redus de productivitate în sectorul agricol, în special în rândul fermelor mici și medii.
Acestea nu dispun de un management performant și nu valorifică oportunitățile de
dezvoltare disponibile în teritoriul Ținutul Bârsei și comunitățile adiacente. Implementarea
măsurii A4 la nivelul teritoriului va genera valoare adăugată materializată după cum
urmează:
• Viabilizarea economică a fermelor de dimensiuni mici și medii
• Valorificarea potențialului endogen al teritoriului Ținutul Bârsei
• Dezvoltarea unor exemple de bună practică (viabile economic) ca model pentru
ferme similare din teritoriul Ținutul Bârsei
• Creșterea valorii producției comercializate ce provine din exploatații din cadrul
teritoriului Ținutul Bârsei.
• Transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici și medii cu
potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile

3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. De punere în aplicare (UE)
nr. 808/2014; ; Reg. (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploatații agricole; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii; Lege Nr. 346/2004 privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările si completările
ulterioare; Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cu modificările și completările ulterioare; Ordin nr. 22/2011 al Ministrului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de
identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună;
Ordonanță de urgență nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea
fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor.
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura A4 se adresează fermierilor care au drept de proprietate și/sau drept de folosință
pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă cu dimensiunea economică
cuprinsă între 8.000 și 50.000 SO cu excepția persoanelor fizice neautorizate
5. Tip de sprijin – Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea
obiectivelor furnizate în planul de afaceri, în funcție de tipul fermei - mică (între 8.000 și
11.999 SO) sau medie (între 12.000 și 50.000 SO)

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul se acordă pentru ferma mică sau medie, cu scopul de a facilita dezvoltarea
exploatației pe baza planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în planul de afaceri,
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inclusiv capitalul de lucru și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului
de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
7. Condiții de eligibilitate
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor si
întreprinderilor mici;
• Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între
8.000 – 50.000 € SO (valoarea producției standard);
• Exploatația agricolă este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale;
• Solicitantul prezintă un plan de afaceri;
• Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-măsură din PNDR
2014-2020;
• Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă
luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;
Alte angajamente
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșă de plată, solicitantul face dovada creșterii
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii
în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi
verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
• În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri
va prevede obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform
normelor de mediu (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării
planului de afaceri
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii A4 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani.
Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă de
dimensiuni între 8.000 si 11.999 SO. Sprijinul public nerambursabil este de 40.000 de euro
pentru o exploatație agricolă de dimensiuni între 12.000 si 50.000 SO.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor de dimensiuni mici si medii se va acorda sub formă de
primă în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea deciziei de finanțare.
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În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate. Implementarea planului de afaceri inclusiv ultima
plata cat si verificarea finala nu vor depăși 5 ani de la decizia de acordare a sprijinului
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 220 000 Euro
- Număr de exploatații agricole / beneficiari sprijiniți - 10
- Număr de locuri de muncă create - 5
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Măsura B1/P6 DI6A Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor
Denumirea măsurii – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SPRIJINIRE A AFACERILOR
Codul Măsurii – B1/P6 DI6A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
Teritoriul Ținutul Bârsei se află localizat între 2 municipii reședință de județ, dintre
care unul (Brașov) a dezvoltat în mod natural o aglomerare urbană funcțională din care mai
fac parte 2 municipii (Codlea și Săcele) și 4 orașe (Predeal, Râșnov, Zărnești și Ghimbav).
Astfel, în vecinătatea imediată a teritoriului Ținutul Bârsei re regăsesc comunități urbane
ce însumează aproximativ 400 000 de locuitori. Dincolo de avantajele legate de oportunități
de acces la servicii de calitate din spectrul educațional, medical, cultural, oportunități de
locuri de muncă, etc, această apropiere are un efect negativ asupra economiei
comunităților locale. Acestea sunt supuse unei tendințe de a deveni localități ”dormitor”
cu efecte negative asupra identității sociale, culturale și istorice a teritoriului Ținutul
Bârsei.
Nivelul de antreprenoriat este relativ scăzut datorită faptului că în zona rurală nu există
oportunități reale de educație antreprenorială. De asemenea, fără un sprijin bine definit și
orientat, firmele nou înființate în mediul rural au o durată redusă de viață datorită
concurenței din partea firmelor din mediul urban care dispun de o piață de desfacere și de
facilități net superioare.
Măsura B1 urmărește crearea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor în teritoriul
Ținutul Bârsei care să fie orientată către sprijinirea membrilor (în special cei tineri)
familiilor de fermieri care doresc să diversifice activitatea economică și în sectorul nonagricol. O astfel de infrastructură de sprijin va putea oferi atât îndrumare, consiliere și
servicii de instruire în etapa de constituire a firmei / realizare a planului de afaceri precum
și servicii de incubare și suport în etapa inițială de funcționare a firmei. Prin intermediul
măsurii B1 se are în vedere realizarea infrastructurii efective pentru structura de sprijinire
a afacerilor. Serviciile de asistență pentru firme vor face subiectul unei măsuri distincte.
Studiile de specialitate au arătat faptul că educația antreprenorială precum și serviciile de
incubare a noilor afaceri și asistență la implementarea mediului de afaceri contribuie în
mod decisiv la succesul inițiativelor antreprenoriale.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B1 se subscrie obiectivului nr 3 din Reg. (UE)
nr. 1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B1 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II si IV ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura nu corespunde în mod direct unui articol din titlul II al Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Totuși, data fiind tipul de investiție și sectorul (non-agricol), măsura poate fi asimilată
prevederilor art. 19, alin (1), lit b – ”investiții în crearea și dezvoltarea de activități
neagricole”
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B1 contribuie și la obiectivul transversal ”Inovare” prin faptul că sprijină
dezvoltarea, pentru prima oară în teritoriul Ținutul Bârsei a unei infrastructuri de sprijinire
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a afacerilor. Această infrastructură va asigura sustenabilitatea sectorului non agricol în
teritoriul Ținutul Bârsei.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B1 este
complementară cu măsurile B2, B3 și B4. Astfel, beneficiarii măsurii B3 și B4 vor beneficia
de un pachet gratuit de servicii suport pentru dezvoltarea afacerii, în vederea asigurării
premiselor de succes pentru proiectele finanțate prin măsurile B3 și B4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B1 contribuie, împreună cu măsurile B2, B3 și
B4 la atingerea priorității P6 / DI 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013. De asemenea, măsurile
C1 și C2 se subscriu priorității P6.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma analizei SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost relevat un nivel
scăzut de educație antreprenorială precum și număr redus de inițiative private în sectorul
non-agricol. Această situație se reflectă în numărul relativ redus de firme, număr ce scade
pe măsură ce crește distanța față de axa urbană polarizatoare Săcele -Brașov – Ghimbav –
Codlea. Implementarea măsurii B1 la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei va genera valoare
adăugată concretizată în următoarele elemente:
• Dezvoltarea unei infrastructuri de sprijinire a afacerilor în teritoriul Ținutul
Bârsei.
• Crearea unui portofoliu de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor
în
teritoriul Ținutul Bârsei, portofoliu care ține cont de specificul teritorial și profilarea
economică a zonei.
• Dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor din teritoriul
Ținutul Bârsei care sunt interesate de crearea de afaceri în sectorul non-agricol.
• Crearea premiselor pentru un mediu economic local favorabil inițiativei private
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013 ; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de
implementare (UE) nr. 808/2014;
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B1 se adresează entităților private care activează în domeniul sprijinirii mediului
de afaceri, inclusiv forme asociative. Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt fermierii din
teritoriul Ținutul Bârsei precum și formele asociative ale fermierilor. Aceștia vor beneficia
de serviciile de consultanță și asistență ce vor fi oferite de structura ce va opera
infrastructura de sprijinire a afacerilor.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Înființarea de structuri de sprijinire a mediului de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei
• Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor destinate sprijinirii mediului de
afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei.
• Dotarea centrelor destinate sprijinirii medului de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei
6.2 Acțiuni neeligibile
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Nu sunt eligibile cheltuielile de modernizare sau extindere ale clădirilor care nu asigură
suport pentru mediul de afaceri din teritoriul Ținutul Bârsei.
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL Ținutul Bârsei. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii
(ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în
documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
de asistență / consultanță pentru mediul de afaceri;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică si financiară necesare derulării
activităților specifice proiectului;
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
• Solicitantul si-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si
contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B1 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul promovării formelor asociative
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnice;
• Principiul implementării eficiente a proiectului/contractului;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
• Principiul eficientei utilizării fondurilor.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 90% din totalul cheltuielilor
eligibile.
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 150 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 2
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Măsura B2/P6 DI6A Asistență pentru dezvoltarea sectorului non agricol
Denumirea măsurii – ASISTENȚĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI NON AGRICOL
Codul Măsurii – B2/P6 DI6A
Tipul măsurii - SERVICII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
În cadrul procesului de consultare publică pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a fost relevat faptul că la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei există un nivel redus de
educație antreprenorială și inițiativă privată. Această situația afectează în mod negativ
posibilitățile de dezvoltare locală în sensul diversificării profilului economic al teritoriului.
Studiile de specialitate au arătat faptul că educația antreprenorială precum și serviciile
de incubare a noilor afaceri și asistență la implementarea mediului de afaceri contribuie în
mod decisiv la succesul inițiativelor antreprenoriale.
Unul din obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei vizează
” (…) sprijinirea diversificării economiei locale și crearea de locuri de muncă cu
precădere în sectorul non-agricol.”. Acest deziderat va fi sprijinit prin furnizarea de
oportunități de creare de afaceri în sectorul non agricol pentru persoanele angrenate în
agricultură care aleg să se reprofileze către sectorul non-agricol. Acest sprijin va fi acordat
în mod direct prin intermediul măsurilor B3 și B4. Pentru a asigura premisele de succes ale
acestor inițiative antreprenoriale, măsura B2 va asigura furnizarea de cursuri de
antreprenoriat și dezvoltarea afacerii către potențialii beneficiari ai măsurilor B3 și B4.
Serviciile de formare continuă vor fi adaptate la specificul teritorial al teritoriului Ținutul
Bârsei și la profilul economic al teritoriului precum și al zonelor adiacente (în special
aglomerarea urbană definită de Zona Metropolitană Brașov și Municipiul Sfântu Gheorghe).
Ulterior accesării finanțărilor prin măsurile B3 și B4, infrastructura de sprijinire a afacerilor
dezvoltată prin intermediul măsurii B1 va furniza un pachet de servicii gratuite către
beneficiarii măsurilor B3 și B4. În completarea sprijinului oferit prin măsurile B3 și B4,
acțiunile de formare furnizate prin măsura B2 și serviciile disponibile la nivelul
infrastructurii de sprijinire a afacerilor dezvoltată prin măsura B1 vor sprijini dezvoltarea
sectorului non agricol în teritoriul Ținutul Bârsei și vor contribui la crearea de noi locuri de
muncă.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B2 se subscrie obiectivului nr 3. În mod
indirect, implementarea măsurii contribuie și la atingerea obiectivului 1 din Reg. (UE) nr.
1305/2013, art.4
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B2 contribuie la atingerea obiectivelor
nr II și III ale SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie principal la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.
Secundar, măsura contribuie indirect și la realizarea priorității 1 prin intermediul acțiunilor
de formare ce se vor reflecta în creșterea nivelului de competențe antreprenoriale la nivelul
teritoriului Ținutul Bârsei.
Măsura corespunde obiectivelor art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”inovare” prevăzut în Reg.
(UE) nr. 1305/2013 prin abordarea educației antreprenoriale ca element definitoriu în
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reprofilarea economică a teritoriului Ținutul Bârsei și ca premisă pentru atingerea
obiectivelor propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală. Această abordare nu a mai fost
implementată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei și reprezintă un element de noutate
pentru dezvoltarea locală în mediul rural în zona Brașov.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B2 este
complementară cu măsurile B1, B3 și B4. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul
măsurii B2 vor dispune de informațiile necesare și competențele profesionale pentru a putea
accesa în mod direct schemele de finanțare disponibile prin măsurile B3 și B4.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B2 contribuie împreună cu măsurile B1, B3, B4,
C1 și C2 la realizarea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma analizei SWOT realizată la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei a fost relevat un nivel
scăzut de competențe antreprenoriale. Implementarea măsurii B2 la nivelul teritoriului
Ținutul Bârsei va genera valoare adăugată concretizată în următoarele elemente:
• Creșterea nivelului de competențe antreprenoriale în rândul persoanelor
implicate în sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei. Aceste competențe vor fi
adaptate la profilul teritorial și economic al zonei.
• Asigurarea premiselor de succes pentru beneficiarii finanțărilor disponibile prin
măsurile B3 și B4.
• Nivel ridicat de calitate pentru proiectele din teritoriul Ținutul Bârsei ce vor fi
depuse pentru finanțare în cadrul măsurilor din PNDR și /sau SDL Ținutul Bârsei.
• Asigurarea premiselor pentru creșterea nivelului de inițiativă privată în sectorul
non agricol în teritoriul Ținutul Bârsei.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 1306/2013 ; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de
implementare (UE) nr. 808/2014; OUG nr. 49/2015; OG nr 129/2000;Ordin 353/2003,
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B2 se adresează entităților publice sau private care activează în domeniul formării
profesionale a adulților. Beneficiarii indirecți ai măsurii sunt persoanele implicate în
sectorul agricol din teritoriul Ținutul Bârsei care doresc să dezvolte afaceri în sectorul nonagricol. Aceștia vor participa la acțiunile organizate de furnizorii de formare profesională
care accesează fondurile disponibile prin măsura B2.
5. Tip de sprijin – rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
6.1. Acțiuni eligibile
• Acțiuni de informare pe teme precum dezvoltarea afacerii, accesarea de noi piețe,
managementul afacerii, etc.
• Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei cu privire la
antreprenoriat. Competențele dezvoltate în cadrul acestor programe de formare continuă
vor avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul teritorial și economic al
teritoriului Ținutul Bârsei.
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6.2 Acțiuni neeligibile
În cadrul acestei măsuri nu sunt eligibile cursurile de formare profesională care fac parte
din programul de educație sau sisteme de învățământ secundar sau superior, cursurile de
formare asociate unor standarde ocupaționale și cursurile de formare finanțate prin alte
programe. Costurile cu investițiile nu sunt eligibile. Toate cheltuielile trebuie să fie
rezonabile, justificate si să corespundă principiilor unei bune gestionări financiare, în
special din punct de vedere al raportului preț-calitate
Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL Ținutul Bârsei. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii
(ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în
documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni
realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili;
• Solicitantul este persoană juridică, constituită în conformitate cu legislația în
vigoare în România;
• Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
de formare profesională;
• Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat;
• Solicitantul dovedește experiență anterioară relevantă în proiecte de formare
profesională;
• Solicitantul dispune de capacitate tehnică si financiară necesare derulării
activităților specifice de formare;
• Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare;
• Solicitantul si-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor si
contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
• Principiul nivelului calitativ al propunerii tehnice privind acțiunile planificate,
perioada de derulare, locația, detaliile privind curricula, etc;
• Principiul implementării eficiente a proiectului/contractului;
• Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
• Principiul eficienței acțiunilor derulate în cadrul proiectului
• Principiul eficientei utilizării fondurilor.
9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Ajutorul public acordat în cadrul acestei sub-măsuri este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile.
10. Indicatori de monitorizare
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Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 30 000 Euro
- Număr total al participanților instruiți - 60
- Număr de locuri de muncă create - 0
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Măsura B3/P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei
Denumirea măsurii –INVESTIȚII NON-AGRICOLE ÎN ȚINUTUL BÂRSEI
Codul Măsurii – B3 / P6 DI 6A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
Teritoriul Ținutul Bârsei este influențat de prezența în imediata vecinătate a Zonei
Metropolitane Brașov (incluzând axa urbană Săcele – Brașov – Ghimbav – Codlea) și a
municipiului Sfântu Gheorghe. Aceste zone dispun de o piață de muncă atractivă, în special
pentru tinerii care nu găsesc o oportunitate pe termen lung în sectorul agricol. Această
situație afectează posibilitățile de dezvoltare durabilă pentru localitățile rurale din
teritoriul Ținutul Bârsei. Apropierea de zona urbană poate reprezenta însă și elementul
esențial în revitalizarea economică și diversificarea economiilor rurale. Astfel, zona urbană
poate reprezenta o piață de desfacere pentru servicii și produse originare din comunitățile
rurale din teritoriul Ținutul Bârsei.
În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite inițiativele de afaceri din teritoriul Ținutul
Bârsei, inițiative ce vor contribui la diversificarea economiei comunităților rurale și vor
genera locuri de muncă în zona rurală vizată de Strategia de Dezvoltare Locală.
Proiectele finanțate prin măsura B3 vor beneficia de finanțarea necesară pentru
înființarea și dezvoltarea afacerii, vor contribui în mod indirect la consolidarea mediului de
afaceri local și vor crea exemple de bună practică pentru alți antreprenori locali.
De asemenea, beneficiarii proiectelor finanțate prin măsura B3 vor fi încurajați să ofere
oportunități de ucenicie și ulterior de angajare pentru persoane aflate în situații de
excluziune socială la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei.
Măsura B3 va acorda sprijin pentru facilitarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea
de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din teritoriul Ținutul
Bârsei, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și
reducerii sărăciei.
Sprijinul va viza crearea de noi activități non-agricole, în special, pentru fermierii de
mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din
teritoriul Ținutul Bârsei.
Această măsură vizează diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de
microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și
crearea de locuri de muncă în teritoriul Ținutul Bârsei;
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B3 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de afaceri care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
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Măsura B3 contribuie la atingerea obiectivului ”Inovare” prin sprijinirea cu prioritatea a
propunerilor de afaceri ce includ abordări inovative.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B3 este
complementară cu măsurile B1 și B2. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii
B3 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura B3) la serviciile de
sprijin furnizate prin măsura B2 iar în perioada de implementare a planului de afaceri vor
avea acces la servicii de asistență și suport în cadrul infrastructurii de sprijinire a afacerilor
dezvoltată prin măsura B1.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B3 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2, B4,
C1 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii B3, la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei vor fi create locuri
de muncă, vor fi dezvoltate afaceri sustenabile ce vor contribui la sustenabilitatea și
diversificarea economiei locale și vor fi stabilite premisele pentru o dezvoltare economică
durabilă în zonă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de punere în aplicare (UE)
nr. 808/2014; ; Reg. (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploatații agricole; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii; Lege Nr. 346/2004 privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările si completările
ulterioare; Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cu modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B3 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin
înființarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată.
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei,
care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până
la data aplicării pentru sprijin;
• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației
de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități
până în momentul depunerii acesteia (start-ups);
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități nonagricole în teritoriul Ținutul Bârsei pe baza unui plan de afaceri.
Planul de afaceri va include cel puțin următoarele:
• Prezentarea situației economice inițiale a beneficiarului care solicită sprijinul;
• Prezentarea etapelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea noilor activități ale
beneficiarului;
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•

Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente (materiale, umane și
financiare) necesare pentru dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi
investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea activităților
întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi abilități/competențe ale
angajaților.

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul se acordă pentru activitățile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul
Planului de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capital de lucru și
capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a PA
aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Acțiuni neeligibile
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente
activității de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităților din
Economia Națională, precum și producerea și comercializarea produselor din Anexa I din
Tratat.
7. Condiții de eligibilitate
•
•
•
•
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri;
Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități
sprijinite prin măsură;
Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul Ținutul
Bârsei iar activitatea va fi desfășurată în comunitățile din teritoriul Ținutul Bârsei;
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data
notificării de primire a sprijinului.

Alte angajamente
• Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada
desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată sau prin
activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată
(cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului de afaceri);
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B3 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
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•
•

•
•
•
•

Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei
agricole către activități non agricole
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi
stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent
de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată.
Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri;
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul bârsei
Principiul pregătirii antreprenoriale

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Cuantumul sprijinului este de 30.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului
până la valoarea de 50.000 de euro/proiect în funcție de tipul de activitate propus și
numărul de locuri de muncă create.
Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda,
sub formă de primă, în două tranșe astfel:
• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a
planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani si include controlul
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe.
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate
proporțional cu obiectivele nerealizate..
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 280 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 10
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Măsura B4/P6 DI6A Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de activități non agricole
Denumirea măsurii –SPRIJIN PENTRU CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NON
AGRICOLE
Codul Măsurii – B4 / P6 DI6A
Tipul măsurii - INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
Dezvoltarea sectorului non agricol reprezintă o oportunitate pentru teritoriul Ținutul
Bârsei. Prezența în imediata vecinătate a teritoriului a unei importante aglomerări urbane
reprezintă o piață de desfacere pentru diverse produse și servicii originare din teritoriul
Ținutul Bârsei. În prezent există un număr considerabil de exemple de bună practică de
firme care activează în comunitățile rurale din vecinătatea marilor zone urbane. Aici
costurile cu achiziția / chiria spațiului necesar pentru activități comerciale precum și
diferite categorii de costuri de funcționare sunt mai mici ca în mediul urban.
Măsura B4 va sprijini microîntreprinderile și întreprinderile mici din teritoriul Ținutul
Bârsei care creează sau dezvoltă activități non agricole.
Scopul sprijinului acordat prin această măsură este de a stimula mediul de afaceri din
teritoriul Ținutul Bârsei, contribuind astfel la creșterea numărului de activități non-agricole
desfășurate în comunitățile locale membre ale GAL Ținutul Bârsei, precum și la dezvoltarea
activităților non-agricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă,
creșterea veniturile populației rurale și reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban.
De asemenea, sunt vizați fermierii sau membrii gospodăriilor lor agricole care doresc să-și
diversifice activitățile economice prin practicarea de activități non-agricole în vederea
creșterii veniturilor și creării de alternative ocupaționale.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura B4 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura B4 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura B4 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
Măsura B4 contribuie la atingerea obiectivului ”Inovare” prin sprijinirea cu prioritatea a
propunerilor de proiecte ce includ abordări inovative.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura B4 este
complementară cu măsurile B1 și B2. Beneficiarii acțiunilor implementate în cadrul măsurii
B4 vor avea acces anterior depunerii cererii de finanțare (prin măsura B4) la serviciile de
sprijin furnizate prin măsura B2 iar în perioada de implementare a planului de afaceri vor
avea acces la servicii de asistență și suport în cadrul infrastructurii de sprijinire a afacerilor
dezvoltată prin măsura B1.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura B3 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2, B3,
C1 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
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2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii B4, la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei vor fi create locuri
de muncă, vor fi dezvoltate afaceri sustenabile ce vor contribui la sustenabilitatea și
diversificarea economiei locale și vor fi stabilite premisele pentru o dezvoltare economică
durabilă în zonă.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. delegat (UE) nr. 807/2014; Reg. de punere în aplicare (UE)
nr. 808/2014; ; Reg. (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru
exploatații agricole; Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii; Lege Nr. 346/2004 privind stimularea
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările si completările
ulterioare; Ordonanță de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
cu modificările și completările ulterioare.
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura B4 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
• micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din
teritoriul Ținutul Bârsei;
• fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază
agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei în
cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi
mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Măsura B4 permite plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.1407/2013 cu privire la
sprijinul de minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul se acordă pentru activități de producere și comercializare a produselor nonagricole, pentru derularea de activități meșteșugărești, pentru activități de furnizare de
servicii către populația rurală.
Acțiuni neeligibile
• Prestarea de servicii agricole;
• Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa 1 din Tratat;
• Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică
7. Condiții de eligibilitate

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI ȚINUTUL BÂRSEI – APRILIE 2016

48

Grupul de Acţiune Locală
ŢINUTUL BÂRSEI

Brasov
Covasna

49
•
•

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în
teritoriul Ținutul Bârsei;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării
unei documentații tehnico-economice;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în
dificultate;
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii B3 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
•
•
•
•

Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole;
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul bârsei

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijin public nerambursabil va respecta prevederile R 1407/2013 cu privire la sprijinul de
minimis și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar pe 3 ani fiscali.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
- Cheltuieli publice totale – 150 000 Euro
- Număr de locuri de muncă create - 2
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Măsura C1/P6 DI6B Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei
Denumirea măsurii –INVESTIȚII PUBLICE ÎN TERITORIUL ȚINUTUL BÂRSEI
Codul Măsurii – C1 / P6 DI6B
Tipul măsurii - INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
Investițiile propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală în sprijinirea competitivității
sectorului agricol și în diversificarea economiei și crearea de locuri de muncă în sectorul
non agricol trebuie complementate cu investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii
publice și creșterea nivelului de calitate a vieții.
Analiza SWOT a relevat existența unui nivel relativ redus de dezvoltare a infrastructurii la
scară mică, dezvoltarea insuficientă a infrastructurii de educație, etc.
Măsura C1 va sprijini investițiile orientate către creșterea nivelului de calitate a vieții,
sprijinirea dezvoltării durabile a localităților precum și investițiile orientate către
conservarea, menținerea și reînnoirea patrimoniului cultural.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura C1 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura C1 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura C1 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura C1 este
complementară cu toate celelalte măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului
Ținutul Bârsei. Investițiile ce vor fi finanțate prin măsura C1 vor contribui la îmbunătățirea
calității vieții pentru toți locuitorii teritoriului Ținutul Bârsei, inclusiv a beneficiarilor direcți
/ indirecți ai celorlalte măsuri incluse în Strategia de Dezvoltare Locală.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura C1 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2,
B3, B4 și C2 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii C1, la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei vor fi create
premisele pentru creșterea nivelului de calitate a vieții.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000;
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane; Directiva 98/83/EC privind
calitatea apei destinate consumului uman; Reg (UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la ajutoarele de minimis;
Reg (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de
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dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și
de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri
maritime și de abrogare a R (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; Reg (UE) nr. 480/2014 de
completare a Reg (UE) nr. 1303/2013; Reg (UE) nr. 808/2014 de stabilire a normelor de
aplicare a Reg (UE) Nr. 1305/2013; Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 866/2008
privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură
pregătirea din învățământul preuniversitar precum și durata de școlarizare; Legea nr.
263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor; Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale - republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările
ulterioare; Legea nr 489/2006 privind libertatea religiei și regimul general al cultelor –
republicată, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura C1 se adresează următoarelor categorii de beneficiari:
• Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
• ONG-uri
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Măsura C1 permite plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C1 se acordă pentru:
• elaborarea și actualizarea planurilor de dezvoltare a municipalităților și a satelor în
teritoriul Ținutul Bârsei și a serviciilor de bază oferite de acestea, precum și ale
planurilor de protecție și de gestionare legate de zonele Natura 2000 și de alte zone
cu înaltă valoare naturală;
• investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri
la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al
economisirii energiei;
• investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază
destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a
infrastructurii aferente;
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investiții de uz public în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în
infrastructura turistică la scară mică;
studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului
cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare
naturală, inclusiv cu aspectele socio-economice conexe, precum și acțiuni de
sensibilizare ecologică;
investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul
îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de mediu a așezării
respective.

Acțiuni neeligibile
• Investiții în localitățile din teritoriul Ținutul Bârsei ce intră sub incidența proiectelor
finanțate prin alte programe operaționale
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe
o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute
prin măsură;
• Investiția să se realizeze în teritoriul Ținutul Bârsei;
• Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de
• investiții;
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic
al acesteia;
• Investiția în infrastructura de apă/apă uzată să fie în conformitate cu Master
Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;
• Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul
Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru
soluția de funcționare;
• Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu
împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii C1 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
•

Principiul gradului de acoperire a populației deservite
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•

•

•
•
•

Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor
turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri
europene.
Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei determinată în baza studiilor de specialitate – Studiu privind
stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare a zonelor rurale asumat de
către MADR;
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul bârsei

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile
publice locale și ONG-uri
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-uri.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a
3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/ beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
• Cheltuieli publice totale – 316048 Euro
• Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 15 000
Locuitori
• Număr de locuri de muncă create - 0
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Măsura C2/P6 DI6B Servicii sociale pentru integrarea grupurilor vulnerabile
Denumirea măsurii –SERVICII SOCIALE PENTRU INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE
Codul Măsurii – C2 / P6 DI6B
Tipul măsurii - INVESTIȚII
1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei
Una din principalele vulnerabilități ale comunităților rurale este existența unor
grupuri aflate în situații de vulnerabilitate socială. În funcție de zonă, aceste grupuri tind
să aparțină unui anumit criteriu de excludere precum etnie, gen, putere economică, etc.
Principalele elemente definitorii ale situației de excluziune socială o reprezintă
incapacitatea de a participa la viața economică și socială a comunității precum și
incapacitatea de a găsi și implementa soluții de eliminare a acestei situații de
vulnerabilitate.
Teritoriul Ținutul Bârsei nu face excepție. În comunitățile locale se regăsesc grupuri
aflate în situație de ecluziune socială. Deși principalul element care generează excluziunea
socială este situația economică precară, majoritatea locuitorilor aflați în astfel de situații
aparțin etniei rome.
De asemenea, serviciile sociale furnizate la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei sunt
minimale și presupun, în general, doar aplicarea măsurilor obligatorii, măsuri care arată, la
nivel național, o ineficiență majoră în eliminarea situațiilor de excluziune socială.
Este așadar necesară planificarea unei intervenții la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei
care să vizeze furnizarea de servicii sociale adiționale precum și asigurarea oportunităților
de incluziune socială pentru grupurile aflate în situații de vulnerabilitate și excluziune
socială.
Măsura C2 propune o abordare integrată în sensul dezvoltării/furnizării unor servicii
sociale orientate în mod specific către integrarea etniilor minoritare, în special cea romă în
țesutul social al comunităților locale din teritoriul Ținutul Bârsei. Intervenția va fi
completată atât de oportunitățile oferite prin Programul Operațional Capital Uman 2014 –
2020, axa prioritara5, Obiectiv Specific 5.2. cât și prin principiul de selecție cu prioritate în
cadrul măsurii B3 a proiectelor care oferă oportunități de ucenicie și/sau angajare
persoanelor beneficiare de servicii sociale prin intermediul infrastructurii dezvoltată prin
măsura C2.
Măsura C2 vizează realizarea de investiții în infrastructura socială în vederea
integrării minorităților locale, în special minoritatea romă aflată în situație de
excluziune socială.
Obiectiv(e) de dezvoltare rurală- măsura C2 se subscrie obiectivului nr 3.
Obiectiv(e) specific(e) al(e) măsurii - Măsura C2 contribuie la atingerea obiectivelor nr
II și III ale al SDL Ținutul Bârsei.
Măsura contribuie la prioritatea 6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B din Reg. (UE) nr. 1305/2013
Măsura C2 contribuie la atingerea obiectivului transversal ”mediu și climă” prevăzut în
Reg. (UE) nr. 1305/2013 prin sprijinirea cu prioritatea a propunerilor de proiect care includ
elemente de protecția mediului, eficiență energetică și limitarea schimbărilor climatice.
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Complementaritatea cu alte măsuri din SDL Ținutul Bârsei – Măsura C2 este
complementară cu măsura C1 prin contribuția la îmbunătățirea calității vieții pentru
minoritățile locale, în special pentru minoritatea romă aflată în situație de excluziune
socială.
Sinergia cu alte măsuri din SDL – Măsura C2 contribuie, împreună cu măsurile B1, B2,
B3, B4 și C1 la atingerea priorității P6 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.
2. Valoarea adăugată a măsurii
În urma implementării măsurii C2, elementele preconizate de valoare adăugată sunt
următoarele:
• Creșterea nivelului de integrare al minorităților etnice, în special etnia romă;
• Dezvoltarea portofoliului de servicii sociale furnizate la nivelul teritoriului Ținutul
Bârsei
• Implementarea unei abordări integrate prin includerea într-un demers unitar a
oportunităților furnizate prin PNDR, POCU, Legea uceniciei, etc.
3. Trimiteri la alte acte legislative
Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; Legea
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 292/2011 a asistenței
sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 197/2012 privind asigurarea
calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.
219/2015 privind economia socială; Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile
sociale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 539/2005
pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative
de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență
socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței
Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 Hot ărâre a Guve rnului nr. 268/ 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014
privind aprobarea strategiei naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului
pentru perioada 2014-2020 și a Planului operațional pentru implementarea Strategiei
naționale pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016; Hotărârea
Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
Hotărârea Guvernului nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020, cu
modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea
Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 20152020; Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1372/2010 privind aprobarea
Procedurii de autorizare a unităților protejate; Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale și administrației publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării
tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale
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ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"; Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1838/2014 privind
aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul
2015, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care
asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor
române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență
socială;
 Ordinul
ției
socialeminist
și persoanelor
rului muncii,
vârstnice
fa milie
nr.
i, prot e c
424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de
servicii sociale; Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitatea pentru
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost,
tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane
adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale; Ordinul ministrului muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 31/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor
pentru completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării
copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat,
temporar sau definitiv, de părinții săi; Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; Ordinul
ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1343/2015 privind
aprobarea Instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale
din domeniul protecției victimelor violenței în familie;
4. Beneficiari direcți, indirecți (grup țintă)
Măsura C2 se adresează următoarelor categorii de beneficiari direcți:
• Entități publice sau private acreditate ca furnizori de servicii sociale
Măsura C2 se adresează următoarelor categorii de beneficiari indirecți:
• Minorități etnice aflate în situații de excluziune / vulnerabilitate socială
5. Tip de sprijin
Sprijinul va fi acordat sub forma rambursării costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
Măsura C2 permite plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4)
și art. 63 ale R (UE) nr. 1305/2013
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Acțiuni eligibile
Sprijinul prevăzut în cadrul măsurii C2 se acordă pentru operaționalizarea infrastructurii
existente la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei de către o entitate acreditată ca furnizor de
servicii sociale pentru dezvoltarea de servicii sociale și acțiuni specifice orientate către
integrarea minorităților etnice aflate în situații de vulnerabilitate socială, în special etnia
romă. Sunt considerate eligibile investițiile privind amenajarea, modernizarea, extinderea
infrastructurii existente precum și dotările necesare pentru furnizarea de servicii sociale în
condițiile legii.
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Acțiuni neeligibile
Prin măsura C2 nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial
7. Condiții de eligibilitate
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe
o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
• Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
• Investiția trebuie să se încadreze în tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Investiția să se realizeze în teritoriul Ținutul Bârsei;
• Investiția trebuie să demonstreze impactul privind integrarea minorităților etnice
aflate în situații de excluziune socială
• Investiția trebuie să dezvolte un serviciu social recunoscut de legislația în vigoare
Criteriile de eligibilitate vor fi detaliate în cadrul documentelor aferente apelurilor de
selecție.
8. Criterii de selecție
Selecția beneficiarilor măsurii C2 se va face în baza unei proceduri transparente pe baza
următoarelor principii:
•
•
•
•

Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei
Principiul abordării integrate
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;

9. Sume aplicabile și rata sprijinului
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de max. 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013
privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a
3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/ beneficiar.
10. Indicatori de monitorizare
Pe parcursul implementării și la evaluarea impactului final al proiectelor finanțate vor fi
urmăriții cu precădere indicatorii de monitorizare de mai jos:
Indicatori principali
• Cheltuieli publice totale 100 000 Euro
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•
•

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 250
locuitori
Număr de locuri de muncă create - 2
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CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor
strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)
Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei se subscrie / corelează
documentelor de planificare strategică existente la nivel micro-regional, județean, regional
și național.
Corelarea cu Planul de Dezvoltare Locală al teritoriului Ținutul Bârsei pentru perioada
2010 - 2013 1
Strategia de Dezvoltare locală pentru teritoriul Ținutul Bârsei asigură continuitatea
obiectivelor stabilite pentru perioada anterioară de programare:
PLANUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ
STRATEGIA DE DEZVOLTARE
LOCALĂ
TERITORIUL „ȚINUTUL BÂRSEI” SE VA DEZVOLTA TERITORIUL „ȚINUTUL BÂRSEI” SE
ÎNTR-O MANIERĂ DURABILĂ, BAZATĂ PE COEZIUNEA VA DEZVOLTA ÎNTR-O MANIERĂ
TERITORIALĂ, UTILIZAREA POTENȚIALULUI LOCAL DE DURABILĂ, BAZATĂ PE COEZIUNEA
DEZVOLTARE ȘI ASIGURAREA COMPLEMENTARITĂȚII TERITORIALĂ,
UTILIZAREA
CU SPAȚIULUI URBAN LIMITROF
POTENȚIALULUI
LOCAL
DE
DEZVOLTARE
ȘI
ASIGURAREA
Pe baza viziunii de dezvoltare și pornind de la COMPLEMENTARITĂȚII
CU
consultările cu actorii procesului de dezvoltare SPAȚIULUI URBAN LIMITROF
durabilă, atât din teritoriul ȚINUTUL BÂRSEI cât și Pe baza viziunii de dezvoltare au
din comunitățile și teritoriile învecinate au fost fost
stabilite
următoarele
stabilite următoarele priorități ale Planului de obiective
ale
Strategiei
de
Dezvoltare Locală:
Dezvoltare Locală a teritoriului
Ținutul Bârsei:
I. Dezvoltarea economică sustenabilă și creșterea
competitivității sectorului agricol și forestier I.
Creșterea
competitivității
agricol
și
pentru eliminarea disparităților economice și sectorului
performanțelor
asigurarea unui nivel ridicat de convergență între îmbunătățirea
toate comunitățile din ȚINUTUL BÂRSEI.
economice ale fermelor din
II. Asigurarea condițiilor de dezvoltare a ȚINUTUL BÂRSEI.
sectoarelor economice non agricole din spațiul II. Creșterea calității vieții,
rural, diversificarea activităților economice și sprijinirea
diversificării
asigurarea unui nivel ridicat de calitate a vieții
economiei locale și crearea de
locuri de muncă cu precădere în
III. PRIORITĂȚI TRANSVERSALE
sectorul non-agricol.
Creșterea calității și a nivelului de protecție a OBIECTIVE TRANSVERSALE
mediului înconjurător sub toate aspectele sale în III.
Conservarea
mediului
vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen lung a înconjurător
și
prevenirea
comunităților din ȚINUTUL BÂRSEI
schimbărilor climatice
Cooperarea cu organizații similare în vederea IV.
Promovarea
inovării
în
economie
și
societate
dezvoltării durabile a teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI
0F

Corelarea cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov 2012 2020 2
1F

1
2

https://tinutulbarsei.files.wordpress.com/2015/03/pdl-tinutul-barsei-versiunea-martie-20151.pdf

http://www.metropolabrasov.ro/assets/files/Strategia%20de%20dezvoltare%20durabila%20a%20Zonei%20Metro
politane%20Brasov.pdf-55dd904b.pdf
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Teritoriul Ținutul Bârsei cuprinde 14 localități (13 rurale și 1 urbană). Dintre acestea, 9
localități fac parte din Zona Metropolitană Brașov. La nivelul acestei aglomerări urbane
funcționale a fost realizată Strategia de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov
2012 – 2020. În cadrul acestui document de planificare strategică sunt definite, printre
altele, următoarele obiective specifice:
• I.3. Dezvoltarea economiei eco-rurale
• I.4. Dezvoltarea/ modernizarea infrastructurii de învățământ preuniversitar și
universitar pentru asigurarea de forță de muncă competitivă/calificată
• I.5. Stimularea inițiativelor de afaceri și a antreprenorialului
• II.2. Conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și istoric
• III.4. Dezvoltarea durabila a infrastructurii
• IV.1. Dezvoltarea infrastructurii sociale, educaționale și de sănătate și a serviciilor
conexe.
Obiectivele Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei urmăresc dezvoltarea
integrată a teritoriului și au fost operaționalizate în cele 0 măsuri de intervenție descrise
anterior. Aceste măsuri, prin specificul lor, se subscriu obiectivelor specifice ale Strategiei
de Dezvoltare Durabilă a Zonei Metropolitane Brașov. Acestea au o abordare mai generală
dar includ dezideratele de dezvoltare formulate pentru teritoriul Ținutul Bârsei.
Corelarea cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov – Orizonturi 2013 –
2020 - 2030 3
Obiectivul strategic general pentru județul Brașov formulat în acest document strategic este
”Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice și umane existente cu respectarea
principiilor dezvoltării durabile în vederea realizării unei dezvoltări economice și sociale
care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții populației județului Brașov”
2F

Acest obiectiv se subscrie abordării LEADER pentru dezvoltarea rurală dar include și cele 2
obiective strategice și 2 obiective transversale stabilite pentru teritoriul Ținutul Bârsei.
În plus, obiectivul 7 al strategiei județului Brașov este ”Dezvoltarea rurală” sub toate
aspectele sale.
Corelarea cu Planul de Dezvoltare regională 2014 – 2020 pentru Regiunea Centru 4
La nivelul regiunii Centru, Planul de Dezvoltare Regională stabilește obiectivul strategic nr
4 ca fiind ”Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii”. Acest
obiectiv acoperă arealul de dezvoltare propus de obiectivele I și II ale Strategiei de
Dezvoltare Locală pentru teritoriul Ținutul Bârsei. De asemenea, obiectivele transversale
referitoare la protecția mediului și inovare se subscriu obiectivului strategic nr 3 formulat
la nivelul regiunii Centru și anume ”Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței
energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie”.
3F

Corelarea cu Programul Național pentru Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 2020 5
4F

3

http://addjb.ro/uploads/proiecte/SDJBV/Documente/ADDJB_Strategia.pdf
http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020
5
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-09-februarie2016.pdf
4
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Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei se subscrie în mod direct PNDR
2014 – 2020. Astfel, Obiectivul I al SDL este similar obiectivului I din PNDR în timp ce al
doilea obiectiv al SDL se subscrie obiectivului III al PNDR
PNDR 2014 - 2020
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ
i) restructurarea și creșterea viabilității I. Creșterea competitivității sectorului
exploatațiilor agricole; ii) gestionarea agricol și îmbunătățirea performanțelor
durabilă
a
resurselor
naturale
și economice ale fermelor din ȚINUTUL
combaterea schimbărilor climatice; iii) BÂRSEI.
diversificarea activităților economice, II. Creșterea calității vieții, sprijinirea
crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea diversificării economiei locale și crearea
infrastructurii
și
serviciilor
pentru de locuri de muncă cu precădere în
îmbunătățirea calității vieții în zonele rural sectorul non-agricol.
iii) Diversificarea activităților economice, OBIECTIVE TRANSVERSALE
crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea III. Conservarea mediului înconjurător și
infrastructurii
și
serviciilor
pentru prevenirea schimbărilor climatice
îmbunătățirea calității vieții în zonele IV. Promovarea inovării în economie și
rurale
societate
Corelarea cu Reg. (UE) 1305/2013 6
5F

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei este derivată în mod direct din
Reg. 1305/2013. Astfel, obiectivele SDL corespund obiectivelor formulate la nivel european
prin intermediul art. 4 și priorităților formulate în cadrul art. 5. Măsurile incluse în Strategia
de Dezvoltare Locală vizează asigurarea unei contribuții directe la îndeplinirea indicatorilor
naționali și europeni de dezvoltare rurală.

6

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305
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62

În perioada de programare 2014 – 2020 estimăm că perioada de funcționare a GAL va fi
(ținând cont de regula n+3) sem II 2016 – sem. II 2023, respectiv 15 semestre.
Principiile care vor guverna activitatea GAL sunt următoarele:
• Organizarea administrativă a GAL Ținutul Bârsei la începutul activității, imediat după
semnarea deciziei de finanțare
• Lansarea cu prioritate a măsurii dedicată serviciilor sociale și integrării minorităților
etnice în primul semestru de activitate
• Asigurarea unor sesiuni de promovare a apelurilor ce vor fi lansate pentru a disemina
în teritoriu informațiile relevante privind apelurile, criteriile de eligibilitate și
selecție, clarificarea aspectelor legate de depunerea și implementarea proiectelor
• Lansarea cu prioritate a măsurilor pregătitoare (A1, B1, B2)
• Asigurarea asistenței la implementare pentru beneficiarii măsurilor GAL Ținutul
Bârsei
• Verificarea dosarelor de plată depuse de beneficiarii GAL Ținutul Bârsei
• Monitorizarea permanentă a stadiului implementării SDL
• Evaluarea periodică a stadiului implementării SDL
• Organizarea periodică de evenimente de animare a teritoriului și sesiuni de instruire
orientate către creșterea nivelului de expertiză profesională și a capacității
operaționale, atât la nivel individual (persoană, fermă, companie) cât și la nivel
global pentru întreg teritoriul.
• Evaluarea cu celeritate a cererilor de finanțare depuse de beneficiari
Calendarul estimativ de activități este următorul:

II 2023

I 2023

II 2022

I 2022

II 2021

I 2021

II 2020

I 2020

II 2019

I 2019

II 2018

I 2018

II 2017

I 2017

Activitate

II 2016

Sem

Organizarea administrativă
a GAL
Funcționare GAL
Sesiuni
de
promovare
apeluri
Sesiuni de informare
Animare teritoriu / instruire
personal GAL & lideri locali
Apel selecție măsura A1
Apel selecție măsura A2
Apel selecție măsura A3
Apel selecție măsura A4
Apel selecție măsura B1
Apel selecție măsura B2
Apel selecție măsura B3
Apel selecție măsura B4
Apel selecție măsura C1
Apel selecție măsura C2
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Evaluare si selecție cereri
de finanțare
Monitorizare SDL
Asistență la implementare
Evaluare DCP beneficiari
Evaluare impact SDL
Asigurare vizibilitate GAL
Colaborare cu organizații
similare

În cadrul GAL Ținutul Bârsei, activitatea de implementare a SDL se va realiza cu personal
propriu. Principiul de bază este acela de a realiza pe cât posibil activitățile cu personal
propriu și de a subcontracta cât mai puține activități. Astfel, funcționarea GAL Ținutul
Bârsei, lansarea apelurilor de selecție, evaluarea cererilor de finanțare, organizarea
întâlnirilor de informare / promovare, asistența la implementare pentru beneficiarii GAL,
verificarea DCP ale beneficiarilor vor fi realizate cu personal propriu.
Evenimentele de animare vor fi subcontractate parțial în sensul asigurării logisticii necesare
(locație, cazare dacă e cazul, masă, echipamente de proiecție/sonorizare, etc.) Astfel de
evenimente vor fi moderate de personalul propriu al GAL.
Sesiunile de instruire vor fi subcontracte integral către companii specializate care pot livra
programele de formare necesare pentru creșterea capacității operaționale și a nivelului de
expertiză la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei.
Personalul propriu al GAL va asigura monitorizarea și evaluarea periodică a gradului de
implementare al SDL și al nivelului de atingere al indicatorilor SDL Ținutul Bârsei. Dacă va
fi considerat necesar, va fi luată în considerarea subcontractarea unor servicii de evaluare
intermediară a implementării SDL (estimativ în perioada sem II 2018 – sem I 2019)
Gal Ținutul Bârsei va utiliza următoarele categorii de resurse pentru a asigura o funcționare
eficientă în perioada de funcționare 2016-2023:
• Cota de 20% din suma alocată pentru GAL Ținutul Bârsei alocată prin măsura 19.4 va
fi utilizată în principal pentru acoperirea costurilor cu salariile angajaților,
organizarea activității curente (lansare apeluri, evaluare, asistență la implementare,
verificare DCP, monitorizare și evaluare, etc) precum și la asigurarea resurselor
necesare pentru evenimentele de informare, promovare, animare și instruire. De
asemenea, dacă resursele financiare vor permite, o parte din bani vor fi investiți în
dezvoltarea infrastructurii IT – calculatoare, imprimante, etc. De asemenea, din
sumele alocate prin măsura 19.4 vor fi achiziționate birotică și consumabile pentru
derularea activității curente, combustibil, etc.
• Membrii GAL Ținutul Bârsei vor pune la dispoziția echipei de implementare în mod
gratuit o serie de facilități precum sediu mobilat și conectat la rețele de utilități și
rețele de comunicații, acces la calculatoare și imprimante, acces la mijloace de
transport.
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Cotizațiile membrilor vor fi utilizate pentru acoperirea unor costuri precum
cheltuieli neprevăzute, comisioane bancare, etc.
În măsura în care alte surse de venit sau sprijin ”în natură” vor fi disponibile, acestea
vor fi utilizate pentru completarea fondurilor disponibile prin măsura 19.4 și ale
resurselor puse la dispoziție de membri.
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CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea
strategiei.
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei a fost realizată întro manieră participativă, pornind de la 2 concepte majore și anume:
• ”Regionalitatea” se referă la abordarea procesului de dezvoltare în manieră
integrată din punct de vedere teritorial, fără a interpreta granițele administrativ teritoriale
ca bariere. Dimensiunea regională a unui teritoriu dat ține de nivelul de coeziune teritorială,
economică și socială, de premise similare și de direcții strategice de dezvoltare comune.
Abordarea LEADER este esențialmente o abordare regională întrucât pornește de la un
teritoriu omogen, cu caracteristici specifice zonei date mai curând de factori culturali,
istorici, sociali geografici și mai puțin de organizarea administrativ teritorială a zonei.
• ”Participarea” se referă la atragerea tuturor organizațiilor publice și private din
teritoriu în diversele etape ale procesului decizional pentru a-l influența în mod eficient.
Acest demers presupune în primul rând un grad ridicat de transparență al procesului de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, etapa de audit teritorial este cea
care poate pune bazele unui nivel ridicat de implicare / participare a actorilor locali
relevanți în etapa de planificare efectivă a procesului de dezvoltare locală sustenabilă.
Componenta de animare a teritoriului a urmărit realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală
a teritoriului Ținutul Bârsei într-o manieră care să îi asigure legitimitatea față de
stakeholderii locali precum și coerența la momentul implementării a presupus parcurgerea
următoarelor etape:
I. Organizarea unei conferințe inițiale (de lansare a proiectului). Aceasta a avut loc în data
de 26 Ianuarie 2016 în Comuna Vulcan la Centrul Comunitar din localitate. La întâlnire au
participat 72 de persoane, reprezentanți ai membrilor parteneriatului care constituie GAL
Ținutul Bârsei precum și membrii echipei de implementare a proiectului de realizare a
Strategiei de Dezvoltare Locală. În cadrul evenimentului au fost prezentate etapele ce vor
fi parcurse în elaborarea SDL, modul de lucru, modalitățile de comunicare între membrii
parteneriatului și echipa de proiect, etc. De asemenea, în cadrul acestei prime întâlniri cu
partenerii a fost realizat un prim inventar al problemelor din teritoriu, atât cele generale
cât și probleme specifice asociate implementării de proiecte în perioada 2007 – 2013, în
special prin PNDR.
II. Organizarea a 14 întâlniri de informare, câte una în fiecare localitate din teritoriul
Ținutul Bârsei în perioada 27 ianuarie – 13 februarie 2016. În total, la aceste întâlniri aui
participat 358 de persoane din localitățile membre ale teritoriului Ținutul Bârsei.
Promovarea întâlnirilor a fost realizată prin postarea de afișe în zonele publice, publicarea
de articole în mass media locală, transmiterea de invitații prin email, utilizarea rețelelor
sociale, etc. În cadrul acestor întâlniri a fost prezentat proiectul de realizare a Strategiei
de Dezvoltare Locală, etapele ce vor trebui parcurse, modalitățile de implicare a publicului
larg în elaborarea SDL, etc. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri a fost prezentată la
nivel general, structura Reg. 1305/2013 precum și reflectarea acestui document în măsurile
cuprinse în PNDR 2014 – 2020. Participanții au fost solicitați să propună direcții de acțiune
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/ măsuri / instrumente de dezvoltare locală care să fie incluse în SDL. De asemenea,
participanții au fost invitați să completeze și un chestionar on-line privind intențiile de a
dezvolta proiecte în următoarea perioada. Prin realizarea întâlnirilor de informare s-a
asigurat transparența procesului de realizare a SDL, s-au diseminat informații relevante la
nivelul comunității locale.
III. Organizarea conferinței intermediare a proiectului – întâlnirea partenerilor. Această
a doua întâlnire a reprezentanților parteneriatului a avut loc în data de 15 februarie 2016
în comuna Hărman. În cadrul acestei întâlniri la care au participat 80 de persoane
(parteneri GAL și membri ai echipei de implementare) au fost prezentate concluziile etapei
de audit teritorial și a fost prezentată propunerea de obiective și portofoliu de măsuri ce
vor fi incluse în SDL. Participanții au comentat și au oferit feed-back cu privire la propunerile
făcute și a fost definitivat astfel varianta draft a SDL ce urma să fie supusă consultării
publice.
IV. Organizarea a 14 întâlniri de consultare/dezbatere publică în teritoriul Ținutul
Bârsei, câte una în fiecare localitate în perioada 16 februarie – 11 martie 2016. La aceste
întâlniri au participat în total 429 de persoane. În cadrul acestei etape, la întâlniri au fost
invitați să participe locuitorii fiecărei localități. Echipa de proiect a prezentat în cadrul
fiecărei întâlniri propunerea de SDL cu accent pe portofoliul de măsuri propus. În cadrul
întâlnirilor a fost evaluată opinia participanților cu privire la fiecare măsură și au fost făcute
modificări în funcție de dorințele membrilor comunităților locale. De asemenea, în cadrul
întâlnirilor au fost abordate modalitățile de implementare a proiectelor și s-a propus
ajustarea schemelor de finanțare pentru a asigura un acces real precum și sprijin la
implementarea proiectelor finanțabile prin SDL.
V. Organizarea conferinței finale a proiectului – întâlnirea partenerilor. Această ultimă
întâlnire a fost organizată în data de 31 martie 2016 în comuna Vulcan, în cadrul Centrului
Comunitar. La întâlnire au participat 81 de persoane. În cadrul evenimentului final a fost
prezentată versiunea actualizată (la 30 martie 2016) a SDL Ținutul Bârsei. Au fost prezentate
în detaliu obiectivele fiecărei măsuri, tipurile de sprijin, activitățile eligibile, etc. Partenerii
au făcut în continuare propuneri de modificare și au decis prin vot ce propuneri vor fi
încorporate în SDL și ce propuneri nu vor fi incluse. De asemenea, la definirea variantei
finale a SDL au fost luate în calcul și concluziile sondajului realizat în mediul online.
Participarea comunităților locale la elaborarea Strategie de Dezvoltare Locală Ținutul Bârsei
a fost un proces participativ de succes datorită resurselor disponibile prin intermediul
măsurii 19.1. S-a putut astfel organiza o serie de evenimente ale partenerilor precum și
evenimente de animare locală ce au permis implicarea comunităților în proiectarea și
calibrarea SDL. Pe parcursul derulării activităților de animare s-a asigurat egalității dintre
bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de
sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.
O parte din documentele rezultate în urma procesului de animare / consultare sunt
disponibile în anexa 6.
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CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare și control a strategiei
Structura administrativă a GAL Ținutul Bârsei include organele de conducere (Adunarea
Generală și Consiliul Director), echipa de implementare (Manager și experți), Comitetul de
Selecție a proiectelor și Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Toate aceste structuri vor
fi implicate la nivel decizional sau executiv, în implementarea SDL GAL Ținutul Bârsei.
Componenta administrativă derulată de GAL Ținutul Bârsei va viza:
• implementarea SDL (lansarea de apeluri de selecție, evaluarea cererilor de
finanțare, asigurarea asistenței la implementare, etc.)
• Animarea teritoriului – derularea de acțiuni specifice de informare, promovare,
instruire și animare ce vizează creșterea capacității operaționale la nivelul teritoriului
Ținutul Bârsei
• funcționarea GAL - întocmire rapoarte de activitate, cereri de plată, dosare de
achiziții aferente costurilor de funcționare și animare; gestionare din punct de vedere
financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.
Regulamentul de Organizare și Funcționare stabilește sarcinile GAL Ținutul Bârsei în raport
cu implementarea SDL, conform art. 34 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013:
• consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa
operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
Animarea teritoriului se va face prin activități specifice de promovare și informare, instruire
și animare, asigurarea unei comunicări permanente între GAL și comunitatea locală (în
special prin întâlniri directe și mijloace on line).
• conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor
criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite
conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind
deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități
publice și permite selecția prin procedură scrisă;
Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari GAL Ținutul Bârsei va elabora ghiduri ale
solicitantului și proceduri de evaluare specifice pentru fiecare măsură în parte ce vor fi
făcute publice înaintea lansării apelurilor de selecție. Comitetul de Selecție a Contestațiilor
Proiectelor la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei va fi format din 7 membri. Totodată, se va
avea în vedere ca prin componența comitetului de selecție să nu fie reprezentat un sector
dominant, cu pondere mai mare de 49%. Componența Comisiei de Soluționare a Contestații
va fi stabilită astfel încât să respecte aceleași principii. Regulamentele de organizare și
funcționare a celor două structuri vor fi elaborate de GAL în cadrul Manualului de
procedură pentru evaluare și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte și vor fi
făcute publice pe site-ul și la sediul GAL Ținutul Bârsei.
• asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate
operațiunilor, în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor
strategiei;
Proiectele selectate la finanțare pe baza criteriilor de eligibilitate și selecție vor contribui
la îndeplinirea obiectivelor și priorităților SDL pentru teritoriul Ținutul Bârsei.
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•

pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de
depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
GAL Ținutul Bârsei va publica pe website-ul propriu procedurile de evaluare și selecție a
proiectelor pentru fiecare măsură, dar și apelurile de selecție și ghidurile solicitantului,
însoțite de formularele specifice.
• primirea și evaluarea cererilor de finanțare și cererilor de plată depuse;
Proiectele vor fi depuse până la termenul limită anunțat în apelul de selecție sau până la
epuizarea sumelor alocate, în cazul în care se va opta pentru sesiuni cu depunere continuă.
Evaluarea va fi făcută pe baza procedurilor existente într-o manieră profesionistă și
obiectivă. Verificarea cererilor de plată se va face cu celeritate, urmărind să se atingă un
nivel ridicat de calitate al dosarelor ce urmează să fie transmise pentru rambursare către
AFIR.
• selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea
propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității
înainte de aprobare;
Proiectele care vor îndeplini condițiile de conformitate și eligibilitate, ordonate în funcție
de punctajul obținut vor fi supuse aprobării Comitetului de Selecție. După validarea acestora
de către comitet, vor fi înaintate către OJFIR în vederea verificării eligibilității finale.
• monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități
specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.
Monitorizarea și evaluarea implementării SDL sunt procese cu caracter continuu ce vor fi
derulate de echipa GAL Ținutul Bârsei. În funcție de necesități, sprijin extern va fi
achiziționat în vederea evaluării obiective a implementării SDL. Monitorizarea va face uz
acolo unde este posibil de instrumente IT specializate, urmărind cele 3 componente –
implementare SDL, animare teritoriu și funcționare.
Monitorizarea va viza, deopotrivă, verificarea respectării pe tot parcursul implementării
strategiei a criteriilor de eligibilitate și selecție care au stat la baza selectării acesteia și
autorizării Grupului de Acțiune Locală cât și eficiența activității GAL Ținutul Bârsei.
Managerul și responsabilul financiar vor avea sarcina de a verifica periodic stadiul
implementării planului financiar, mai exact raportarea cheltuielilor de funcționare la
sumele încasate de beneficiari și depunerea cererilor de plată pentru decontarea
cheltuielilor de funcționare, în vederea evitării blocajelor financiare în activitatea curentă
a GAL.
Ca urmare a datelor centralizate și a concluziilor rezultate în etapa de monitorizare,
periodic se va realiza evaluarea implementării strategiei de dezvoltare locală. Va exista cel
puțin o evaluare intermediară majoră (perioada sem II 2018 – sem I 2019) care se va face
prin verificarea îndeplinirii indicatorilor de performanță asumați de GAL și a celor impuși de
Autoritatea de Management, dar și o evaluare finală care va analiza impactul strategiei și
gradul de îndeplinire a obiectivelor propuse.
Fiecare proiect implementat în cadrul SDL va avea un responsabil cu monitorizarea
progresul proiectului pe baza unor rapoarte semestriale elaborate de beneficiar și pe baza
deplasărilor în teren. Responsabilul cu monitorizarea proiectelor va urmări avizarea și
derularea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii, depunerea cererii/cererilor de plată, sume
încasate sau orice alte aspecte relevante.
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La momentul depunerii cererii de finanțare la GAL, fiecare solicitant își va lua
angajamentul ca, în cazul selectării cererii de finanțare, să pună la dispoziția GAL
informații/documente cu privire la proiect sau să anunțe GAL Ținutul Bârsei ori de câte ori
va încasa sume de la AFIR.
• Întocmirea raportărilor, a dosarelor de achiziții și a cererilor de plată pentru
cheltuielile de funcționare și animare;
Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, GAL va efectua cheltuieli cu plata
personalului angajat, cheltuieli legate de comunicare, cu echipamentele și consumabilele
necesare desfășurării activității, pentru instruirea personalului, precum și alte cheltuieli
specificate în fișa Sub-măsurii 19.4.
Recuperarea costurilor de funcționare și animare va fi făcută prin cereri de plată care vor
fi efectuate periodic, în funcție de necesitățile de lichidități pentru derularea activității,
dar și în conformitate cu regulile stabilite de AFIR. În prealabil, pentru activitățile de
animare se vor depune rapoarte de activitate.
Pentru implementarea SDL, în cadrul GAL Ținutul Bârsei se va constitui o echipă formată
din 6 persoane, care va avea următoarea componență:
- 1 Manager general – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât
și al respectării procedurilor de lucru;
- 1 Manager financiar – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar –
contabile a GAL-ului; va avea și atribuții de verificare a cererilor de finanțare și a
conformității cererilor de plată depuse de beneficiarii GAL; va coordona activitatea
de elaborare a dosarelor cererilor de plată aferente măsurii 19.4
- 6 Agenți de dezvoltare – desfășoară activități de evaluare și selecția a cererilor de
finanțare, asistență la implementare pentru beneficiari, verificarea dosarelor
cererilor de plată, participă la organizarea și moderarea acțiunilor de informare,
promovare, animare și instruire, monitorizează evoluția proiectelor finanțate prin
SDL, participă la procesul de monitorizare și evaluare a implementării SDL, asigură
funcționarea eficientă a GAL, participă la evenimente ale RNDR și alte organisme
relevante pentru obiectivele GAL Ținutul Bârsei;
- 1 Funcționar administrativ – asigură suportul echipei de implementare a SDL.
Toți angajații vor fi încadrați cu contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu o
normă de minim 4 ore/zi, însă în funcție de gradul de încărcare a echipei, norma va putea
fi majorată până la 8 ore /zi. Această structură va putea fi definitivată după comunicarea
sumelor disponibile prin componenta B din Planul de Finanțare. În perioada 2021 - 2023,
atunci când volumul de muncă va scădea, se va putea renunța la o parte din membrii echipei
sau se vor diminua normele (dar se va respecta condiția menținerii numărului cu o normă
de minim 4 ore/zi, cel puțin până la momentul contractării tuturor fondurilor alocate SDL.
Procedurile de verificare a cererilor de finanțare și a cererilor de plată se vor derula cu
respectarea regulii “celor 4 ochi”, dar și cu evitarea posibilelor conflicte de interese. Astfel,
experții din echipa GAL vor avea atât atribuții de verificare a cererilor de finanțare, cât și
a cererilor de plată. Această necesitate este justificată deopotrivă de nevoia de a asigura
numărul necesar de experți în perioadele în care va exista un număr mare de proiecte
depuse sau de posibilitatea ca, în caz de contestații, verificarea proiectelor să fie făcută de
alți 2 experți decât cei care au verificat inițial proiectul.
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Atribuțiile specifice fiecărui post sunt detaliate în documentele, care constituie Anexa
8 la SDL. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a
legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

În situația în care volumul de lucru va fi foarte mare sau angajații GAL nu vor avea
competențele necesare într-un anumit domeniu, vor fi contractați experți externi pentru
asigurarea unei implementări eficiente a SDL Ținutul Bârsei. De asemenea, alte servicii
externalizate vor fi contractate pentru management și asistență, mentenanță site,
echipamente și audit, materiale de promovare, instruiri și alte servicii sau bunuri necesare
în funcție de cerințele impuse de ghidurile aferente Sub-măsurilor 19.2 și 19.4.
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CAPITOLUL X: Planul de finanțare al strategiei

Suprafață
TERITORIU
GAL

Populație
TERITORIU
GAL

VALOARE
TOTALĂ
COMPONE
NTA
A
(EURO)

875

58,990

2,032,560

PRIORITATE

1

MĂSURA

INTENSITA
TEA
SPRIJINUL
UI

A1 / P1 DI1C 100%
50%-70%90%

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABIL
Ă/PRIORITATE
(FEADR + BUGET
NAȚIONAL)
EURO

VALOARE
PROCENT
UALĂ3
(%)

50,000

2.46%

300,000

520,000

25.58%

30,000

1.48%

1,026,048

50.48%

CONTRIBUȚIA
PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/
MĂSURĂ2 (FEADR +
BUGET NAȚIONAL)
EURO
50,000

2

A2/ P2 DI2A

3

A4 / P2 DI2A 100%
A3 / P3 DI3A 100%

220,000
30,000

B1 / P6 DI6A 90%

150,000

B2/ P6 DI 6A 100%

30,000

B3 / P6 DI6A 100%

280,000

B4 / P6 DI6A 70%

150,000

C1 / P6 DI6B 100%

316,048

C2 / P6 DI6B 100%

100,000

6

71

Cheltuieli de funcționare
și animare
100%

406512

TOTAL COMPONENTA A

2032560

20.00%
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CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Începând cu depunerea dosarelor cererilor de finanțare la sediul GAL Ținutul Bârsei,
componenta de evaluare și selecția a proiectelor se va derula după cum urmează:
ETAPA 1 - Primirea, înregistrarea cererii de finanțare (CF) și verificarea conformității
Solicitantul depune cererea de finanțare în trei exemplare la secretariatul GAL ȚINUTUL
BÂRSEI). Secretariatul GAL ȚINUTUL BÂRSEI înregistrează cererea de finanțare in Registrul
de Intrări/Ieșiri. După înregistrare, expertul GAL va verifica conformitatea dosarului cererii
de finanțare. În urma acestei verificări, CF poate fi declarată CONFORMĂ sau NECONFORMĂ.
ETAPA 2- Verificarea eligibilității CF
Controlul eligibilității se va aplica tuturor CF declarate conforme și constă în verificarea
corespondenței între cerințele Ghidului Solicitantului și dosarul CF. Verificarea cererii de
finanțare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea eligibilității specifice
fiecărei măsuri. După efectuarea verificărilor asupra dosarului CF și a documentelor depuse
în urma cererii de informații suplimentare (dacă este cazul), CF poate fi declarată ELIGIBILĂ
sau NEELIGIBILĂ
ETAPA 3 – Verificarea criteriilor de selecție și acordarea punctajului.
În cadrul acestei etape se va urmări conformarea dosarului CF cu principiile de selecție
enunțate anterior și se va calcula punctajul obținut de fiecare cerere de finanțare depusă.
În cadrul etapelor menționate anterior se va respecta regula de verificare de către 2 experți
distincți, astfel încât să fie eliminat în totalitate elementul de subiectivism. Orice element
din cadrul dosarului CF care va fi interpretat în mod diferit de către cei 2 experți va fi adus
la cunoștința superiorului ierarhic. In cazul in care se constata diferențe între cei doi experți
evaluatori, acestea se mediază de către șeful ierarhic superior. În toate situațiile de
divergenta, soluția finala va fi data de către șeful ierarhic.
În cadrul celor 3 etape de mai sus se vor folosi proceduri și formulare de evaluare care au
fost făcute publice odată cu documentele de apel (Ghidul solicitantului, formular CF, Anexe,
etc.)
ETAPA 4 – Comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
După definitivarea punctajelor pentru fiecare CF, rezultatele se publică pe site-ul GAL și se
comunică (de regulă prin mijloace electronice) către fiecare solicitant. Aceștia vor avea la
dispoziție un termen de 5 zile lucrătoare (dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la
publicarea pe site) pentru depunerea eventualelor contestații la sediul GAL.
În situația în care există contestații, la nivelul GAL Ținutul Bârsei se va constitui o echipă
de 2 experți care va verifica validitatea contestației. Experții care verifică CF în etapa de
contestație trebuie să fie diferiți de experții care au asigurat verificarea inițială. Rezultatele
verificării inițiale și ale verificării contestației vor fi supuse atenției unei Comisii de
Soluționare a Contestațiilor. Această comisie este alcătuită din 5 membri ai parteneriatului
GAL și funcționează pe principiul ”Dublului cvorum”. Rolul principal al comisiei este de a
analiza contestațiile depuse și de a da o soluție definitivă asupra contestațiilor depuse.
Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CSC
Tip / Observații
Comuna Feldioara
Membru titular
Comuna Hăghig
Membru titular
Comuna Dumbrăvița
Membru supleant
Comuna Cristian
Membru supleant
Parteneri privați %
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Partener
GDD Sound
Cojocariu Silviu ÎI
Cățean Trade SRL
Gelmar Prod SRL

Funcția în CSC
Tip / Observații
Membru titular
Membru titular
Membru supleant
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CSC
Tip / Observații
Asociația RAMHA
Membru titular
Asociația Pro Hăghig
Membru supleant
După analizarea contestațiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor elaborează un raport
care detaliază punctajele finale pentru fiecare CF pentru care a fost depusă o contestație.
Soluțiile se comunică (de regulă prin posta electronică cu confirmare de primire)
solicitanților care au depus contestații.
ETAPA 5 – Selecția proiectelor
După soluționarea contestațiilor, echipa de experți care a realizat evaluarea propune spre
aprobare Comitetului de Selecție lista cu proiectele conforme, lista cu proiectele eligibile,
lista cu proiectele propuse pentru finanțare și lista cu proiectele eligibile dar care nu vor fi
finanțate.
Comitetul de Selecție se întrunește și supune la vot listele menționate anterior. Comitetul
de selecție funcționează după regula ”dublului cvorum”. Deciziile Comitetului de Selecție
se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.
Tabel cu componența Comitetului de Selecție
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Membru titular
Brașov
Comuna Hălchiu
Membru titular
Comuna Hărman
Membru titular
Comuna Vâlcele
Membru supleant
Comuna Vulcan
Membru supleant
Comuna Sânpetru
Membru supleant
Parteneri privați %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
TG Prodag SRL
Membru titular
Necula S Iulian ÎI
Membru titular
Plametco SRL
Membru supleant
Velican Minodora Carmen ÎI
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
Asociația Producătorilor de Produse Traditionale Membru titular
Fundația Carpați
Membru titular
Asociația Romii Împreună
Membru supleant
Liga pentru Dezvoltarea Comunității
Membru supleant
După aprobarea de către Comitetul de Selecție, rezultatele finale ale apelului de proiecte
se publică pe site și se comunică fiecărui solicitant, de regulă prin poșta electronică.
Etapele descrise în această secțiune vor fi descrise în detaliu în cadrul documentului
”Manual de procedură pentru evaluare și selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte”
ce va fi elaborat la nivelul GAL în primul semestru de activitate.
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CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese
conform legislației naționale
În vederea asigurării unei proceduri de evaluare și selecție echilibrate și echidistante,
următoarele mecanisme de evitare a conflictului de interese vor fi implementate la nivelul
GAL Ținutul Bârsei:
• În primul semestru de activitate al GAL se va organiza o sesiune internă de
informare privind definiția și modalitățile de identificare a conflictului de interese
• Fiecare angajat va completa în primele 5 zile ale fiecărui semestru calendaristic o
declarație pe propria răspundere în care va menționa eventuale situații de conflict
de interese în care se regăsește. Aceeași declarație va fi completată de membrii
Comisiei de Soluționare a contestațiilor precum și de membrii Comitetului de
Selecție. În declarație se va face în mod expres referire și la posibile conflicte de
interese în situația în care persoana respectivă deține informații despre posibila
depunere a unei cereri de finanțare în viitorul apropiat (max. 6 luni), depunere ce
ar genera o situație potențială de conflict de interese.
• În cadrul procesului de evaluare, fiecare expert evaluator va completa o
declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese în cadrul
procesului de evaluare. Această declarație va fi completată pentru fiecare CF
analizată și va face parte din dosarul administrativ.
• La fiecare ședință de evaluare, membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor și
membrii Comitetului de Selectare a proiectului vor completa o declarație pe propria
răspundere privind conflictul de interese.
În cazul în care se constată o situație de conflict de interese, persoană în cauză va fi
înlocuită în timp util astfel încât să fie asigurată obiectivitatea procesului de evaluare și
selecție.
În cazul în care se constată existența / suspiciunea existenței unei situații de conflict de
interese care a generat efecte, la nivelul GAL va fi constituită o Comisie de analiză a
conflictului de interese (numită de Comitetul Director al asociației) care va analiza
situația creată și va propune măsuri corective care pot merge până la propunerea anulării
rezultatelor unei sesiuni de primire proiecte. În situația în care un proiect rezultat dintro astfel de situație se află deja în implementare, vor fi sesizate organele judiciare și AFIR.
Detaliile procedurii de evitare a conflictului de interese vor fi detaliate în cadrul
”Manualului de procedură pentru evaluare și selectarea cererilor de finanțare pentru
proiecte” ce va fi elaborat la nivelul GAL în primul semestru de activitate.
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JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL POIANA MARULUI

HOT AR IR EA NR. 19
din 03.03.2015,
privind obţinerea calităţii de membru al Asociaţiei Ţinutul Bîrsei
pentru comuna Poiana Mărului în vederea dezvoltării Grupului de Acţiune
Ţinutul Bîrsei, şi implementării abordării LEADER

Locală

Consiliul Local al Comunei Poiana Mărului, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituită, azi data de 03.03.2015,
Avînd în vedere proiectul de hotărîre al domnului primar Nicolae Codreanu nr. 931 din
27.02.20 15, referatul compartimentului de specialitate nr. 930 din 27.02.2015, avizul
comisiei de specialitate nr. 932 din 27.02.2015, precum şi propunerile făcute în şedinţă,
Vazînd prevederile art. 1, şi următoarele, din OG 26/2000, cu privire la asociaţii şi
fundaţii, ale art. 1, şi u1mătoarele din leg. 52/2003, privind transparenţa deci zională în
admini straţia publică, şi ale art. 11, art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c, şi alin. 9 din
leg. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
In temeiul art. 45 alin. (2) din leg. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOT ARASTE
Art. 1. Se aprobă asocierea comunei Poiana Mărului reprezentată prin primar Nicolaie
Codreanu cu organizaţii publice şi private în cadrul asociaţiei ŢINUTUL BÎRSEI începînd
cu perioada de planificare 2014-2020.
Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei ŢINUTUL BÎRSEI în forma prevazută
în Anexa m. 1 la prezenta hotărîre şi Statutul Asociaţiei ŢINUTUL BÎRSEI în forma prevăzută
în Anexa nr. 2 la prezenta hotărîre.
Art. 3. Autoritatea Publică Locală a comunei Poiana Mărului nu va adera la un alt
parteneriat ce va implementa o SDL-Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR
2014-2020.
Art. 4. Se împuterniceşte domnul Codreanu Nicolae, primar al comunei Poiana Mărului să
semneze în numele şi pe seama comunei Poiana Mărului actele necesare afilierii comunei la
asociaţia ŢINUTUL BÎRSEI.
Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărîri se însărcinează primarul cmunei
Poiana Mărului.
A1i. 3. In conformitate cu prevederile art. 48 şi 49 din leg. 215/2001, prezenta hotărîre se
aduce la cunoştiinţă publică şi se va comunica primarului, şi prefectului, pentru controlul
legalităţii .

Vizat pentru legalitate
SECRETAR COMUNA

Mast. MIHf P / GONEA

Jl!DFTUL BRASOV
CONSll IUL LOCAL HARMAN

HOT AR ARE A NR. 17
din 22.04.2015
- privind continuarea Asocierii Comunei Harman în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei în
vederea dezvoltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Locală şi implementării
abordării LEADER
Consiliul Local al comunei Harman întrunit in sedinta ordinara din data de 22.04.2015,
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Harman cu privire la
continuarea Asocierii Comunei Harman în cadrul Asociaţiei Ţinutu l Bârsei in vederea
dezvo ltării A.sociaţiei Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Locală şi implementări i abordării
LEADER. expunerea de motive , raportul de specialitate intocmit si avizul favorabil dat de
com isiile de specialitate nr. 1 si 3 din cadrul Consiliului Local Harman,
In baza prevederilor art. 36 alin 7 lit.a si c din legea nr.215/200 I legea administratiei
publice Locale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare şi ale O.O. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu votul a 13 consi lieri din cei 14 prezenti Consiliul Local
Harman fiind compus din 15 consilieri,
In temeiul art.45 alin 2 din Legea 215/200 I privind administratia publica locala
republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE
Art.1 Se aprobă continuarea asocierii Comunei Ham1an reprezentata prin primar Di sor
Mihai cu organizaţi i publice şi private în cadrnl asociaţiei 'ŢINUTUL BÂRSEI pentru perioada
de planificare 2014 - 2020.
Art.2 Autoritatea Publică. Local ă a Comunei Harman nu va adera la un alt parteneriat cc
va implementa o SDL - Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
Art.3 Se împuterniceşte Domnul Disor Mihai primar al Comunei Harman să semneze in
numele şi pe seama Comunei Harman actele necesare continuării afilierii comunei la Asociatia
ŢI NUTUL BÂRSEI
Art.4 Primarul Comunei Harman va asi~ra,;:@.~~a:-1 îndeplinire a prezentei hotarari.
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RO MANIA
JUDETUL BRASOV
COMUNA SANPETRU
STR.REPUBLICII, NR. 655
TEL0268/360028, FAX0268/360118
CUl4777175

lnd dos A.3
Hotarare nr. 24
Din 26.03.2015
Obiect:
Continuarea Asocierii în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru oraşul I comuna Sanpetru în vederea
dezvoltării Asociaiţiei Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Locală şi implementării abordării LEADER
Consiliul Local al Comunei Sanpetru întrunit azi 26.03.2015 în şedinţă ordinară/extraordinară având în
vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Sanpetru la proiectul de hotărâre; referatul întocmit de
aparatul de specialitate al primarului, raportul al comisiei de specialitate din cadru l consiliului local

)

Pe baza prevederilor Legii nr.21 5/2001 a Administratiei Publice Locale, republicată şi ale O .G. 26/2000
cu privire la asociaţii ş i fundaţii, proiectul de hotărâre înaintat de primar, dezbaterile în plenul şedinţei
În temeiul art.11 , art. 36, alin.2 lit (e), alin 7 lit (c) şi art.45 alin. I din Legea nr.21 5/2001 a Administratiei
Publice Locale, republicată

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă continuarea asociem Comunei Sanpetru_reprezentata prin primar Rusu Ion cu
organizaţii publice şi private în cadrul asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI pentru perioada de planificare 2014
- 2020
Art. 2 Autoritatea Publică Locală a Comunei Sanpetru nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa
o SOL - Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020
Art. 3 Se împuterniceşte Domnul Rusu Ion, primar al Comunei Sanpetru să semneze în numele şi pe
seama Comunei Sanpetru actele necesare contiuării afilierii orasului I comunei la asociatia ŢINUTUL
BÂRSEI
Art. 4 Primarul Comunei„Sanpetru va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei
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ROMANIA

UkAS

JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOD

""t"ţ~~·
005

HOTARAREA NR.30
din 29.04.2015
- privind asocierea Comunei Bod cu Aso9iatîa Tinutul Bârsei - Grupul de Actiune Locală precum cu şi
parteneri privaţi/O.N.G, precum si reprezentanti ai societatii civile, în cadrul Asociaţiei ŢINUTUL
BÂRSEI în vederea accesării de fonduri europene prin abordarea LEADER, Măsura 19 din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 -2020.
·

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOP~
Intrunit in sedinta ordinara in data de 29.04.2015,
Avand în vedere:
• proiectul de hotarare nr.2616/20.04.2015. initiat de consilier local al comunei Bod si expunerea de
motive
• raportul din 22.04.2015 al comisiei nr.3 pentru amenajarea teritoriului si urbanism, mediu si
turism, juridica si de disciplina, pentru aprobarea avizelor prealabile de oportunitate la PUZ-uri
• raportul nr.2617/20.04.2015 întocmit de compartimentul de specialitate
• prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asocîatîi si fundatii
In temeiul art.11, art.36t alin.2, lit.e, alin. 7, lit.c, art.45, alin.2, lit.f si art.115, alin.1, lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Comunei Bod!. reprezentata prin primar Paul Cemat, cu organizaţii
publice şi private în cadrul asociaţiei ŢINUTUL BARSEI pentru perioada de planificare 2014-2020.
Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI în fonna prevăzută în Anexa
nr. 1 la prezenta hotarâre şi Statutul Asociaţiei ŢINUTIJL BÂRSEI în forma prevAzută în Anexa nr. 2 a
prezentei hotarari.
Art.3 Autoritatea Publică Locală a Comunei Bod nu va adera la un alt parteneriat ce va
implementa o SOL- Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
Arl.4 Se împuterniceşte Domnul Paul Cemat, primar al Comunei Bod să semneze în numele şi pe
seama Comunei Bod actele necesare afilierii comunei la asociatîa ŢINU1UL BÂRSEI
Art.5 Cu aducere ),a·.. · · · · e a prevederilor prezentei hotarâri se incredintea7.a Primarul
· '·'t, _
comunei. Bod.
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t adoptata in unanimitate de voturi.(12 consilieri
t ex. Institutia Prefect Iul Judetului Brasov
l c:x. J.)Qşar scdinta Consiliu Local Bod

l ex. Coleotie HotMari
1 ex, Ptimar
l ~CQJTlpartiment financiar cont:Wi\

1'e;t. Asocia.ba Tara .B~i

retar,
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JUDETUL BRASOV
CONSILIUL LOCAL HALCHIU
HOT ARARE A NR. 21
din 28.04.2015
pentru Continuarea Asocierii în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru
Comuna HALCHIU în vederea dezvoltării Asociaiţiei Ţinutul Bârsei - Grup
de Acţiune Locală şi implementării abordării LEADER

CONSILIUL LOCAL HALCHIU,
Întrunit in şedinţa ordinară de lucru azi, 28.04.2015,
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de dl.IOAN GARBACEA, in
calitate de Primar; cu avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I si nr.3 a
Consiliului Local Halchiu, a Expunerii de motive si a Raportului de specialitate
nr.2629/24.04.2015, întocmit de doamna Pal Ildiko, inspector al Primariei
Comunei Halchiu;
In baza prevederilor Legii nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale,
republicată şi ale O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
În temeiul art.11, art. 36, alin.2 lit (e), alin 7 lit (c) şi art.45 alin.I din
Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicată, cu modificarile
si completarile ulterioare
HOTARASTE:
Art. 1 Se aprobă continuarea asocierii Comunei HĂLCHIU reprezentata
prin primar IOAN GÂRBACEA cu organizaţii publice şi private în cadrul
asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI pentru perioada de planificare 2014 - 2020
Art. 2 Autoritatea Publică Locală a Comunei HĂLCIIlU nu va adera la un
alt parteneriat ce va implementa o SDL - Strategie de Dezvoltare Locală cu
finanţare prin PNDR 2014-2020
Art. 3 Se împuterniceşte Domnul IOAN GÂRBACEA, primar al Comunei
HĂLCIIlU să semneze în numele şi pe seama Comunei HĂLCIIlU actele
necesare contiuării afilierii comunei la asociatia ŢINUTUL BÂRSEI
Art. 4 Primarul Comunei HĂLCIIlU va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei
PRESE DINTE DE ŞEDINŢĂ
PAL GYULA
Difuzare
1 ex Institutia Prefectului
1 ex Primar
1 ex Dosar
lex.Aflsare
Hotararea a/ost adoptata cu: 12 voturi pel}ţn~i)vc•S:~G~/
11
1vr.
'" consz zerz m fu nctze:
· 13
•.•·..'·„ 1~!.--:-··
·t '~"
Nr. consilieri prezenti: 12
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Vizat pentru legalitate
Secretar Comuna Halchiu
jurist, CEICU C UDIA-MIOARA

ROMÂNIA
.Judeţul Braşov

Comuna Crizbav

Consiliul Local al Comunei Cri7.bav
Str. Principala nr. 141, Crizbav 507081, jud. Brasov
Tcl.: +40-(0)268-481820 , fax: +40-(0)268-481755; www.comunacrizbav.ro
HOTĂRÂRE

Nr. 18 din 16.04.2015
privind continuarea asocierii în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru comuna Crizbav în
vederea dezvoltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Locală şi implementării
abordării LEADER
Consiliul Local al Comunei Crizbav, întrunit în şedinţa o rdinară din data de 16 apri lie 2015,
Vâzând proiectul de hotărâre ini ţiat de primarul comunei Crizbav, raportul compartimentului de
specialitate precum şi rapoartele comsiilor ele specialitate din cadrul consiliului local,
Prin continuarea asocierii cu Asociaţia Tinutul Bârsei, comuna Crizbav, î n calitate de membru
cu drepturi depline în Asociaţia Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Local ă, poate contribui î n mod
direct la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale. PNDR 2014 - 2020 include prin măsura 19
(abordarea LEADER) prevederi pentru crearea şi dezvoltarea de Grupuri ele Acţiune Locală (GALuri) care sunt parteneriate la nivel subregional între autorităţi le locale, organi zaţiil e privale şi
societatea c ivilă. Rolul acestora este de a implementa strategiilc de dezvo ltare loc ală proprii.
Din experien ţa statelor Uniunii Europene, care au aplicat începând cu anul 1992, reiese faptul
că abordarea LEAD ER pentru dezvoltarea spaţiului rural a contribuit eficient la dezvoltarea
capacităţii unor teritorii \argite de a defini problemele, de a identi fica soluţi i de rezolvare şi de a
atrage fondurile necesare pentru rezolvarea acestora,
În temeiul art.li , art. 36, alin. 2 lit (e), alin. 7 lit (c) şi al art. 46 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicată, cu modific ări le şi completări l e ulterioare, adoptă
prezenta,
HOTĂRÂRF.
Art. 1 Se aprobă continuarea asocierii comunei Crizbav, reprezentata prin primar B alaşi Sorin.
cu organizaţii publice şi private în cadrul asociaţiei T INlJTUL BÂRSEI pentru perioada de
planificare 20 14 - 2020.
Art. 2 Comuna Cri zbav nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o SDL -- Strategie de
Dezvoltare Loca lă cu finanţare prin PNDR 2014-2020.
Art. 3 Se împuterni ceşte domnulBalaşi Sorin, primar al comunei Crizbav, să semneze în
numele şi pe seama comunei Crizbav actele necesare co ntiuării afilierii comunei la asociatia

TlN UTUL BÂRSEI.
Art. 4 Primarul comunei Crizbav va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Preşedinte

de şedinţă,
Muntean Busioc
Avizat pentru legalitate
Secret·ir,
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RO MANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
FELDIOARA

$

)

HOTARAREA
NR .............. ./2015
privind aprobarea continuarii Asocierii in cadrul Asociatiei
Tinutului Barsei a comunei Feldioara în vederea dezvoltarii
Asociatiei Tinutului Barsei -Grup de Actiune Locala si
implen1entarea abordarii LEADER
Consiliul local alcomunei Feldioara,judetul Brasov ,
avand in vedere nota de fundamentare cu privire la aprobarea
continuarii Asocierii in cadrul Asociatiei Tinutului Barsei pentru
comuna Fel di oara,
tinand cont si de avizul favorabil al comisiei de specialitate si
a compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei
Feldioara,
vazand si prevederile OG nr.26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii ,
In temeiul art. l l ,art.36,alin.2 lit.e,alin. 7 lit.c si art.45 alin.I
din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
HOTARASTE:
Art.I Se aproba continuarea asocierii comunei Feldioara repre
-zentata prin primar Taus Sorin cu organizatii publice si private in
cadrul Asociatiei Tinutului Brasei,in conditiile prevevazute de
lege,pentru perioada de planificare 2014-2020.
Art.2. Autoritatea Publica Locala a comunei Feldioara nu va

- 2 adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de
Dezvoltare Locala cu finantare prin PNDR 2014 -2020.
Art.3 .Se imputemiceste dl Taus Sorin ,primarul comunei
Feldioara sa semneze in numele si pe seama comuna Feldioara
actele necesare continuarii afilierii comunei Feldioara la
asociatia TINUTUL BARSEI.
Art.4 .Primarul comunei Feldioara va asigura aducerea la
indeplinire a prezentei hotarari.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRA ŞOV

CONSILI UL LOAL AL COMUNEI DUMBRĂVIŢA

H O TĂ R Â R E A NR. 21.
din 31 martie 2015

- privind co11ti11uarea asocierii Îll cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru Comuna
vederea dezvoltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei, Grup de Acţiune Localt'i şi
implementarea abordării LEADER
Dumbrăviţa Îll

Consiliul Local al comunei Dumbrăviţa Judeţul Braşov , întrunit în şedinţă ord i nară la data
de 31 martie 201 5;
A vând în vedere expunerea de motive a Primarului Comunei Dumbrăviţa, Proiectul de
hotărâre întocmit, privind continuarea asocierii în cadrul A sociaţiei Ţinutul Bârsei pentru Comuna
Dumbrăviţa, în vederea dezvo ltări i A soc iaţiei Ţinutul Bârsei, Grup de Acţi une Locală şi
impl ementării abordări i LEADER şi Raportul, avizat de comisi ile de specialitate;
În baza prevederilor art. 11, art. 36, alin. 2, lit. E ş i alin. 7 lit. C din Legea nr 215/200 I
privind admini straţia publică l ocală, republicată, cu m od ificările ş i compl etările ulterioare ş i ale
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificări le şi co mpletăril e ulterioare;
În temeiul art. 45 , alin. I din Legea nr. 215/2001 privind admini straţia publică local ă,
rep ub licată, cu modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. - Se aprobă continuarea asocierii Comunei Dumbrăviţa, rep reze ntată prin primar
Popa Zachiu, în cadrul A sociaţie i Ţinutul Bârsei, în vederea dezvoltări i Asociaţiei Ţinutul Bârsei
în vederea dezv o ltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei, Grup de Acţiune Locală şi implementării abordării
LEADER, pentru perioada de planificare 2014 - 2020.
Art.2. - Comuna Dumbrăv iţa nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie
de Dezvoltare Loca lă cu finanţare prin PNDR 20 14 - 2020.
Art.3. - Se împuterniceşte domnul Popa Zachiu, primar al Comunei Dumbrăviţa să
semneze în numele şi pe seama Comunei Dumbrăviţa, actele necesare continuării afilierii comunei
la Asoc iaţia Ţinutul Bârsei.
Art.4. - Primarul comunei aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

Avizat
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ROMÂNIA
.JUDEŢUL

COVASNA

CONSILIUL LOCAL HĂGHIG
Str. Mihai Viteazul,
Nr. 258, Cod poştal 527100
Tel/Fax: 02671366904 juridic@primariahaghig.ro

HOTĂRÂREA Nr. / ~

/2015

privind continuarea Asocierii în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru
comuna Hăghig în vederea dezvoltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei - Grup
de Acţiune Locală şi implementării abordării LEADER
Consiliul local al comunei Hăghig, judetul C~Îsna
IJ
.• întrunit în şedinţă ordinară în data de
' t'7 -3 ..c. O/ "J ;
• analizând expunerea de motive asupra Proiectului de hotărâre cu pnvtre la
continuarea Asocierii în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru comuna
Hăghig în vederea dezvoltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei • Grup de Acţiune
Locală şi implementării abordării LEADER
• văzând
o raportul de avizare favorabil al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
o raportul de avizare favorabil al comisiei pe domenii de activitate
o raportul de avizare, favorabil, al secretarului comunei Hăgh ig
• cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică,

•

conform prevederilor OUG nr. 26/2000, cu privire la

asociaţi i

si

fundaţii,

cu

modificări

şi completări;

•

în temeiul art. 11, prevederilor art. 36 alin. (4) lit. e, şi ale art. 36 alin (7) lit. .a" şi „c"
, ale art. 45 alin . 2 lit. „f şi art. 115 alin . (1) lit. „b" din Legea nr. 215/2001 privind
adm inistraţia publică locală, republicată , cu modificări ş i completări

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă continuarea asocierii Comunei Hăghig, reprezentata prin primar Cucu
Alexandru cu organizatii publice şi private În cadrul asociaţiei ŢINUTUL BARSEI pentru
perioada de planificare 2014 - 2020
Art. 2 Autoritatea Publică Locală a Comunei Hăghig nu va adera la un alt parteneriat ce
va implementa o SOL - Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020
Art. 3 Se împuterniceşte Domnul Cucu Alexandru, primar al Comunei Hăghig să semneze
;n numele şi pe seama Comunei Hăghig actele necesare contiuărH afilierii comunei la
asociatia ŢINUTUL BÂRSEI
Art. 4 Primarul Comunei Hăghig va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
. Hăghig la

31· iJ!; .. .,2 (li/)

ROMAN/A
JUDEŢUL COVASNA
COMUNA VALCELE
CONSILIUL LOCAL

H O TĂ R Ă RE A Nr._di_/2015
privitoare la continuarea asocierii în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru comuna
Vâlcele în vederea dezvoltării Asociaţiei Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Locală şi
implementării abordării LEADER

Consiliul Local al Comunei Vâlcele ,judeţul Covasna,
având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului Comunei Vâlcele la proiectul de hotărâ re ;
- rapoartele favorabile ale comisiei de specialitate,al compartimentului de resort
şi avizul secretarului comunei Vâlcele,
Pe baza prevederilor Legii nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale,
republicată şi ale O.G. 26/2000 cu privire la asoci aţii şi fundaţi i , proiectul de hotărâre înaintat
de primar, dezbaterile în plenul şedinţei
în temeiul art.11, art. 36, alin.(2) lit. "e", alin.(7) lit. "c" şi art.45 alin.(1) precum şi
art.115,alin.(1),lit."b" din Legea nr.215/2001 , republicată , privind administraţia publ ică loca lă,

HOTĂRĂŞTE
Art.1-Se aprobă continuarea asocierii Comunei Vâlcele reprezentata prin
viceprimar Cucu Nicolaie cu organizaţii publice ş i private în cadrul asociaţiei ŢINUTUL
BÂRSEI pentru perioada de planificare 2014 - 2020.
Art. 2- Autoritatea Publică Locală a Comunei Vâlcele nu va adera la un alt
parteneriat ce va implementa o SDL - Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR
2014-2020
Art.3-Se împuterniceşte Domnul Cucu Nicolaie, viceprimar al Comunei Vâlcele
să semneze în numele şi pe seama Comunei Vâlcele actele necesare continuării afilierii
comunei la Asociaţia ŢINUTUL BÂRSEI
Art.4- Viceprimarul Comunei Vâlcele va asigura aducerea la îndep linire a
prezentei hotărâri.

Araci la 26.03.2015

KUMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILillL LOCAL ŞINCA
Şinca Veche,Str. Principală nr.314, jud.Braşov
Tcl/fax: -:-(40)-0268/245301, e-mail: primaria_sinca@yahoo.com
Hotă rârea

nr. 7 /04.02.2015

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
privind
Obţinerea calităţii
dezvoltării

de membru al Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru comuna ŞINCA în vederea
Grupului de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei şi implementării abordării LEADER

Consiliul Local al Comunei ŞINCA întrunit azi 04.02.2015 în şedinţă ordinară odinară
având în vedere expunerea de motive si referatul de specialitate la proiectul de hotărâre;
Pe baza prevederilor Legii nr.215/200 l a Administratiei Publice Locale, republicată şi ale
O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, proiectul de hotărâre înaintat de primar, dezbaterile în
plenul şedinţei, a prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica si a procesului verbal nr. 389/2015 privind afisarea ordinii de zi.

În temeiul art.11, art. 36, alin.2 lit (e), alin 7 lit (c) şi art.45 alin. I din Legea nr.215/2001 a
Administratiei Publice Locale, republicată
HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă asocierea Comunei Şinca reprezentata prin primar Victor Bârlez cu

organizaţii publice şi private în cadrul asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI începând cu perioada de
planificare 2014 - 2020
Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei ŢINUTUL B~RSEI în forma prevăzută în
Anexa nr. l la prezenta hotarâre şi Statutul Asociaţiei ŢINUTUL BARSEI în forma prevăzută în
Anexa nr. 2 a prezentei hotarari
Art. 3. Autoritatea Publică Locală a Comunei Şinca nu va adera la un alt parteneriat ce va
implementa o SDL - Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020

Art. 4 Se împuterniceşte Domnul Victor Bârlez, primar al Comunei Şinca să semneze în
numele şi pe seama Comunei Şinca actele necesare afilierii comunei la asociatia ŢINUTUL
BÂRSEI
Art. 5 Primarul Comunei Şinca va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei
Hotararea a fost adoptata cu unanimilRlt de voturi

PRESEDINTE DE SEDINTA
POLOGEA NICOLAE

/
/

f

/

llr'v

~I

I

Contrasemnat
SECRETAR
DUMBRAVA ELENA

I/

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULCAN

HOTĂRÂREA NR.

J1' I 26 martie 2015

Obiect:
Obţinerea calităţii de membru al Asociaţiei Ţinutul Bârsei pentru comuna VULCAN În vederea
dezvoltării Asociaiţiei Ţinutul Bârsei - Grup de Acţiune Locală şi implementării abordării

LEADER

m

Consiliu/ Local al Comunei VULCAN Întrunit azi 26.03.2015 în şedinţă ordinară având
vedere expunerea de motive a Primarului Comunei VULCAN la proiectul de hotărâre; referatul
nr. 1231124.03. 2015 întocmit de aparatul de specialitate al primarului,
Pe baza prevederi/or Legii nr.21512001 a Administratiei Publice Locale, republicată şi ale O. G.
2612000 cu privire la asociatii şi fundaţii, proiectul de hotărâre Înaintat de primar, dezbaterile în
plenul şedinţei
În temeiul art.11, art. 36, alin .2 fit (e), alin 7 fit (c) şi arl.45 alin.1 din Legea nr.21512001 a
Administratiei Publice Locale, republicată

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă asocierea Comunei VULCAN reprezentata prin primar GHEORGHE
CALBUREAN cu organizaţii publice şi private în cadrul asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI începând
cu perioada de planificare 2014 - 2020

Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI Tn forma prevăzută în
Anexa nr. 1 la prezenta hotarâre şi Statutul Asociaţiei ŢINUTUL BÂRSEI în forma prevăzută
în Anexa nr. 2 a prezentei hotarari
Art. 3. Autoritatea Publică Locală a Comunei VULCAN nu va adera la un alt parteneriat
implementa o SOL - Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020

ce va

Art. 4 Se împuterniceşte Domnul GHEORGHE CALBUREAN , primar al Comunei VULCAN
să semneze în numele şi pe seama Comunei VULCAN actele necesare afilierii comunei la
asociatia ŢINUTUL BARSE/

Art. 4 Primarul Comunei VULCAN va asigura aducerea fa îndeplinire a prezentei
Preşedinte

de

şedinţă

Secretar

AFRAS~RINEL

CL/NqJU IOAN /
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JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL AL

ORAŞULUI

GHIMBAV

Str. Lungă, nr. 69, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 I 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

HOTĂRÂREA

Nr: 74 din data: 25.05.2015

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea participării Oraşului Ghimbav
ca membru al Asociatiei Tinutul Bârsei
'

'

Consiliul Local al Oraşului Ghimbav, întrunit în şedinţă în data de 25.05.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre, Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei Ţinutul
Bârsei, avizul comisiei de specialitate,
Văzând prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 11 , art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. e), alin. 7, lit. c) din Legea nr.
215/2001 , referatul întocmit în cauză,
În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
Hotărăşte

Art. 1. Se aprobă participarea Oraşului Ghimbav ca membru al
implicit se acceptă prevederile Actului Constitutiv şi ale Statulului
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
şi

Asociaţiei Ţinutul
Asociaţiei Ţinutul

Bârsei
Bârsei

Art. 2. Se mandatează Primarul Oraşului să reprezinte localitatea Ghimbav la Adunarea
Generală a Asociaţiei, să susţină interesele locale şi să semneze în numele localităţii documente,
acorduri, etc. emanate de Adunarea Generală precum şi cererea de adeziune.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul

l ocal ită ţii.

Prezenta h;>tărâre a fost adoptată cu !f voturi "pentru", _!!_ "împotriva" şi
"abţineri" din /~
consilieri prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri în funcţie.

1
Contrasemnează

I

sec eta
Szinatovici Da

Preşedinte

de şedinţă
Cernea Cristian Marius
: ". ..;-i'1.I\ IV;. .

./
Prezenta hot
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RO MANIA
JUDE'fUL BRAŞOV

COMUNA CRISTIAN
www .uatcristian.ro
str. Piaţa Libertăţii nr. 1. 507055 Cristiqn, jud. Braşov
tel.: 0268/257001, tel./fax: c268/257733 2-mail: secretar@uatcristian.ro

HOT ti„RÂREA NR. 49/2015
privind obţinerea calităţii de membru al Asocia/iei Ţinutul Bârsei in vederea dezvoltării
Asociaţiei Ţinu/ul Bârsei - Grup de acţiune localâ şi implementării abordării LEADER

Consiliul Local al comunei Cristian;
Analizând referatul nr. fn al viceprimarulu i Comunei Crist ian, dl. Buta Octavian prin care
so l ic ită aderarea Comunei Cristian la A sociaţia Ţinutul Bârsei - Grupul de Acţiune Locală, precum şi
expunerea de motive tot fără număr a viceprimarului Comunei Cristian, ambele prezentate în plenul
şedinţei din 28 . 04.2015,
Având în vedere prevederile Legii nr. 2 15/2001 privind Adm i n i straţia Publică Locală,
actualizată şi republicată, precum şi OG nr. 26/2000 cu pr ivii'e la asoc i aţ ii şi fondaţi i;
În temeiul prevederilor art. 11 , art. 36, alin.2, ;it.''e"', alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. l din Legea
nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, actuali zată şi republicată,

HOTĂRĂŞTE :
aprobă asocierea Comunei Cr;stian reprezentată prin primar, dl. Dragoş Serafim, cu
publice şi private în cadrul Asociaţiei Ţinutul Bârsei, începând cu perioada de planificare
2015 -2020.
Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaşiti 'finutul Bârsei, în forma prevăzută la anexa nr.
1 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei Ţinutu l Bârse i în forma prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta

Art.1. Se

organizaţii

hotărâre.

Art.3. Comuna Cristian nu va adera la un alt p&iî.tneriat ce va impl ementa o SOL - Stategie de
Dezvoltare Locală cu finanţare PNDR 2014 - 2020.
Art.4. Se împuterniceşte primarul Comunei Cristian, dl. Dragoş Serafim să semneze în numele
şi pe seama Comunei Cristian actele necesare af!lierii comunei ia Asoc i aţia Ţ in utu l Bârsei.
Art.5. Primarul comunei Cristian prin Compartimentul Juridic, va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respecrai-ea prevederilor din actel e normative în
materie.
Adoptată

la Cristian, în data de 28.04.20JS

CONTRASEMNEAZĂ:
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SECRETAR,
ANTONIA NA GY
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Hotărârea a fost adopt tă cu unanimitate de ~-Muri.. ;.· .: .': ·. "
Se comunică: I ex.
AR/AR/6 ex

Colecţie;

I ex.

Prefectură;

I ex. Dosar; l e x. Primar, I ex..

Asoci aţia Ţi nutui

Bâ;·sei, l ex. Viceprimar

Fișa de prezentare a teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI
Numele localităţii

Codul SIRUTA
41088
64390
64942
41925
40606
41033
42456
40955
40928
41854
42398
41621
40900
40214

Județ
BV
CV
CV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV
BV

Comună
HĂRMAN
HĂGHIG
VÂLCELE
SÂNPETRU
BOD
HĂLCHIU
CRIZBAV
FELDIOARA
DUMBRĂVIȚA
ȘINCA
VULCAN
POIANA MĂRULUI
CRISTIAN

Total
Total general
% locuitori oraşe/municipii din total locuitori (≤25%)
Densitatea

Nr. locuitori
Oraș/ Municipiu

GHIMBAV

Suprafață

km /comună km2/oraș/municipiu
nr.loc./comună
nr.loc./oraș/municipiu
5402
52.79
2315
45.64
4475
70.24
4819
34.82
3994
33.56
4218
54.43
2518
53.13
6154
75.97
4624
99.10
3401
184.30
4567
53.40
3315
61.59
4490
27.73
4698
28.30
54292
4698
846.70
28.30
58990.00
875.00
7.96
67.42
2

Componența parteneriatului ȚINUTUL BÂRSEI
PARTENERI PUBLICI
Nr.
crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct Obiect
de
de lucru/sucursală/ filială
activitate
1
(localitate)
1.
COMUNA HĂRMAN
Str. Mihai Viteazul nr 1, Comuna
Hărman, Județul Brașov
2.
COMUNA SÂNPETRU
Str. Republicii nr 655, Comuna
Sânpetru, Județul Brașov
3.
COMUNA HĂLCHIU
Str. Feldioarei nr 1, Comuna Hălchiu,
Județul Brașov
4.
COMUNA BOD
Str. Școlii nr 139, Comuna Bod, Județul
Brașov
5.
COMUNA ȘINCA
Str. principală nr 314, Șinca Veche,
Comuna Șinca, Județul Brașov
6.
COMUNA POIANA MĂRULUI Strada Principală 189, Poiana Mărului,
Județul Brașov
7.
COMUNA CRISTIAN
Piața Libertății 1, Cristian, Județul
Brașov
8.
COMUNA VULCAN
Str. Principala, 1, Com. Vulcan,
Județul Brașov
9.
COMUNA CRIZBAV
Strada Lungă 141, Crizbav, Județul
Brașov
10.
COMUNA FELDIOARA
Str Octavian Goga 55, Feldioara,
Județul Brașov
11.
COMUNA DUMBRĂVIȚA
Strada Mare 1176, Dumbrăvița ,
Județul Brașov
12.
COMUNA HĂGHIG
Strada Mihai Viteazul 258, Hăghig,
Județul Covasna
13.
COMUNA VÂLCELE
Strada Principala nr 464, Sat Araci,
com Vâlcele, Județul Covasna
14.
ORAȘ GHIMBAV
Strada Lungă nr 69, Ghimbav, Județul Mediu Urban
Brașov
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT _23,33_%
PARTENERI PRIVAŢI
(inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea
apelului de selecție)
Nr.
Denumire partener
Sediul social/sediul secundar/punct
Obiect de
crt.
de lucru/sucursală/
activitate
1
filială(localitate)

1

Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat
sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de
parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați.2 Se va evidenția
obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele tinerilor/femeilor/ domeniul
protecției mediului.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

T.G. PRODAG SRL

Municipiul Brașov, Strada Mihail Mediu Urban
Kogălniceanu nr 11, Clădire C1, et. 4,
ap 14
COJOCARIU SILVIU TRAIAN Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Strada
ÎNTREPRINDERE
NOULUI, Nr. 197, Județ Brașov
INDIVIDUALĂ
NECULA S. IULIAN DANIEL Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Strada
ÎNTREPRINDERE
NOULUI, Nr. 200, Județ Brașov
INDIVIDUALĂ
DORIPESCO PROD SRL
Comuna Hălchiu, Str. Bisericii, Nr. 224,
Județ Brașov
MULTIHOUSE SRL
Sat Bucium, Comuna Şinca, Nr. 72,
Județ Brașov
FLORGEL PROD SRL
Comuna Dumbrăviţa, Nr. 382, Județ
Brașov
VELICAN
MINODORA Sat Hărman, Comuna Hărman, Strada
CARMEN ÎNTREPRINDERE ANDREI ŞAGUNA, Nr. 174, Județ Brașov
INDIVIDUALĂ
G.D.D. SOUND SRL
Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Strada
GEORGE COŞBUC, Nr. 693, Județ
Brașov
ARHITRAVA SRL
Comuna Sânpetru, Str. CARPENULUI,
Nr. 7A, Județ Brașov
VADUL AZERILOR SRL
Comuna
Dumbrăviţa,
Str.
DISPENSARULUI, Nr. 56, Județ Brașov
SERGIANA PRODIMPEX SRL Comuna Poiana Mărului, Str. SUB MASA
MARE, Nr. 618 B, Județ Brașov
SERGIANA SRL
Sat Poiana Mărului, Comuna Poiana
Mărului, Nr. 339, Județ Brașov
ANGUS SRL
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa,
Strada MARE, Nr. 1139, Județ Brașov
IZVORUL CETAŢII CRIZBAV Sat Crizbav, Comuna Crizbav, Str.
SRL
PRINCIPALĂ, Nr. 141, Județ Brașov
DALB FINANCE S.R.L.
Sat Araci, Comuna Vâlcele, Nr. 153/C,
Județ Covasna
CĂŢEAN SILVIU NICOLAE Sat Rotbav, Comuna Feldioara, Strada
ÎNTREPRINDERE
NICOLAE BĂLCESCU, Nr. 137, Județ
INDIVIDUALĂ
Brașov

17.

CATEAN TRADE SRL

18.

CHIPPIE SRL

19.

GELMAR PROD SRL

Sat Rotbav, Comuna Feldioara, Nr.
137, Județ Brașov
Sat Vulcan, Comuna Vulcan, Str.
Laterala, Nr. 374, Județ Brașov
Comuna Vulcan, Nr. 72F, Județ Brașov

20.

GOLDEN GALINA SRL

Sat Vulcan, Comuna Vulcan,
EXTRAVILAN, DJ CODLEA-VULCAN KM
1, MINA 1 MAI, CORP ADMINISTRATIV,
Județ Brașov
21.
VLAD-AGRO-ZAHAR SRL
Sat Colonia Bod, Comuna Bod, Str.
Fabricii, Nr. 1Bis, Ap. biroul 1, Județ
Brașov
22.
SIM AGRO TOP SRL
Sat Colonia Bod, Comuna Bod, Str.
FABRICII, Nr. 1BIS, Ap. BIROUL 2, Județ
Brașov
23.
FRAMCOM
FELDIOARA Comuna Feldioara, Str. OCTAVIAN
SOCIETATE COOPERATIVA GOGA, Nr. 94, Județ Brașov
DE CONSUM
24.
PLAMETCO SRL
Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru,
ORIZONTULUI, Nr. 3, Ap. biroul 2,
Județ Brașov
25.
MAIESTOSO PROSERCOM Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Calea Mediu Urban
SRL
Fagarasului, Nr. 546, Județ Brașov
26.
SAM-NICE SRL
Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Str.
Mediu Urban
Fagarasului, Nr. 18, Bloc 18, Scara A,
Ap. 5, Județ Brașov
27.
FINTRANS SRL
Oraş Ghimbav, Str. Fagarasului, Nr. 40, Mediu Urban
Bloc 6, Scara B, Ap. 2, Județ Brașov
28.
ALSEREEX SRL
Sat Cristian, Comuna Cristian, Str.
LATERALA, Nr. 39, Ap. CAM.3, Județ
Brașov
29.
ARCODENT SRL
Sat
Cristian,
Comuna
Cristian,
STR.NISIPULUI, Nr. 42C, Județ Brașov
30.
TORNADO
TREATED Sat Cristian, Comuna Cristian, Strada
WATER SRL
LATERALA, Nr. 109A, Județ Brașov
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI DIN TOTAL PARTENERIAT 50%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr.
crt.
1.

2.

3.

2

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct
Obiect de
de lucru/sucursală/filială
activitate 2
(localitate)1
ASOCIAȚIA
FLOAREA Județul Brașov, Com. Șinca, Sat Asociație
a
CRÂNGULUI
Șercăița nr 200
crescătorilor de
animale
ASOCIAȚIA
AGRICOLĂ Județul Brașov, Com. Șinca, Sat Asociație
a
VALEA TÂRGULUI
Perșani nr 224
crescătorilor de
animale
ASOCIAȚIA
com. Feldioara, sat Rotbav, str.
Asociație
a
PRODUCĂTORILOR
DE Nicolae Bălcescu nr.137, jud.
producătorilor
locali
Brașov

Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele
tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului.

4.

5.

6.

7.

PRODUSE TRADIȚIONALE
BRAȘOV
ASOCIAȚIA
CRESCĂTORILOR
DE
ANIMALE BOVIS
ASOCIAȚIA
PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI ȘI
PROMOVAREA SPORTULUI
”AVÂNTUL DUMBRĂVIȚA”
ASOCIAȚIA
TRANSHUMANȚA
ASOCIAȚIA
ÎMPREUNĂ”

com. Feldioara, sat Rotbav, str.
Asociație
a
Nicolae Bălcescu nr.137, jud.
crescătorilor de
animale
Brașov
Com. Dumbrăvița, Str Noului nr 381, Asociație
de
Jud Brașov
protecție
a
mediului

com. Feldioara, sat Rotbav, str.
Nicolae Bălcescu nr.137, jud.
Brașov
”ROMII Sfântu Gheorghe, Str. Grigore Bălan bl.
15, sc N, ap 3, Jud. Covasna

Asociație
a
crescătorilor de
animale
Asociație a unei
minorități locale
Mediu urban

8.

ASOCIAȚIA ”PRO HĂGHIG” Com Hăghig nr 257, ap 4, Jud Covasna

9.

ASOCIAȚIA
SPORTIVĂ
”FOTBAL
CLUB
SPARTACUS HĂGHIG”
ASOCIAȚIA
”ROMANIAN
AMERICAN
MINTAL
HEALTH
ALLIANCE”
BRAȘOV
ASOCIAȚIA
CRESCĂTORILOR
DE
TAURINE CRIZBAV
ASOCIAŢIA
CRESCĂTORILOR
DE
ANIMALE
„TRESTIOARA"
VLĂDENI JUD.BRAŞOV
FUNDAȚIA ”CARPAȚI”

10.

11.

12.

13.

14.

Com Hăghig nr 259, Jud Covasna

Brașov, Str. Codrii Cosminului nr 33, ap Mediu urban
1, Jud Brașov

Jud Brașov, Sat Crizbav, Com Crizbav, Asociație
a
Str Principală nr 141
crescătorilor de
animale
sat Vlădeni, str. Calea Făgăraşului, nr. Asociație
a
258, comuna Dumbrăviţa, jud. Brașov crescătorilor de
animale
Brașov, Str. Cloșca nr 13, Jud Brașov

AGENȚIA METROPOLITANĂ Brașov, Bd. Eroilor nr 8, Jud Brașov
PENTRU
DEZVOLTARE
DURABILĂ BRAȘOV

Organizație
protecție
mediului

Mediu urban
Asociație
de
Dezvoltare
Intercomunitară
(A.D.I.)
Mediu urban

15.

ASOCIAȚIA
SPORTIVĂ Sânpetru, Str. Morii nr 470A, Jud
”OLIMPIA SÂNPETRU”
Brașov

de
a

16.

ASOCIAȚIA ”LIGA PENTRU Brașov, Str. Sitarului nr 6, Bl. b12, sc Asociație
în
DEZVOLTAREA
B, ap 8, Jud Brașov
sprijinul tinerilor
COMUNITĂȚII”
Mediu urban
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 26,67%
PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE

Nr.
crt.

Nume și prenume

Domiciliu1

Domeniu
de
activitate
relevant
în
raport cu SDL
PONDEREA PARTENERILOR – PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT
0 % (max. 5%)

Planul de finanțare Ținutul Bârsei
Suprafață
Populație
VALOARE TOTALĂ
TERITORIU GAL
COMPONENTA A (EURO)
VALOARE SDL TERITORIU GAL
875
58,990
2,032,560
COMPONENTA A

PRIORITATE

1

A1 / P1 DI1C

100%

50,000

A2/ P2 DI2A
A4 / P2 DI2A
A3 / P3 DI3A

50% - 70% - 90%
100%
100%

300,000
220,000
30,000

3
VALOARE PROCENTUALĂ (%)

2.46%

520,000

25.58%

30,000

1.48%

4

0

0.00%

5

0

0.00%

1,026,048

50.48%

3
1

MĂSURA

50,000

2

COMPONENTA A

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/ NERAMBURSABILĂ/PRIORITAT
2
INTENSITATEA SPRIJINULUI
E (FEADR + BUGET
MĂSURĂ (FEADR +
NAȚIONAL)
BUGET NAȚIONAL)
EURO
EURO

6

B1 / P6 DI6A
B2 / P6 DI 6A
B3 / P6 DI6A
B4 / P6 DI6A
C1 / P6 DI6B
C2 / P6 DI6B

90%
100%
100%
70%
100%
100%
4

Cheltuieli de funcționare și animare
TOTAL COMPONENTA A

PRIORITATE

MĂSURA

100%

150,000
30,000
280,000
150,000
316,048
100,000

20.00%

406512
2032560

CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
CONTRIBUȚIA PUBLICĂ
NERAMBURSABILĂ/ NERAMBURSABILĂ/PRIORITAT
2
INTENSITATEA SPRIJINULUI
E (FEADR + BUGET
MĂSURĂ (FEADR +
NAȚIONAL)
BUGET NAȚIONAL)
EURO
EURO

3
VALOARE PROCENTUALĂ (%)

1

0

#DIV/0!

2

0

#DIV/0!

COMPONENTA B5

3

0

#DIV/0!

4

0

#DIV/0!

5

0

#DIV/0!

6

0

#DIV/0!

Cheltuieli de funcționare și animare4
TOTAL COMPONENTA B
TOTAL GENERAL (COMPONENTA A+ COMPONENTA B)

#DIV/0!
0
2032560

[1]

Va fi completată cu valoarea aferentă teritoriului și populației vizate de SDL, exprimată în Euro.

[2]

Alocarea financiară pe măsuri va fi stabilită în funcție de nevoile identificate.

[3]

Va fi indicată valoarea procentuală pe fiecare prioritate raportată la costurile publice totale efectuate pentru componenta A/ componenta B.

[4]

Valoarea nu trebuie să depășească 20% (25% pentru Delta Dunării) din costurile publice totale efectuate pentru această strategie.

[5]

Nu va fi completată la momentul depunerii SDL. Valoarea aferentă componentei B va fi comunicată ulterior publicării raportului final de selecție, în vederea definitivării planului de finanțare.

Anexa 6A Raport evenimente de animare

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei a fost realizată întro manieră participativă, pornind de la 2 concepte majore și anume:
• ”Regionalitatea” se referă la abordarea procesului de dezvoltare în manieră
integrată din punct de vedere teritorial, fără a interpreta granițele administrativ teritoriale
ca bariere. Dimensiunea regională a unui teritoriu dat ține de nivelul de coeziune teritorială,
economică și socială, de premise similare și de direcții strategice de dezvoltare comune.
Abordarea LEADER este esențialmente o abordare regională întrucât pornește de la un
teritoriu omogen, cu caracteristici specifice zonei date mai curând de factori culturali,
istorici, sociali geografici și mai puțin de organizarea administrativ teritorială a zonei.
• ”Participarea” se referă la atragerea tuturor organizațiilor publice și private din
teritoriu în diversele etape ale procesului decizional pentru a-l influența în mod eficient.
Acest demers presupune în primul rând un grad ridicat de transparență al procesului de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală. De asemenea, etapa de audit teritorial este cea
care poate pune bazele unui nivel ridicat de implicare / participare a actorilor locali
relevanți în etapa de planificare efectivă a procesului de dezvoltare locală sustenabilă.
Animarea teritoriului Ținutul Bârsei are ca obiectiv următoarele elemente:
• O revitalizare a vieţii comunitare şi a implicării civice în teritoriul vizat
• Dezvoltarea unor obiective comune la nivelul celor nouă comunităţi
• Elaborarea unei strategii de dezvoltare locală coerentă, în obiectivele căreia se
regăsesc atât interesele administraţiei publice locale, ale mediului de afaceri din zonă dar
şi ale reprezentanţilor societăţii civile
• Implicarea actorilor locali relevanţi în implementarea planului de dezvoltare locală
• Creşterea coeziunii economice şi teritoriale în spaţiul rural vizat de proiect

Componenta de animare a teritoriului a urmărit realizarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a teritoriului Ținutul Bârsei într-o manieră care să îi asigure legitimitatea față de
stakeholderii locali precum și coerența la momentul implementării a presupus parcurgerea
următoarelor etape:
I. Organizarea unei conferințe inițiale (de lansare a proiectului). Aceasta a avut loc în data
de 26 Ianuarie 2016 în Comuna Vulcan la Centrul Comunitar din localitate. La întâlnire au
participat 72 de persoane, reprezentanți ai membrilor parteneriatului care constituie GAL
Ținutul Bârsei precum și membrii echipei de implementare a proiectului de realizare a
Strategiei de Dezvoltare Locală. În cadrul evenimentului au fost prezentate etapele ce vor
fi parcurse în elaborarea SDL, modul de lucru, modalitățile de comunicare între membrii
parteneriatului și echipa de proiect, etc. De asemenea, în cadrul acestei prime întâlniri cu
partenerii a fost realizat un prim inventar al problemelor din teritoriu, atât cele generale
cât și probleme specifice asociate implementării de proiecte în perioada 2007 – 2013, în
special prin PNDR.

II. Organizarea a 14 întâlniri de informare, câte una în fiecare localitate din teritoriul
Ținutul Bârsei în perioada 27 ianuarie – 13 februarie 2016. În total, la aceste întâlniri aui
participat 358 de persoane din localitățile membre ale teritoriului Ținutul Bârsei.
Promovarea întâlnirilor a fost realizată prin postarea de afișe în zonele publice, publicarea
de articole în mass media locală, transmiterea de invitații prin email, utilizarea rețelelor
sociale, etc. În cadrul acestor întâlniri a fost prezentat proiectul de realizare a Strategiei
de Dezvoltare Locală, etapele ce vor trebui parcurse, modalitățile de implicare a publicului
larg în elaborarea SDL, etc. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri a fost prezentată la
nivel general, structura Reg. 1305/2013 precum și reflectarea acestui document în măsurile
cuprinse în PNDR 2014 – 2020. Participanții au fost solicitați să propună direcții de acțiune
/ măsuri / instrumente de dezvoltare locală care să fie incluse în SDL. De asemenea,
participanții au fost invitați să completeze și un chestionar on-line privind intențiile de a
dezvolta proiecte în următoarea perioada. Prin realizarea întâlnirilor de informare s-a
asigurat transparența procesului de realizare a SDL, s-au diseminat informații relevante la
nivelul comunității locale.
III. Organizarea conferinței intermediare a proiectului – întâlnirea partenerilor. Această
a doua întâlnire a reprezentanților parteneriatului a avut loc în data de 15 februarie 2016
în comuna Hărman. În cadrul acestei întâlniri la care au participat 80 de persoane
(parteneri GAL și membri ai echipei de implementare) au fost prezentate concluziile etapei
de audit teritorial și a fost prezentată propunerea de obiective și portofoliu de măsuri ce
vor fi incluse în SDL. Participanții au comentat și au oferit feed-back cu privire la propunerile
făcute și a fost definitivat astfel varianta draft a SDL ce urma să fie supusă consultării
publice.
IV. Organizarea a 14 întâlniri de consultare/dezbatere publică în teritoriul Ținutul
Bârsei, câte una în fiecare localitate în perioada 16 februarie – 11 martie 2016. La aceste
întâlniri au participat în total 429 de persoane. În cadrul acestei etape, la întâlniri au fost
invitați să participe locuitorii fiecărei localități. Echipa de proiect a prezentat în cadrul
fiecărei întâlniri propunerea de SDL cu accent pe portofoliul de măsuri propus. În cadrul
întâlnirilor a fost evaluată opinia participanților cu privire la fiecare măsură și au fost făcute
modificări în funcție de dorințele membrilor comunităților locale. De asemenea, în cadrul
întâlnirilor au fost abordate modalitățile de implementare a proiectelor și s-a propus
ajustarea schemelor de finanțare pentru a asigura un acces real precum și sprijin la
implementarea proiectelor finanțabile prin SDL.
V. Organizarea conferinței finale a proiectului – întâlnirea partenerilor. Această ultimă
întâlnire a fost organizată în data de 31 martie 2016 în comuna Vulcan, în cadrul Centrului
Comunitar. La întâlnire au participat 81 de persoane. În cadrul evenimentului final a fost
prezentată versiunea actualizată (la 30 martie 2016) a SDL Ținutul Bârsei. Au fost prezentate
în detaliu obiectivele fiecărei măsuri, tipurile de sprijin, activitățile eligibile, etc. Partenerii
au făcut în continuare propuneri de modificare și au decis prin vot ce propuneri vor fi
încorporate în SDL și ce propuneri nu vor fi incluse. De asemenea, la definirea variantei
finale a SDL au fost luate în calcul și concluziile sondajului realizat în mediul online.

Pe parcursul întâlnirilor de informare și consultare publică derulate pentru elaborarea
SDL, numeroși participanți au reclamat nevoia unei abordări diferite în ceea ce privește
informarea fermierilor și dezvoltarea competențelor profesionale. Astfel, propunerile
venite de la fermieri au generat următoarele caracteristici pentru un viitor program de
asistență:
• Organizarea de întâlniri de informare în teritoriul Ținutul Bârsei pe teme
precum dezvoltarea producției agricole, oportunitățile de cercetare și inovare
ce pot fi aplicate în sectorul vegetal și zootehnic, dezvoltarea componentelor
de procesare – depozitare – comercializare, oportunitățile de asociere,
maximizarea profitului în sectorul agricol, identificarea nișelor de dezvoltare
agricolă.
• Organizarea de cursuri de pregătire în teritoriul Ținutul Bârsei cu privire la
managementul exploatației, rentabilizarea fermei, dezvoltarea rețelelor de
valorificare a produselor agricole, etc. Astfel de cursuri se vor derula pe
perioade lungi de timp (de la 2 săptămâni la 3 luni) cu întâlniri periodice.
Competențele dezvoltate în cadrul acestor programe de formare continuă vor
avea un caracter aplicativ cu referire strictă la profilul teritorial și economic al
teritoriului Ținutul Bârsei. Durata prelungită a cursurilor de formare va permite
o mai bună interiorizare a informațiilor prezentate și o consolidare a
competențelor profesionale ca mix între abilități și cunoștințe existente și cele
dezvoltate în cadrul programelor de formare profesională.
• Organizarea de schimburi de experiență pentru fermieri, fie prin participarea
la evenimente (târguri, expoziții de profil) sau prin organizarea unor deplasări
în zone cu profil teritorial și economic similar cu teritoriul Ținutul Bârsei și
contactul cu exemple de bună practică din sectorul agricol
• Mentorat și îndrumare profesională individuală sau în grupuri mici pentru
utilizarea / dezvoltarea de noi produse și tehnologii, dezvoltarea și
implementarea unor planuri de afaceri multianuale pentru rentabilizarea
exploatațiilor agricole, asigurarea sinergiei dintre producători, procesatori și
comercianți, accesul la noi piețe de desfacere, implementarea standardelor și
a schemelor de calitate, accesarea oportunităților de finanțare, etc.

VI. Organizare sondaj de opinie on line cu privire la intențiile de accesare a fondurilor
nerambursabile prin PNDR. Sondajul a relevat un ”distanța mare” dintre condițiile de
accesare a finanțărilor nerambursabile și percepția generală asupra principiilor de
finanțare, condiții specifice, provocări, etc.
RAPORT FINAL DE ACTIVITATE
aferent perioadei: 01.01.2016 – 08.04.2016
( perioada cuprinsă între data semnării Deciziei de Finanțare și finalizarea
activităților)
Rezumatul proiectului (inclusiv obiectivele) - Beneficiarul va face o descriere succintă a
obiectivelor propus, activităților desfășurate în perioada de implementare și a rezultatelor
obținute.

Obiectivul general: Creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării
strategiei de dezvoltare locală
- Obiective specfice:
• Animarea teritoriului prin activități specifice din sfera dezvoltării comunitare la
nivel local
Comunitățile rurale au un anumit specific în ceea ce privește viața comunitară. Astfel, deși
există un spațiu informal în care comunitatea locală schimbă idei, opinii, atitudini, etc., la
nivel formal implicarea în viața comunității și mai ales în planificarea viitorului localității
este scăzută. Prin derularea activităților specifice de animare a teritoriului se preconizează
intensificarea nivelului de dezbatere la nivel local privind viitorul localiății / regiunii precum
și formalizarea unor proceduri de consultare publică prin transferul lor din spațiul informal
în zona publică a vieții comunitare.
•

Elaborarea Statrategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei în baza
unui proces consultativ / participativ

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală se bazează pe instrumente uzuale de planificare
strategică precum și pe două aspecte esențiale: ”regionalitate” și ”participare”

Descrierea activităților - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele aferente activităților desfășurate
Activități aferente Cap. I din Bugetul Indicativ
Luna

I

II-III

Activităţi planificate 1

Activităţi realizate 2

Abateri de la activităţile
planificate și
justificări
Organizarea de întâlniri de 14 întâlniri de informare, câte 1 în Inițial, planificarea a prevăzut
informare in teritoriu
fiecare localitate din teritoriul Ținutul organizarea acestor întâlniri în
luna 1 de proiect. Datorită unor
14 întâlniri de informare, Bârsei – luna 1 de proiect.
întârzieri obiective în primele
câte 1 în fiecare localitate 358 participanți total.
din teritoriul Ținutul Bârsei Întâlnirile au fost organizate în zile ale lunii ianuarie 2016,
– luna 1 de proiect.
perioada 1 ianuarie – 13 februarie 2016 activitatea a fost organizata în
lunile 1-2 de proiect.
350 participanți

Evaluare 3

Organizarea de întâlniri de
consultare / dezbatere
publică în teritoriu

Activitatea
și-a atins
obiectivul

14 întâlniri (câte una în fiecare Nu sunt abateri
localitate a teritoriului Ținutul Bârsei) –
lunile 2-3 de proiect

14 întâlniri (câte una în 429 participanți
fiecare
localitate
a
Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate in Cererea de Finantare
Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată
3
Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate
1
2

Activitatea
și-a atins
obiectivul

Observaţii

teritoriului Ținutul Bârsei) – Întâlnirile au respectat planificarea
lunile 2-3 de proiect
inițială

I

II

III

420 participanți
Conferință de lansare a
proiectului – întâlnirea
partenerilor

Conferință organizată în luna 1 de Nu sunt abateri
proiect în comuna Vulcan
72 de participanți

Activitatea
și-a atins
obiectivul

70 de participanți
Conferință intermediară a
proiectului – întâlnirea
partenerilor

Conferință organizată în luna II de Nu sunt abateri
proiect în comuna Hărman
80 participanți

Activitatea
și-a atins
obiectivul

70 de participanți
Conferință de finalizare a
proiectului – întâlnirea
partenerilor

Conferință organizată în luna III de Nu sunt abateri
proiect în comuna Vulcan
80 de participanți

Activitatea
și-a atins
obiectivul

Activități aferente Cap. II din Bugetul Indicativ
Luna

Activităţi planificate 4

Activităţi realizate 5

Abateri de la activităţile
planificate și

Activităţi planificate – precizaţi activităţile planificate aşa cum au fost acestea formulate in Cererea de Finantare
Precizaţi locul de desfăşurare, numărul de participanţi, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată
6
Evaluaţi rezultatele activităţilor desfăşurate
4
5

Evaluare 6

Ob
ser

justificări
I-II

vaţ
ii

Analiza audit teritorial realizat
(subcapitol în cadrul SDL)

Nu sunt abateri

Activitatea și-a
atins obiectivul

Operaționalizarea obiectivelor
strategice și realizarea portofoliului de
măsuri/proiecte realizat (subcapitol în
cadrul SDL)
Managementul proiectului realizat

Nu sunt abateri

Activitatea și-a
atins obiectivul

I-IV

Colectarea datelor
necesare și realizarea
auditului teritorial
Operaționalizarea
obiectivelor strategice și
realizarea portofoliului de
măsuri/proiecte.
Managementul proiectului

Nu sunt abateri

IV

Auditul proiectului

Auditul proiectului realizat

Nu sunt abateri

Activitatea și-a
atins obiectivul
Activitatea și-a
atins obiectivul

II-IV

Descrierea rezultatelor - Beneficiarul va completa fiecare coloană a tabelului din formular cu datele rezultatelor activităților
proiectului
Rezultate aferente activităților din Cap. I din Bugetul Indicativ
Rezultate planificate
(conform Cererii de
Finantare
Acțiuni animare
28
Acțiuni informare
14

Rezultate obţinute

Acțiuni animare
Acțiuni informare

Justificarea diferenţelor

28
14

Acțiuni consultare 14

Acțiuni consultare 14

Întâlniri grupuri de 3
lucru tematice

Întâlniri grupuri de 3
lucru tematice
Total

Total

Acțiuni animare
770
Acțiuni informare
350
Acțiuni consultare 420

Acțiuni animare
787
Acțiuni informare
358
Acțiuni consultare 429

Întâlniri grupuri de 220
lucru tematice

Întâlniri grupuri de 232
lucru tematice

Rezultate aferente activităților din Cap. II din Bugetul Indicativ
Rezultate planificate (conform Cererii
de Finantare
Realizare Strategie de Dezvoltare Locală
pentru Teritoriul Ținutul Bârsei

Rezultate obţinute

Justificarea diferenţelor

Realizare Strategie de Dezvoltare Locală pentru
Teritoriul Ținutul Bârsei

Nu sunt diferențe
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Edit this form
tinutulbarsei@gmail.com

30 responses
Publish analytics

Summary
1. Localitatea

16.7%

10%

16.7%

Bod

0

0%

Cristian

4

13.3%

Crizbav

2

6.7%

Dumbravița

5

16.7%

Feldioara

1

3.3%

Ghimbav

1

3.3%

Hăghig

3

10%

Hălchiu

1

3.3%

Hărman

5

16.7%

Poiana Mărului

1

3.3%

Sânpetru

2

6.7%

Șinca

1

3.3%

Vâlcele

2

6.7%

Vulcan

2

6.7%

2. Vârsta

https://docs.google.com/forms/d/14JJLs2L1MrvUufSfxZZZNzvmTYYoD0ypF_LyOBv7th0/viewanalytics

1829 ani

7

23.3%

3039 ani

10

33.3%

40  49 ani

10

33.3%
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33.3%

5064 ani

3

10%

65 ani și peste

0

0%

10%

33.3%

23.3%

3. Ați realizat în trecut un proiect destinat finațării din fonduri europene?
46.7%

30%

13.3%

Da, am realizat un proiect dar nu lam mai depus

2

6.7%

Da, am realizat un proiect dar nu a fost selectat pentru finanțare

1

3.3%

Da, am depus un proiect care a fost selectat dar nu am finalizat implementarea proiectului

4

13.3%

Da, am depus un proiect si lam finalizat

9

30%

Nu am realizat un proiect

14

46.7%

4. Pentru următoarea perioadă intenționați pregătiți un proiect cu finanțare nerambursabilă?
30%
10%

53.3%

https://docs.google.com/forms/d/14JJLs2L1MrvUufSfxZZZNzvmTYYoD0ypF_LyOBv7th0/viewanalytics
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Aș avea o idee de proiect și mă gândesc să solicit o finanțare din fonduri europene

16

53.3%

Știu foarte bine ce vreau să fac, vreau să solicit o finanțare din fonduri europene dar nu am început încă să lucrez la proiect

9

30%

Am început să lucrez la dosarul cererii de finanțare dar nu este finalizat

1

3.3%

Am dosarul cererii de finanțare pregătit și îl voi depune în curând

0

0%

Am depus deja o cerere de finanțare

1

3.3%

Nu doresc să realizez un proiect

3

10%

Other

0

0%

5. Care credeți că sunt principalele probleme cu care se confruntă potențialii beneficiari de fonduri europene?
Accesul dificil…
Lipsa consult…
Criterii dificil…
Proceduri gr…
Other
0

4

8

12

Accesul dificil la informațiile privind fondurile disponibile și modalitatea de accesare

11

36.7%

Lipsa consultanței de specialitate

11

36.7%

Criterii dificil de îndeplinit pentru accesul la finanțare

12

40%

Proceduri greoaie pentru implementarea proiectului

16

53.3%

Other

4

13.3%

6. Cât de dificilă credeți că este realizarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă:

https://docs.google.com/forms/d/14JJLs2L1MrvUufSfxZZZNzvmTYYoD0ypF_LyOBv7th0/viewanalytics

Proiectul este realizabil : 1

2

6.7%

2

5

16.7%
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10.0

3

12

40%

4

7

23.3%

Foarte dificil de realizat: 5

4

13.3%

7.5
5.0
2.5
0.0
1

2

3

4

5

7. În cazul în care doriți să realizați un proiect finanțat din fonduri europene în una din localitățile teritoriului Ținutul
Bârsei, în ce categorie sar încadra acest proiect?

Dezvoltarea f…
Creșterea pr…
Instalarea tâ…
Dezvoltarea f…
Dezvoltarea t…
Dezvoltarea…
Activități nea…
Servicii medi…
Other
0

2

4

6

8

Dezvoltarea fermei  achiziție de utilaje, construcție de clădiri (ex. adaposturi pentru animale)

2

6.7%

Creșterea productivității fermei  procesarea / marketingul produselor fermei

8

26.7%

Instalarea tânărului fermier  preluarea unei ferme și dezvoltarea acesteia

3

10%

Dezvoltarea fermelor mici (producția și comercializarea produselor dintro fermă de mici dimensiuni)

4

13.3%

https://docs.google.com/forms/d/14JJLs2L1MrvUufSfxZZZNzvmTYYoD0ypF_LyOBv7th0/viewanalytics
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Dezvoltarea turismului si agroturismului (construcție / dezvoltare de pensiuni, servicii pentru turiști, etc.)

10

33.3%

Dezvoltarea de activități neagricole  servicii pentru populație (ex. magazine, salon de frizerie, atelier de reparatii auto, etc.)

5

16.7%

Activități neagricole  producție (fabricarea la scară mică a diferitelor produse de consum)

9

30%

Servicii medicale (medicină umană și veterinară)

2

6.7%

Other

5

16.7%

8. Care este suma nerambursabilă pe care vați gândit să o solicitați?

17.2%

24.1%

17.2%

17.2%

Până la 30.000 Euro

7

24.1%

Între 30.000 și 50.000 Euro

5

17.2%

Între 50.000 și 80.000 Euro

5

17.2%

Între 80.000 și 120.000 Euro

5

17.2%

Peste 120.000 Euro

7

24.1%

24.1%

9. În cazul în care este nevoie de cofinanțarea proiectului de către dumneavoastra, care este suma pe care sunteți
dispus să o alocați?

27.6%

17.2%

Până la 5.000 Euro

14

48.3%

Între 5.000 și 15 000 Euro

8

27.6%

Între 15.000 și 30.000 Euro

2

6.9%

peste 30.000 Euro

5

17.2%

48.3%

10. Care ar fi sursa de cofinanțare pe care o aveți în vedere?

https://docs.google.com/forms/d/14JJLs2L1MrvUufSfxZZZNzvmTYYoD0ypF_LyOBv7th0/viewanalytics

Economiile mele și ale familiei

7

24.1%

împrumut de la prieteni

4

13.8%
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Credit de la bancă

14

48.3%

Other

4

13.8%

48.3%

24.1%
13.8%

https://docs.google.com/forms/d/14JJLs2L1MrvUufSfxZZZNzvmTYYoD0ypF_LyOBv7th0/viewanalytics
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 189894/19.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 189894
din data 19.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
T.G.PRODAG SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/991/1993, atribuit în data de 29.03.1993
Cod unic de înregistrare: 4164162
Certificat de înregistrare: B3004235, emis pe data de 17.12.2014 si eliberat la data 18.12.2014
Adresă sediu social: Municipiul Braşov, Strada MIHAIL KOGĂLNICEANU, Nr. 11, Clădire C1, etaj 4, ap.14,
Judet Braşov
Contacte sediu social: Adresa de e-mail tgprodag@yahoo.com, telefon: 0268331484
Contacte firmă: telefon: 0741101811, 0268331484
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 16.12.2014
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, din data 01.04.2014
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.04.2014.
Data expirării dovezii de sediu: 01.05.2018.
Durata sediului: 4 ani 1 luni.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 1112000 RON , integral vărsat
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:38:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Număr părţi sociale: 111200
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
TATU FLORIN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 24.04.1981, BRASOV
Sex: masculin
Aport la capital: 355560 RON
Aport vărsat total: 355560 RON
Număr parţi sociale: 35556
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 31.9748201439% / 31.9748201439%
TATU PAUL
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: divortat
Data şi locul naşterii: 06.09.1979, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 355560 RON
Aport vărsat total: 355560 RON
Număr parţi sociale: 35556
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 31.9748201439% / 31.9748201439%
TATU MIHAI
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 14.07.1953, Sat Bordeasca Veche, Vrancea, România
Sex: masculin
Aport la capital: 400880 RON
Aport vărsat total: 400880 RON
Număr parţi sociale: 40088
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 36.0503597122% / 36.0503597122%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
TATU MIHAI
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:38:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Data şi locul naşterii: 14.07.1953, Sat Bordeasca Veche, Vrancea, România
Stare civilă: nedeclarat
Puteri: CF HOT. AGA NR.28/11.12.2014
Data numirii în funcţie: 24.10.2005
Durată mandat: nelimitată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:38:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 19.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:38:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 183797/14.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 183797
din data 14.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
COJOCARIU SILVIU TRAIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: F8/385/2014, atribuit în data de 20.03.2014
Cod unic de înregistrare: 32954531
Certificat de înregistrare: B2901458, emis pe data de 20.03.2014 si eliberat la data 24.03.2014
Adresă sediu social: Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Strada NOULUI, Nr. 197, Judet Braşov
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : intreprindere individuala
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 20.03.2014
SEDIU PROFESIONAL
Act sediu: Contract de comodat, din data 21.02.2014
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
Raport generat în data de 14.04.2016 : 17:47:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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COJOCARIU SILVIU-TRAIAN
Calitate: titular întreprindere individuala
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 08.01.1986, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: masculin
Data depunere specimen semnatura: 21.02.2014
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
PARTICIPARE SOŢIE/SOŢ LA ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 14.04.2016 : 17:47:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 17:47:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 189928/19.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 189928
din data 19.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
NECULA S. IULIAN DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: F8/396/2014, atribuit în data de 24.03.2014
Cod unic de înregistrare: 32965913
Certificat de înregistrare: B2906707, emis pe data de 24.03.2014 si eliberat la data 25.03.2014
Adresă sediu social: Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Strada NOULUI, Nr. 200, Judet Braşov
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : intreprindere individuala
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 24.03.2014
SEDIU PROFESIONAL
Act sediu: Contract de comodat, din data 25.06.2013
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 25.06.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 24.06.2028.
Durata sediului: 14 ani 11 luni 30 zile.
CAPITAL SOCIAL
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:45:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
NECULA IULIAN DANIEL
Calitate: titular întreprindere individuala
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 09.07.1987, Sat Hălchiu, Braşov, România
Sex: masculin
Data depunere specimen semnatura: 21.03.2014
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
PARTICIPARE SOŢIE/SOŢ LA ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:45:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 19.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:45:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 183827/14.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 183827
din data 14.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
DORIPESCO PROD SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/812/1995, atribuit în data de 11.07.1995
Cod unic de înregistrare: 7626266
Certificat de înregistrare: B3097209, emis pe data de 09.06.2015 si eliberat la data 10.06.2015
Adresă sediu social: Comuna Hălchiu, Str. Bisericii, Nr. 224, Judet Braşov
Contacte sediu social: Fax 0268481682, telefon: 0268481581, 0268481581
Contacte firmă: Fax 0268481682, telefon: 0268481581, 0268481581
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 16.02.2016
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 3163 din data 02.06.2003
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 02.06.2003.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 6500000 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 65000
Valoarea unei părţi sociale: 100 RON
Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:33:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CRIZBASAN EMANOIL DORIN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 10.09.1972, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 6054000 RON
Aport vărsat total: 6054000 RON
Aport vărsat în RON : 6054000 RON
Număr parţi sociale: 60540
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 93.14% / 93.14%
CRIZBĂŞAN SIMONA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 01.08.1971, BRAŞOV, JUD.BRAŞOV
Sex: feminin
Aport la capital: 446000 RON
Aport vărsat total: 446000 RON
Aport vărsat în RON : 446000 RON
Număr parţi sociale: 4460
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 6.86% / 6.86%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
CRIZBASAN EMANOIL DORIN
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 10.09.1972, Loc. Braşov, Braşov, România
Puteri: CF.ART.8.CONTR.SOC.
Data numirii în funcţie: 10.07.1995
Durată mandat: nelimitată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
CRIZBĂŞAN SIMONA
Calitate: administrator
Funcţie: director tehnic
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:33:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Data şi locul naşterii: 01.08.1971, BRAŞOV, JUD.BRAŞOV
Puteri: CF.ACT ADIŢIONAL DIN DATA DE 16.05.2008.
Data numirii în funcţie: 16.05.2008
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 21.05.2008
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:33:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:33:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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STATUTUL
ASOCIAŢIEI„FLOAREA CRÂNGULUI„ -ŞERCĂITA JUDETUL BRASOV

Prezentul STA TUT s-a intocmit in forma si continutul care unneaza in baza hotaririi
unanime a MEMBRILOR FONDATORI:
1. OANCEA SABIN VICHENTE, domiciliat in Corn. Şinca,sat Şercăiţa,nr
242,jud. Braşov, CNP J 670805082424
2. CUCU SORJN, domiciliat in Mllll. Făgăraş, Str. 1 Decembrie 1918, bl.
lOA,sc.B,ap.15 jud BRASOV, CNP 1820714081810
3. BUCATARU IOAN CRISTIAN, domiciliat in corn SINCA sat SERCAITA
nrl 38, jud BRASOV , CNP1760829082424
4. FACIU ŞTEFAN VASILE, domiciliat în corn SINCA sat Şercăiţa nr 166 jud
BRASOV, CNP 1820107081811
5. CIOCAN PETRU, domiciliat in Mun. Făgăraş,B-dul Unirii,Bl. 4A,ap.7,Jud.
Braşov, CNP 11571027082418
6. CIOCAN GHEORGHE,domiciliat în Făgăraş,B-dul Unirii,Bl. 8,sc.A,ap. 5 jud.
Braşov,CNP.. 1640407082412
7. MANEA ANDREI EUGEN, domiciliat în mun .Braşov, Str.Brazilor nr.6jud.
Braşov , CNr 1830611080137
8. ITU V1CHENTE, domiciliat în sat Şercăiţa nr.231, corn. Şinca, judeţul Braşov,
CNP 1570622082431
9. BĂRBAT VALENTIN-IOAN, domiciliat în sat Şercăiţa nr.22, corn. Şinca,
jud Bra şov, CNP I 7606~3082412 , care de comun acord au decis infiintarea
Asociatiei "Floarea C rângului" Şercăiţa, jud. Braşov în urmatoarele
conditii :

CAPITOLUL I
DENUMIREA SI SEDIUL ASOCIATIEI
ART. 1 DENUMIREAASOCIATIEI
Se constituie o asociatie fara scop patrimonial cu denumirea ASOCIATIA "FLOAREA
CRÂNGULUf'-SERCĂIŢ A.

ART. 2 SEDIDL ASOCIATIEI
Sediul central al Asociatiei este in com. Sinea, sat. SERCĂIŢA nr. 200, jud. Brasov.

CAPITOLUL fi
FORMA JURIDICA SI DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI
1

ART. 3 FORMA JURIDICA
Asociatia Agricola Sinea este o asociatie cu personalitate juridica, neguvernamentaia,
fara scop patrimonial.
Asociatia poate semna, in nume propriu, acorduri neguvernamentale, protocoale de
intentie si alte documente de cooperare pentru promovarea si dezvoltarea relatiilor cu
organizatii similare din diferite tari
ART. 4 DURATA DE FUNCTION.ARE
Durata de functionare a Asociatiei este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

CAPITOLUL III
~

SCOPUL SI OBIECIVELE ASOClATlEI

ART 5 SCOPUL ASOCIATIEI
Asociaţia are drept scop apărarea intereselor în sectorul de creştere şi ameliorare a
anlllalelor taunne,bubaline,ovme,caprine,cabaline, porcine si pasari precum şi interesele
legate de buna gestionare a terenurilor agricole aflate în folosinţa asociaţiei .
ART. 6 OBIECTIVELE ASOCIATIEI
In vederea îndeplinirii scopu lui sau, Asociatia 1s1 propune realizarea Ull1)atoarelor
obiective
Parttciparea la act1vîtăţ1le de creştere ş1 ameliorare a a.n.irc.aldor
domestice,conform legislaţiei în vigoare
Susţmerea şi organizarea valorificării produselor ş1 subproduselor de
origine animală cît şi vegetală
Promovarea şi comercializarea produselor trarh ţiona!e
Colectare şi comercializare fructe de pădure
Spnj m pentru mentmerea şi mărirea numărulm de bubaline-arnmale aflate
pe cale de dispari ţi e s1 ach1ztţ1 on area de rep roducăton autonzaţi la nivelul
asociaţ1e1
.... ;nroa croş„o
r; ; rnselorJ U~e „a„r;~
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Achiziţionarea de berbeci reproducătoti de o genetică superioară pentru
ameliorarea efectivelor de ovme ale membrilor asociaţiej
asocierea pentru conces ionarea , pajistilor si farietelor in vederea cresterii
animalelor conform legii 2 14/15 .11.2011
promovarea colaborări i între membrii săi
asocierea pentru arendarea terenurilor arabile in vederea dezvoltarii
exploatatilor agricole;
colaborarea cu alte asociatii, fondatii ori alte asemenea organiz.atii care
actioneaza in domeniul agricol, in vederea organizar:ii de actiuni de
asistenta si consultanta pentn1 sustinerea intereselor membrilor Asociatiei;
implicarea in elaborarea solutiilor pentiu problemele specifice, ce vor fi
puse la dispozitia Guvern.ului, altor autoritati ori asociatii, membrilor
Asociatiei, din proprie initiative, ori la cererea acestora;
negocierea cu autoritatile competente in vederea obtinerii de facilitate
fiscale pentru sectorul productiei de produse agricole

infiinţarea de pepiniere si plantatii pomicole si alte derivate asemanatoare

CAPITOLUL IV
PATRil\fO:NIUL ASOCIA TlEI

ART. 7 PATRJMONillL ASOClATIEI
Patrimoniul social initial al Asociatiei este de 1800 lei, compus integral diri nu.merar,
suma avansat.a de membrii fondatori.
Completarea ulterioara a patrimoniului Asociatie i se va face pe baza deciziei luate de
catre Consiliu] Director.

CAPITOLUL V
ME.MBRil ASOCIATlEl
ART. 8 Asociatia este formata din :
1. membrii de onoare;
2. membrii fondatori ;
3. membrii activi.

ART. 9 Membrii de onoare vor fi a lesi de Adunarea Generala pe baza propunerii
Cons1liuJui DJrector dintre persoanele care pnn ac tw1tatea si lucraril e lor contribuie la
realizarea obiectivelor Asociat1ei.
ART. I O P ersoanele fizice care au format colectivul de constituire al Asociatiei doresc ca
prin activitatea lor sa participle la reahzarea scopului si obiectivelor acesteia.
ART. 1 1 Cererile de in scriere in A sociatie se vor adresa Presedintelui Asociatiei care le
va supune catre apr obare Consiliului Director.
In caz de respingere a cererii de inscriere in Asociatie, decizia Consiliului Director va fi

comunicata fara motivare celui care a solicitat inscrierea m Asociatie

CAPITOLUL VI
DREPTUPJLE S! INDATORIPJLE MEMBRILOR ASOCIATIEI

.

ART. l 2 Membrii Asoc1atiei Amco1e Sinea beneficiaza de urmatoarele drenturi :
• de a alege si de a fi al.esi in organele de conducere, administrare si control ale
~

•
e

Asociatiei;
drept de vot in Adunare Generala;
de a participa la toate ma.....-lifestarile, confer..ntele si actiunile promovate de

Asociatie pe plan intem si extern;
~

„
~

de a avea acces liber , pe baza legitimatiei de membru, in toate sediile Asociatiei
in tara si strainatate;
de a beneficia de dotarile Asociatiei si de serviciile oferite de catre acesta
membrilor sai pe baza legitimatiei de membru ;
de a avea acces la banca de date si la irltregul sistem de avantaje si facilitati oferit
de catre Asociatie;
3
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• de a propune masuri de imbunatatire a activitatii Asociatiei.
ART. 13 In Adunarile Generale membrii activi au vot deliberativ, iar cei de onoare au vot
consultativ.
ART 14 Obligatiile membrilor Asociatiei sunt urmatoarele :
o sa respecte prevederile Statutului, Actului Constitutiv, Regulamentului de
organizare si functionare a Asociatiei si a Deciziilor luate de Consiliul Director al
Asociatiei,
e
sa achite la termenul fixat contributia de membru in cuantumul stabilit de
Adunarea Generala Ordinara. Membrii de onoare sunt exceptati de la plata
acesteia;
s
sa contr1brne prin activitatea lor la realizarea scopului si obiectivelor propuse de
Asociatie ;
• sa apere si sa promoveze interesele Asociatiei in relatie cu autoritatile publice si cu
alte orga...11izatii similare din tara si strainatate;
111
sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indireGt imaginea
publica a Asociatiei, scopul si obiectivele propuse de acesta.

CAPITOLUL VII
P!ERDE!lEA CAL!TATII DE l\IB1VIBRU
ART. 1 S Calitatea de membru al Asociatiei se pierde:
pnn rerragere;
M.embrii Asociatiei se pot retrage din Asociatie anuntand in scris Presedintelui asupra
deciziei de retragere
prin excludere
Excluderea opereaza in unnatoarele condit1i:
desfasurata,
o
angajarea persoanei respective in activitati ce contravin prevederilor Actului
Constitutiv al Asociatiei si hotaraiilor organelor de conducere si executie ale
Asociatiei;
o angajarea persoanei respective m act1v1tati contrare legii sau ordinii de drept.
ART 16 Consiliul Director poate, fora indephn.irea vreunei proceduri speciale, sa ehmine
din evidenta Asociatiei, membrii care:
• timp de un an nu si-au platit cotizatiile;
c
au pierdut calitatea de membru in urma savarsirii unor abateri grave care contravin
regulilor deontologice ale Asociatiei.
ART. 17 Consiliul Director hotaraste asupra propunerilor de excludere si eliminare dm
baza de date a Asociatiei cu majoritatea a 2/3 din votuiJe membrilor prezenti.
Jmpotriv a hotararii de excludere se poate face contestatie la Adunarea Generala mtrunita
in sedinta ordinara.

CAPITOLUL VII!
VENITURILE ASOCIATIEI
4

ART. 18 Veniturile Asociatiei se compun din:
a) taxele de inscriere stabilite in. fiecare semestru de Adunarea Generala;
b.) cotizatia trimestriala platita de membrii Asociatiei, care va fi achitata in contul acesteia;
c) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile prevazute de lege;
d) venituri realizate din activitati economice directe.
e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
f) donatii, legate si sponsorizari de la diferite organizatii ori persoane fizice, din tara si
din strai.narare.
ART. 19 La admiterea lor in organizatie fiecare membru va plati o taxa de inscriere
stabilita de Adunarea Genera la precum s i CostuJ Ca.i1ii de Membru. Ulterior inscrierii,
fiecare membni va achita o cotizatie fixata de Adunarea Generala.
A...T<..T 20 Veniturile, excedentele si fondurile de orice fel nu se pot restitui sau distribui
sub nici o forma membnlor Asoc1atiei, ci se vor intrebuinta exclusiv pentru realizarea
obiective1oT si scopului Asociatiei prevazute in prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL LX
ORGANIZAREA SJ FUNCTIONA REA ASOCIA TIEI
ART. 2 1 Organele de conducere, executie si control ale Asociatiei sunt urmatoarele:
1. Adunarea Generala;

2. Consiliul Director;
3. Presedintele;
4. Cenzorul,
ADU1-.JAREA GENERALA
ART. 22 Ad1.marea Generala este organul de conducere al Asociatiei, aJcatu1t din
totalitatea membnlor Asociatiei, drept de vot avand numai membm activi cu cotizat1a
plat1ta la z1
ART. 23 Admrnrile Generale sunt ordinşre si extraordinare.
Adunarea Generala Ordinara se convoaca cel putino data pe an la sediul Asociatiei.
Adunarea Generala Ordinara convocata va aproba bilantul contabil, cuantumul pe
venitLrri si cheltuieli, darea de seama pe ai-iul expirat siva aproba bugetul pe anul urmator.
Adunarea C'.renerala Extraordinara se convoaca pentru modificarea Actului Constitutiv sau
al Statutului Asociatiei, in caz de dizolvare a acesteia sau daca cel putin o treime din
membrii inscrisi o va cere printr-o propunere motivata, ii.1 conditiile de cvorum de 50%
plus unu din totalul membrilor.
ART. 24 Data, ora si ordinea de zi ale Adunarii Generale se vor comunica in scris tuturor
membrilor sai cu cel putin 15 zile inainte de termenul fixat.
Pentru Adunarea Generala Extraordinara motivul si ordinea de zi se comunica cu cel
putin 1O zile inainte de convocare.
ART. 25 In cadrul sedintelor Adunarii Generale se vor discuta numai problemele puse pe
ordinea de zi de catre Consiliul Di.rector.
5
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In conditiile in care cel putin 50% plus unu din nurnarul membrilor prezenti ar dori sa
puna in discutie Adunai·ii Generale alte probleme decat cele stabilite prill ordinea de zi,
acestia le vor comunica spre aprobare, Consiliului Director cu cel putin patru zile inaintea
zilei fixate pentru convocarea Adunarii Generale.
Refuzul Consiliului Director de a nu admite vreuna din aceste propuneri se va consemna
in procesul verbal si se va aduce la cunostinta Adunarii Generale.
ART. 26 Sedintele Adun.arii Generale vor fi prezidate de catre Presedintele Asociatiei iar
in lipsa acestuia de catre Vicepresedintele desemnat de acesta.
ART. 27 Adunarea Generala convocata cu respectarea prevederii prezentului Act
Constitutiv este legal constituita daca sunt prezenti o treime din numarul membrilor activi
sau al reprezentantilor lor.
Daca la data fLxata nu se intruneste nurnarul necesar de membrii activi, sedinta Adunarii
Generale se va tine în a opta z i lucratoare de la data primei convocari, in acelasi loc, la
aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, fara o alta convocare si va fi legal constituita
indiferent de nurnaruJ membrilor prezenti.
ART 28 Hotararile Adunarii Generale, cu exceptia celor referitoare la modificarea
Actu.lui Constitutiv sau a statutului Asociatiei si la dizolvarea ei, se iau cu majoritatea
simpla de 50% plus unu din numarul membrilor prezenti.
Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, prezentului Act Constitutiv si
Statutului Si.mt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la sedintele
Adtmaru Generale sau au votat tmpotriva
Hotaran.le Adunarii Generale, contra legii, prezentului Act Constitutiv si Statutului, pot fi
atacate de justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au lua1 parte h~ sedintele
Adun.arii Generale sau care au votat im.potriva sau care au cerut sa se insereze aceasta in
procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat la cunostinta
despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Hotararile Adtmarii Generale cu privire la modificarea Statutului si a Actului Constitutiv
se iau cu rna1ontatea absoluta a \IOturi1or membnlor prezenti
AIZT :29 Asociatul care mtr-o anumita problema supusa hotarani Adunarn Generale,
este interesat personal sau prJ1 satul sau, ascendentu sau descendentii sai, rudele in linie
colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la
deliberare si nici la vot, trebuind sa ins6inteze desprea aceasta Consiliul Director.
Membrul care incalca dispozitiile ahneatu lui precedent este raspunzator de daW1e cauzate
Asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea absoluta.
ART. 30 Fiecare membru activ are dreptul la lli1 vot inAdunarea Generala.
Dreptul la vot este conditionat de plata la zi a cotizatiei sau altor datorii banesti scadente
catre Asociatie
ART. 3 l Atributiile Adunarii Generale sunt unnatoarele:
• stabil.este orientarile, sarcinile si programele Asociatiei;
• aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil~
• dezbate problemele importante ale Asociatiei si ia decizii in acest sens;
e
ia in dezbatere si voteaza orice programe de modificare a Actului Constitutiv al
Asociatiei venita din partea unui membru;
~ elaboreaza si aproba Regulamentul de functionare a Asociatiei;
6
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aproba Programul de activitate a Asociatiei, iJ1 urma dezbaterii asupra proiectului inaintat
de Consiliul Director;
~ mializeaza si evalueaza o data pe an realizarea Programului de Activitate si
gestiunea Asociatiei;
e
analizeaza anual modul i..'1 care membrii Consiliului Director si-au indeplinit
atributiile si sarcinile prevazute i.n Actul Cortstirutiv;
• aproba si modifjca Statutul si Actul Constitutiv al Asociatiei;
• alege prin vot nominal si secret membrii Consiliului Director si ii revoca la
propunerea Directornlui Executiv, atunci cand acestia incalca reglementarile
statua te sau cand nu se mdeplinesc sarcinile cu care au fost investiti;
e
alege si revoca Cenzorul Asociatiei,
• ia in discutie s1 voteaza revocarea Dcrectorului Executiv, m conditiile formulate la
punctul anterior al prezentului articol
CONSILfuL DIRECTOR
ART 32 Consiliul Director al Asociatiei este organul de conducere si de administrare al
acesteia care asigura realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.
Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
ART. 33 Consiliul Director este format dirL
Presedmte:
1 :_, e
"'
2 . V':,...e--eseli,.; jJl
Ulill
,
3. 1vtembrii Consiliului.
Consiliul Director va putea nurru un Secretar General si un Director Executiv din
randw·ile sale, din membrii Asociatiei sau din afara ei.
Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoaiîe di..1 afara Asociatiei ii.1 limita a cel mult
o patnme dii.1 componenta ei
"RT 14 ('r>ns•!n1l nl„"'"tAT"" a.sto f"'lli'>t r1; ..... 5.1 l >Y'IC>rY\lo,..;; s ; f„n,...t;AT"">C>aza '"'"'o durata de
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Membni Consilrnlu1 Duector pot f1 realesi.
ART. 3 5 Consiliul Director se va convoca trii-nestrial sau ori de ca te ori va fi nevoie, de
catre PresediI1te sau in lipsa acestuia de catre Vicepresedinte, im.puternici.
Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de catre Presedinte sau in lipsa acestuia de
catre Vicepresedinte, Îiuputemicit.
ART. 36 Sedintele Consiliului Director sunt legal intn.mite in prezenta a cel putin 50%
plus unu din numarul membrilor sai.
Deciziile Consiliului Director sunt Adoptate cu majoritate simpla de voturi.
La egalitate de voturi, hotarator este votul Presedintelui.
ART. 3 7 Consiliul Director exercita urmatoarele atributii:
• stabilirea strategiei generale si a programelor Asociatiei;
• aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si sustinerea raportului de
activitate in fata acesteia;
• incheierea de acte juridice, in numele si pe seama Asociatiei;
• executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
• aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale Asociatiei;
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•'

votarea Presedintelm si a V icepresedintelui Asociatiei;
• elaborarea Regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei;
i:
propunerea sanctionarii sau excluderii u.."'1or membrii in conditiile prevazute in
Regulame11tul de fu11ctionăte.
A..."R..T. 3 8 Membrul Consiliului Director care, într-o anumita problema dezbatuta in cadrul
sedintelor organizate de Asociatie, este interesat personal sau prin satul sau, ascendentii
sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii pana la gradul al patrulea
inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Membrul Consiliului Director care incalca prevederile alineatului precedent este
raspunzator de daunele cauzate Asociatiei daca fara vonil sau nu s-ar fi putut obtine
majoritatea ceruta.
ART 3 9 Deciziile contrare legii, Statutului sau Actului Constitutiv al Asociatiei pot fi
atacate in justitie de rnen1bri1 fondatori sau de oricare dmtre membrii Consiliului Director
care a lipsit sau a votat in1potriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de
sedima, in te1men de 15 zile de la data cand a luat cunostinta despre decizia Consihului
Director sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
ART 40 Presedintele Asociatiei este ales prin vot direct si secret de catre membrii
Consiliului Director, pe o durata de 4 (patru) ani cu posibilitatea realegerii.
In cazul in care Presedintele se afla i11 imposibilitate temporara de a-si exercita una sau
mai multe din atributi1le stabi lite pnn Statutul Asoc1atiei, el poate delega raspunderea
exercitarii respective catre V iccpresedintele Asociatiei.
ART. 41 In exercitarea functiei sale, Presedintele Asoc1at1ei indeplineste lirtbatoarele
atributii:
o
reprezi..'"lta Asociatia in relatiile cu tertii in tara si stramatate;
• asigura conducerea directa a Asociatiei;
o
decide in problemele activitatii Asociatiei, pe baza propunerilor Consiliului
Director;
Q
convoaca s1conduce sed mtele Consiliului Drrector.
ART. 42 V1cepresedintele Asociat1ei este ales de membrii Consiliului Director pri.n vot
direct si secret, si exercita atributijJe Presedintelui in lipsa acestuia.
ART. 43 Secretarul General si Directoml Executiv sunt organe executive, ale caror
atributii su..11t statuate in Regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei .
e

CENZORUL ASOCIATIEI
ART 44 Cenzorul asigura controlul financiar intern al Asociatiei.
ART. 45 In realizarea competentei sale, Cenzorul indeplineste urmatoarele atributii:
• verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
~ intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
e poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot
CAP ITO LUL X
M O D UL DE DIZOLVARE SI LICIDDARE ASOCIATI EI
ART 46 Asociatia se dizolva:
8

1. de drept;

2 . prin hotarareajudecatoreasca;
3. prin hotararea Adunarii Generale.
ART 47 Asoc1ătiă se dizolvă de drept
• pri..'1 reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege claca acesta nu a fost
completat timp de 3 luni;
o
in caz de realizare sau imposibilitate de realizare a scopului pentru care a fost
constituita claca in termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se
produce schimbarea acestui scop ;
• in situatia irnposibilitatii constituirii Adunari i Ge.n erale sau a ConsiliuJui Director
in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, claca aceasta situatie
dureaza mai mult de un an de la data la care trebuia constituita Adunarea Generala
sau Consiliul Director
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea Judecatoriei Fagaras, jud. Brasov in a
carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
ART. 48 Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane
interesate:
• cand scopul sau activitatea .Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
• cand realizarea scopului este lffmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
l''.lnrl " sl"\f';'.lt•a WD'1"rPC'tP alt scl"\n
vy rlt>f'<:>t
..._.. ..._,..._,'-""\. C"'l penmu "fil"' s-a const;tu·t·
o
cand Asociatia a devenit insolvabila;
Dizolvarea Asociatiei se constata de catre Judecatoria Fagaras, jud. Brasov, m a care1
raza teritoriaia isi are sediul Asociatia .
.A....~T. 49 Asociatia se poate dizolva si prin Hotarnrea Adtu1arii Generale Extraordinare.
fo ten11en de l s zile de la data sed.i11tei de di.zolvare, procesul-verbal L.1 foh'iiâ autentică se
depune la Judecatoria Fagaras, jud Brasov pentru a fi înscris in Registrul asociatiil or si
fw1dat1ilor
ART 50 [.n cazul d1zolvarii .Asociatie1, bwmrile ramase m urma lich.idarii, pot fi
transmise catre persoane j undice de drept privat sau public cu scop identic sau
asemanator. Data transmiterii bunuri]or este data întocmirii procesului verba] de predarepreluare.
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CAPITOLUL XI
DISPOZI'I II FINALE
ART. S1 Modificarea prezentului Statut se face prin inscrierea modificarii in Registrul
asociatiilor si funclatiiJor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are
sediul ,~„sociatia. Demersurile efectuate i..'1. acest sens se întreprind de membrii Consiliului
Director.
ART. 52 Prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile OG nr. 26/2000.--
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În vederea dobândirii personalităţii juridice şi înscrierii Asociaţiei Crescătorilor de
animale si utilizatori de terenuri agricole„Floarea Crângului„Şercăiţa Judeţul Braşov în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Făgăraş, membrii
fondatori au hotărât împuternicirea doamnei avocat Georgescu Cornelia si a
vicepresedintelui Cucu Sorin.
Prezentul act s-a redactat de avocat - GEORGESCU CORNELIA m (cinci)
exemplare, s-a semnat de parti dupa citire si a primit data certa azi lO.Ol.2012.

ME:tvlBRlI

Oancf Sabi11 Vichente

Cucu Sorin
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FONDATORJ

Ştefan Vasile

Buc~an Cristian

Ciocan Petru
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ASOCIAŢIEI

STATUTUL
AGRICOLE „ VALEA T ARCULUI"

Prezentul STA TUI s-a intocmit in forma si continutul care urmeaza in baza hotariri i
unanime a l\tIBMBRJLOR FONDATORJ:
1. RAJCA ALEXANDRU, domiciliat în sat Persani nr. 244, corn. Sinea, judeţul
Braşov, posesor al CI seria BV m.8582 11 , CNP 1680105082427;
2. BARLEZ VICTOR, domiciliat în sat Persani nr. 155, corn. Sinea, judeţul
Braşov, posesor al CI seria BV m.61 3364, CNP 1560307082435;
3. MAMULA IOAN, dorni ciliat în sat Persani nr. 188, corn. Sinea, Jud. Braşov,
posesor al CI Seria BV nr. 485075, CNP 1620308082415;
4. GRAMA CORNEL, domiciliat în Mun Brasov, Str. Berzei nr. 2B, et.8,.ap.25,
judetul Brasov, posesor al CI seria BV nr. 4789 13, CNP 14603 15080056;
5. MATAU ZENOVE, domiciliat în Mun. Brasov, Str. Cocornlui nr. 13, bl.220,
Sc.C, ap. 2, judetul Brasov, posesor al C.I. se1ia B.V. nr. 508525, CNP
1480 106080044,
6. STANEASA ALEXANDRU,donuciliat in sat Persani m. 217, corn. Sinea, jud.
Brasov, posesor al CI seria B.V. nr. 508977, CNP 1481028080101,
7. GOCIU GHEORGHE, do1niciliat in sat Persani nr. 202, corn. Sinea, jud.
Brasov, posesor al C.I. seri a B.V. m. 677249, CNP 1420618082419,
8. FINGHIS NICOLAE, do1niciliat in sat Persani m. 66, corn. Sinea, jud. Brasov,
posesor al C.I. seria B.V. nr. 857 179, CNP 1621227080021,
CJ. STOICA GHEORGHE, domiciliat in Mun. Brasov, Str. Fdt. Hannanului m.
l 8A, bl.B 1, se.B, ap.4, jud. Brasov, posesor al C.I. seria B.V. nr. 463033, CNP
1520730080 107, care de comun acord au decis infiintarea Asociatiei
Agricole"Valea Targului" În urmatoarele conditii:

CAPITOLUL I
DENUMIREA SI SEDIUL ASOCIATIEI
ART. 1 DENUMIREA ASOCIATIEI
Se constituie o asociatie fara scop pat1imon.ial cu denumirea Asociatia Agricola "VALEA
T ARGULUI".

ART. 2 SEDIUL ASOCJATIEI
Sediul central al Asoeiatiei este in sat Persani m . 224, corn.. Sinea, jud. Brasov.
CAPITOLUL II
FORMA JURIDICA SI DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI
ART. 3 FORMA JURIDICA
1

Asociatia este o asociatie cu personalitate ju1idica, neguvernamentala, fara scop
patrimonial.
Asociatia poate semna, in nume propriu, acorduri neguvernamentale, protocoale de
intentie si alte documente de cooperare pentru promovarea si dezvoltarea relatiilor cu
organizatii similare din diferite tari.
ART. 4 DURATA DE FUNCTIONARE
Dmata de functionare a Asociatiei este nelinutata, cu incepere de la data inregistrarii in
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

CAPITOLUL III

SCOPUL SI OBIECIVELE ASOCIATIEI
ART. 5 SCOPUL ASOCIATIEI
Asoc iaţ i a are drept scop apărarea intereselor în sectorul de creştere ş i ameliorare a
animalelor, a intereselor legate de concesionarea pasunilor, pajistilor si fanetelor in
vederea cresterii animalelor conforrn Legii 214115. 11.2011, precum ş i a intereselor legate
de buna gestionare a pasunilor, pajistilor, fanetelor si terenmilor agiicole aflate în
fo los in{a asoc iaţiei .
ART. 6 OBIECTIVELE ASOCIATIEI
Jn vederea îndeplinirii scopului sau, Asociatia isi propune reali zarea urm::itoarelor
obi~ct i ve:

asocierea pentru conces ionarea
si arendarea pasunilor, pajistilor si
fanetelor in vederea cresterii animale lor
asocierea pentru arendarea terenurilor arabile in vederea dezvoltarii
exploatatilor ag1icole
colaborarea cu alte asociatii, fi.mdatii 01i alte asemenea organizatii care
actioneaza in domeniul agticol, in vederea organizarii de actiuni de
as istenta si consultanta pentru sustinerea intereselor membrilor Asociatiei;
implicarea in elaborarea solutiilor pentru problemele specifice, ce vor fi
puse la dispozitia Guvernului , altor autoritati ori asociatii, membrilor
Asociatiei, din proprie initiative, ori la cererea acestora;
negocierea cu autoritatile competente in vederea obtine1ii de facilitate fi scale
pentru sectorul productiei de produse agricole

Pa1iiciparea la activităţile de creştere ş i ameliorare a animalelor
domestice,conform legi s laţi ei în vigoare
Susţinerea ş i organizarea valorificării produselor ş i subproduselor de
ori gine animală cît şi vegetală
Colectare fructe de pădure
Sprijin pentru mentinerea şi mărirea num ărului de animale aflate pe cale de
dispariţie s i achiziţionarea de reproducători autoriza ţi la nivelul asociaţiei
Încurajarea creşterii raselor de taurine de carne si lapte, ovine si bubalina
Achiziţionarea de taurilor reproducători de o genetică superioară pentru
ameliorarea efectivelor de animale ale membrilor asociaţiei

I
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asocierea pentrn concesionarea pasunilor, pajistilor si fanetelor in vederea
cresterii animalelor conforn1 Legii 214/ 15.1 I .2011
promovarea colaborării între membrii săi
colaborarea cu alte asociatii , fundatii ori alte asemenea organizatii care
actioneaza in domeniul agricol, în vederea orgaruzarii de actiuni de
asistenta si consultanta pentrn sustinerea intereselor membrilor Asociatiei;
implicarea in elaborarea solutiilor pentru problemele specifice, ce vor fi
puse la dispozitia Guvernului, altor auto1itati ori asociatii, membrilor
Asociatiei, din prop1ie initiative, ori la cererea acestora;
negocierea cu aut01itatile competente in vederea obtine1ii de facilitate
fisca le pentru sectorul productiei de produse ag1icole

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL ASOCIATIEI
ART. 7 PATRJMONJUL ASOCIATIEI
Patrimoniul social initial al Asociatiei este de 900 lei, compus integral din numerar, suma
avansata de membrii fondatori.
Completarea ulterioara a patrimoniului Asociatiei se va face pe baza deciziei luate de
catre Consiliul Director.

CAPITOLUL V
MEMBRII ASOClATIEI
ART. 8 Asociatia este formata din:
1. membrii de onoare;
2. membrii fondatori ;
3. membrii activi.
ART. 9 Membrii de onoare vor fi alesi de Adunarea Generala pe baza propune1ii
Consiliului Director dintre persoanele care prin activitatea si lucra1ile lor cont1ibuie la
realizarea obiectivelor Asociatiei.
ART. 1O. Persoanele fizice care au format colectivul de constituire al Asociatiei doresc ca
p1in activitatea lor sa participle la realizarea scopului si obiectivelor acesteia.
ART. 11 Cererile de înscriere in Asociatie se vor adresa Presedintelui Asociatiei care le
va supune catre aprobare Consiliului Director. Votul de validare sau de respingere se va
face cu votul a cel putin doua treimi din nurnarul memb1ilor.
In caz de respingere a cererii de înscriere in Asociatie, decizia Consiliului Director va ti
comwucata fara motivare celui care a solicitat înscrierea în Asociatie.

CAPITOLUL VI
DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIATIEI
3

ART. 12 Membrii Asociatiei beneficiaza de urmatoarele drephu-i:

de a alege si de a fi alesi in orga nele de conducere, administrare si control ale
Asociatiei;
• drept de vot in Adunare Generala;
• de a paiiicipa la toate manifesta1ile, confe1intele si actiun.ile promovate de
Asociati e pe plan intern si extern;
ct
de a avea acces liber , pe baza legitimatiei de membru, in toate sediile Asociatiei
in tara si strainatate;
• de a beneficia de dotarile Asociatiei si de serviciile ofe1ite de catre acesta
membrilor sai pe baza legitimatiei de membru;
„ de a avea acces la banca de date si Ia întregul sistem de avantaje si facilitati oferit
de catre Asociatie;
o
de a propune masuri de imbunatatire a activitatii Asociatiei.
ART. 13 Jn Adunarile Generale memb1ii activi au vot deli berativ, iar cei de onoare au vot
consultativ.
ART. 14 Obligatiilc mernb1i lor Asocia tiei sunt urmatoarele:
c
sa respecte prevederile Statutului, Actului Constitutiv, Regulamentului de
organizare si functionare a Asociatiei si a Deciziilor luate de Consiliul Director al
Asociatiei;
• sa achite la tennenul fi xat contributia de membru in cuantumul stabilit de
Adunarea Generala O rdinara. Memb1 ii de onoare sunt exceptati de la plata
acesteia;
• sa contribuie p1in activitatea lor la realizarea scopului si obiectivelor propuse de
Asociatie;
~ sa apere si sa promoveze interesele Asociatiei in relatie cu au toritatile publice si cu
alte organiza tii sirn.ilare din tara si strainatate;
• sa evite 01ice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea
publica a Asociatiei, scopul si obiectivele propuse de acesta.
QI

CAPITOLUL VII

PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU
ART. 15 Calitatea de membru al Asociatiei se pierde:
prin retragere;
Membrii Asociatiei se pot retrage din Asociatie anuntand in scris Presedintelui asupra
deciziei de retragere.
prin excludere
Excluderea opereaza in unnatoarele conditii:
• producerea de prejudicii mate1iale sau morale Asociatiei, prin activitatea proprie
desfasmata;
0
angajarea persoanei respecti ve in activitati ce contravin prevederilor Actului
Constitutiv al Asociatiei si hotararilor organelor de conducere si executie ale
Asoc iatiei;
• angajarea persoanei respective in activitati contrai·e legii sau ordin.ii de drept.
4

ART. 16 Consiliul Director poate, fara îndeplinirea vreunei proceduti speciale, sa elimine
din evidenta Asociatiei, membrii care:
• timp de un an nu si-au platit cotizatiile;
• au pierdut calitatea de membru în unna savarsirii unor abateri grave care contravin
regulilor deontologice ale Asociatiei.
ART. 17 Consiliul Director hotaraste asupra propunerilor de excludere si eliminare din
baza de date a Asociatiei cu majoritatea a 2/3 din voturile memb1ilor prezenti.
Jmpotriva hotararii de excludere se poate face contestatie la Adunarea Generala întrunita
in sedinta ordinara.
CAPITOLUL VIII
VENITURILE ASOCIATIEI
ART. 18 Veniturile Asociatiei se compun din:
a) taxele de înscriere stabilite in fiecare semestru de Adunarea Generala;
b)cotizatia trimestriala platita de memb1ii Asociatiei, care va fi achitata in contul acesteia;
c) dobanzile rezultate din plasarea sumelor di sponibile, în conditiile prevazute de lege;
d) venituri realizate din activitati economice directe.
e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
f) donatii, legate si sponsorizari de la diferite organizatii ori persoane fizice, din tara si
din strainatate.
ART. 19 La admiterea lor in organizatie fiecare membru va plati o taxa de înscriere
stabilita de Adunarea Generala precum si Costul Cartii de Membru. Ulterior inscrie1ii,
fiecare membru va achita o cotizatie fixata de Adunarea Generala.
ART. 20 Veniturile, excedentele si fondu1ile de orice fel nu se pot restitui sau distribui
sub nici o fonna membrilor Asociatiei, ci se vor intrebuinta exclusiv pentru realizarea
obiectivelor si scopului Asociatiei prevazute in prezentul Act Constitutiv.

CAPITOLUL IX
ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI
ART.
1.
2.
3.

21 Organele de conducere, executie si control ale Asociatiei sunt unnatoarele:
Adunarea Generala;
Consiliul Director;
Presedintele;
4. Cenzoml;
ADUNAREA GENERALA
ART. 22 Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, alcatuit din
totalitatea membrilor Asociatiei, drept de vot avand numai memb1ii activi cu cotizatia
platita la zi.
ART. 23 Aduna.rile Generale sunt ordinare si extraordinare.
Adunarea Generala Ordinara se convoaca cel puti.n o data pe an la sediul Asociatiei.
5
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Adunarea Generala Ordinara convocata va aproba bilantul contabil , cuantumul pe
veni turi si cheltuieli, darea de seama pe anul expirat si va aproba bugetul pe anul w-mator.
Adunarea Generala Extraordinara se convoaca pentru modificarea Actului Constitutiv sau
al Statutului Asociatiei, i.n caz de dizolvare a acesteia sau daca cel putin o treime din
membrii insc1isi o va cere printr-o propunere motivata, in conditi i! e de cvorum de 50%
plus unu din totalul membrilor.
ART. 24 Data, ora si ordinea de zi ale Adunatii Generale se vor comunica in scris tuturor
memb1ilor sa i cu cel putin 15 zile înainte de tennenu! fixat.
Pentru Adunarea Generala Extraordinara motivul si ordinea de zi se comunica cu cel
putin l Ozile inainte de convocare.
ART. 25 In cadrul sedintelor Aduna1ii Generale se vor discuta numai problemele puse pe
ordinea de z i de catre Consiliul Directo r.
In conditiile in care cel putin 50% plus unu din numarnl membril or prezenti ar dori sa
puna in discutie Adunarii Generale alte probl eme decat cele stabil ite prin ordinea de zi,
acestia le vor comunica spre aprobare, Consiliului Director cu cel putin patru zile inaintea
zilei fixate pentru convocarea Adunarii Generale.
Refuzul Consiliului Director de a 1111 admite vreuna din aceste propune1i se va consemna
in procesu! verbal s i se va aduce la cunostinta Adw1a1ii Generale.
ART. 26 Sedintele Adunarii Generale vor fi prezidate de catre Presedintele Asociatiei iar
in lipsa acestuia de catre Vicepresedintele desemnat de acesta.
ART. 27 Adunarea Generala convocata cu respectarea p revede1ii prezentului Act
Constitutiv este legal constituita daca sunt prezenti o h·eime din numarnl membrilor activi
sau al reprezentantil or lor.
Daca la data fixata nu se intruneste numarul necesar de membrii activi, sedinta Adunarii
Generale se va tine in a opta zi lucratoare de la data p1imei convocari, in acelasi loc, la
aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, fara o alta convocare si va fi legal constituita
indiferent de numarul membrilor prezenti.
ART. 28 Hotararile Aduna1ii Generale, cu exceptia celor referitoare la modificarea
Actului Constitutiv sau a statutului Asociatiei si la clizolvarea ei, se iau cu majo1itatea
simpla de 50% plus unu din numarul membrilor prezentl.
Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, prezentului Act Constitutiv si
Statutului s unt obligatmii chiar si pentru asocialii care nu au luat parte la sedi ntele
Adunarii Generale sau au votat impotiiva.
Hotararile Adw1a1ii Generale, contra legii, prezentului Act Constitutiv si Statutului, pot fi
atacate de justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat pa1ie la sedintele
Adunarii Generale sau care au votat impohiva sau care au cerut sa se insereze aceasta in
procesul ve rbal de sedinta, in termen de 15 zil e de la data la care au luat la cunostintci
despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, <lupa caz.
Hotararile Adunarii Generale cu privire la modificarea Statutului si a Actului Constitutiv
se iau cu majoritatea absoluta a votiuilor memb1ilor prezenti .
ART. 29 Asociatul care intr-o anumita problema supusa hotararii Aduna1ii Generale,
este interesat personal sau prin satul sau , ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie
colaterala sau afin.ii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la
deliberare si nici la vot, trebuind sa instiinteze desprea aceasta Consiliul Director.
6

Membrnl care incalca dispozitiile alineatului precedent este raspunzator de daune cauza te
Asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea absoluta.
ART. 30 Fiecare membrn activ are dreptul la un vot in Adunarea Generala.
Dreptul la vot este conditionat de plata la zi a cotizatiei sau altor datorii banesti scadente
catre Asociatie.
ART. 31 Atributiile Adunarii Generale sunt unnatoarele:
o stabileste 01ientarile, sarcinile si programele Asociatiei;
• aproba bugetu l de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
o dezba te problemele impo1iante ale Asoc iatiei si ia decizii in acest sens;
0
ia in dezbatere si voteaza orice programe ele modificare a Actului Constitutiv al
Asociatiei venita din patiea unui rnembrn;
elaboreaza si aproba Regulamentul de functio1rnre a Asociatiei;
aproba Programul de activitate a Asociatiei, in unna dezbate1ii asupra proiectului inaintat
de Consiliul Director;
e analizeaza si evalueaza o data pe an reali zarea Programului de Activitate si
gestiunea Asociatiei;
• analizeaza anual modul in care memb1ii Consiliulu i Director si-au indeplinjt
atributiile si sarcinile prevazute în Actul Constitutiv;
e aproba si modifica Statutul si Actul Constitutiv al Asociatiei;
~ alege prin vot nominal si secret membrii Consiliului Director si ii revoca la
propunerea Directomlui Executi v, atunci cand acestia incalca reglementa1ile
statuate sau cand nu se indeplinesc sarcini.le cu care au fost investiti ;
" alege si revoca Cenzorul Asociatiei;
o ia in discutie si voteaza revocarea Directorului Executiv, in conditiile formulate la
punctul anterior al prezentului arti col.
@

CONSILIUL DIRECTOR
ART. 32 Consiliul Director al Asociatiei este organul de conducere si de administrare al
acesteia care asigura realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei.
Consiliul Director asigura punerea in executare a hotaraiilor Adunarii Generale.
ART. 33 Consiliul Director este fom13t ilin:
1. Presedinte;
2. Vicepresedinte;
3. Membrii Consiliului.
Consiliul Director va putea numi un Secretar General si un Director Executiv din
randurile sale, din membrii Asociatiei sau din afara ei.
ART. 34 Consiliul Director este format di11 5-11 membrii si functioneaza pe o durata de
4 a11i, perioada in care asigura nemijlocit conducerea Asociatiei.
Membrii Consiliului Director pot fi realesi.
ART. 35 Consiliul Director se va convoca trimest1ial sau ori de cate ori va fi nevoie, de
catre Presedinte sau in lipsa acestuia de catTe Vicepresedinte, imputem.ici.
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Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de catre Presedinte sau in lipsa acestuia de
catre Vicepresedinte, împuternicit.
ART. 36 Sedintele Consiliului Director sunt legal întrunite in prezenta a cel putin 50%
plus unu din numarul membrilor sai.
Deciziile Consiliului Director sunt Adoptate cu majoritate simpla de voturi.
La egalitate de vott.ui, hotarator este votul PresediJ1telui.
ART. 37 Consiliul Director exercita urmatoarele atributii:
• stabilirea strategiei generale si a programelor Asociatiei;
• aducerea la îndeplinire a hotararilor Adunatii Generale si sustinerea raportului de
activitate in fata acesteia;
ct
încheierea de acte ju1idice, in numele si pe seama Asociatiei;
• executarea bugetului de venitwi si cheltuieli;
• aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale Asociatiei;
• votarea Presedintelui si a Vicepresedilltelui Asociatiei;
• elaborarea Regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei ;
o propunerea sanctionarii sau excluderii unor membrii in conditiile prevazute in
Regulamentul de functionare.
ART. 38 Membrul Consiliului Director care, intr-o anurnita problema dezbatuta in cadrul
sedintelor organizate de Asociatie, este interesat personal sau prin satul sau, ascendentii
sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii pana la gradul al patrulea
inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Membrul Consiliului Director care incalca prevederile alineatului precedent este
raspunzator de daunele cauzate Asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine
majoritatea ceruta.
ART. 39 Deciziile contrare legii, Statutului sau Actului Constitutiv al Asociatiei pot fi
atacate in justitie de membrii fondato1i sau de oricare dintre membrii Consiliului Director
care a lipsit sau a votat împotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de
sedinta, in termen de 15 zile de la data canci a luat cunostinta despre decizia Consiliului
Director sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
ART. 40 Presedintele Asociatiei este ales prin vot direct si secret de catre memb1ii
Consiliului Director, pe o durata de 4 (patru) ani cu posibilitatea realegerii.
ln cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita wia sau
mai multe din atributiile stabilite prin Statutul Asociatiei, el poate delega raspunderea
exercitarii respective catre Vicepresedintele Asociatiei.
ART. 41 In exercitarea functiei sale, Presedilltele Asociatiei mdeplineste urmatoarele
atributii:
• reprezinta Asociatia in relatiile cu te1tii in lara si strainatate;
• asigura conducerea directa a Asociatiei;
• decide in problemele activitatii Asociatiei, pe baza propunerilor Consiliului
Director;
• convoaca si conduce sedintele Consiliului Director.
ART. 42 Vicepresedintele Asociatiei este ales de membrii Consiliului Director p1in vot
direct si secret, si exercita atributiile Presedintelui in lipsa acestuia.
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Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de catre Presedinte sau in lipsa acestuia de
catre Vicepresedinte, imputemicit.
ART. 36 Sedintele Consiliului Director sunt legal întrunite in prezenta a cel putin 50%
plus unu din numarul membrilor sai.
Deciziile Consiliului Director sunt Adoptate cu majoritate simpla de votu1i.
La egalitate de voturi, hotarator este votul Presedintelui.
ART. 37 Consiliul Director exercita wmatoarele atributii:
• stabilirea strategiei generale si a programelor Asociatiei;
• aducerea la indeplin.ire a hotararilor Aduna1ii Generale si sustinerea raportului de
activitate in fata acesteia;
• încheierea de acte juridice, ir. numele si pe seama Asociatiei;
• executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
• aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale Asociatiei;
• votarea Presedintelui si a Vicepresedintelui Asociatiei;
• elaborarea Regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei;
• propunerea sanctionarii sau exclude1ii unor membrii in conditiile prevazute 111
Regulamentul de functionare.
ART. 38 Membrul Consiliului Director care, într-o anumita problema dezbatuta in cadrul
sedintelor organizate de Asociatie, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii
sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afin.ii pana la gradul al patrulea
inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare sin.ici la vot.
Membrul Consiliului Director care incalca prevederile alineatului precedent este
raspw1a1tor de daunele cauzate Asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine
majoritatea ceruta.
ART. 39 Deciziile conh·are legii, Statutului sau Actului Constitutiv al Asociatiei pot fi
atacate in justitie de memb1ii fondatori sau de oricare dintre memb1ii Consiliului Director
care a lipsit sau a votat împotriva si a cemt sa se insereze aceasta in proce~ul verbal de
sedinta, in termen de 15 zile de la data cand a luat cunostinta despre decizia Consiliului
Director sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
ART. 40 Presedintele Asociatiei este ales p1in vot direct si secret de catre membrii
Consiliului Director, pe o durata de 4 (patru) ani cu posibilitatea realegerii.
In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita una sau
mai multe din atiibutiile stabilite prin Statutul Asociatiei, el poate delega raspunderea
exercitarii respective catre Vicepresedintele Asociatiei.
ART. 41 In exercitarea functiei sale, Presedintele Asociatiei indeplineste urn1atoarele
atributii:
• reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii in tara si strainatate;
• asigura conducerea directa a Asociat.iei:
• decide in problemele activitatii Asociatiei, pe baza propune1ilor Consiliului
Director;
• convoaca si conduce sedinteleConsiliului Director.
ART. 42 Vicepresedintele Asociat.iei este ales de memb1ii Consiliului Director prin vot
direct si secret, si exercita atributiile Presedintelui in lipsa acestuia.
8

ART. 43 Secretarul General si Directornl Executiv sunt organe executi ve, ale caror
at1ibutii sunt statuate in Regulamentul de organizare si functionare al Asoc iatiei.
CENZORUL ASOCIATIEI
ART. 44 Cenzorul asigura controlul finan ciar intern al Asociatiei.
ART. 45 In realizarea competentei sale, Cenzorul indep lineste urmatoarele atributi i:
o verifica modul in care este adm.inistTat patrimoniul Asociatiei;
e intocmeste rapoarte s ile prez inta Aduna1ii Generale;
• poate participa la sedintele Cons iliului Director fara drept de vot.

CAPITOLUL X
MODUL DE DIZOLVARE SI LICHIDARE ASOCIATIEI
ART.
1.
2.
3.
ART.
•

46 Asociatia se di zolva :
de drept;
prin hotararea judecatoreasca;
prin hotararea Aduna1ii Generale.
47 Asociat.ia se dizolva de drept:
prin reducerea numarnlui de asociati sub lin:uta fixata de lege daca acesta nu a fos t
comple tat timp de 3 lun.i;
• in caz de rea li zare sau imposibilitate de rea lizare a scopu lui pentru ca re a fost
constituita daca in tem1en de trei luni de la cons tatarea unui astfel de fapt nu se
produce schimbarea acestui scop ;
• in situat.ia imposibilitatii constitui1i i Aduna1i i Generale sau a Consiliului Director
in confomlitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv, claca aceasta situatie
durea.za mai mult de un an de la data la care trebuia constitu ita Adunarea Generala
sau Consiliul Director.
Constatarea di zolvarii se realizeaza prin hotararea Judecatoriei Fagaras, j ud. Brasov in a
carei circumscriptie se afla seci.iul Asociati ei.
ART. 48 A sociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca :
cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordin.ii publice;
.- cand realizarea scopului este unnarita prin mijloace ilicite sau con trare ordinii
publice;
• cand Asociatia um1areste alt scop decat cel penau care s-a constitui t;
o
cand Asociat.ia a devenit insolvabila;
Dizolvarea Asociatiei se constata de catre Judecatoria Fagaras, j ud. Brasov, in a carei
raza teritoriala isi are sediul Asociat.ia.
ART. 49 Asociatia se poate di zolva si p1in Hotararea Adunarii Generale Ex traordinare.
In te1men de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal in forma autentica se
depw1e la Judecat01ia Fagaras, juq. Brasov pen tru a fi insc1is in Registru l asociatiilor si
fundatiilor.
ART. 50 In cazul dizol varii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii vor fi impartite
in mod egal membrilor fondatori Data transmite1ii bunuri lor este data intocmi1i i
procesului verbal de predare-preluare.
(I
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asemanator. Data transmite rii bunurilo r este data intoc rniri i procesului ,·erbal de prc:.:d.11\.:preluare.

CAPITOLUL XI
DISPOZITII FINALE

ART. 51 Modificarea prezentului Statut se face prin in ~c ri erea modi fi carii în Registrul
asociati il or si funda tiilor de la grefa judecatoriei în a carei circurnscriptie teritoriala 1si ;m.:
sed iul Asoc iatia. Demersurile efectuate în acest sens se în treprind de membr ii Consiliului
Director.

ART. 52 Prevederile prezentulu i Statut se cornplekaza cu dispozitiile OG nr. 2612000.-În vederea dobândiri i personalităţii juridice ş i înscrierii Asociaţiei Agricok ..\.'nk:1
Targu lui „ in Registrul Asociaţ iil or ş i Fundaţi ilor aflat la Grefa Judecătoriei făg~1ra~
membrii fondator i au hotărât împu tern icirea doamnei avocat Georgescu Cornelia si "
preşedintelui Raica Alexandru.
Prezentul act s-a redactat de avocat - GEORGESCU CORNEUA 111 (sase l
exempla re. s-a se mnat de parti dupa citire si a primit data certa azi 15.04.2013.

Membrii fondatori
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 183831/14.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 183831
din data 14.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
MULTIHOUSE SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/1296/2007, atribuit în data de 11.05.2007
Cod unic de înregistrare: 21731933
Certificat de înregistrare: B2256174, emis pe data de 13.05.2011 si eliberat la data Adresă sediu social: Sat Bucium, Comuna Şinca, Nr. 72, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0268424764, 0268424764
Contacte firmă: telefon: 0268424764, 0268424764
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 13.05.2011
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, nr. 1 din data 23.03.2011
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 23.03.2011.
Data expirării dovezii de sediu: 22.03.2017.
Durata sediului: 5 ani 11 luni 27 zile.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 2000 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 200
Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:41:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
MOGA DANIEL
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 05.02.1971, ŞINCA,JUD. BRAŞOV
Sex: masculin
Aport la capital: 2000 RON
Aport vărsat total: 2000 RON
Aport vărsat în RON : 100 RON
Număr parţi sociale: 200
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
MOGA DANIEL
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 05.02.1971, ŞINCA,JUD. BRAŞOV
Puteri: CF. ART. 11 ACT COSNTITUTIV
Data numirii în funcţie: 20.04.2007
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 20.04.2007
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:41:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:41:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.

3/3

ROMÂNIA
mDECĂTORIA BRAŞOV

CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE
A PERSOANEI JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
Eliberat la data de 26.08.2014
Dosar civil nr.19494/19712014

! .Denumirea: ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE
TRADIŢIONALE BRAŞOV

Modificare: ............................. ........ .. ............. .... . ... ....... .
Judecător,

Ştampila

2.Sediul: corn. Feldioara, sat Rotbav, str. Nicolae Bălcescu nr.137, jud.
Braşov

Modificare: .. „

..... „ ....... „ „ „ „ .. „ „ ..... „ ........... „ „ „ .. „ „ ... „ „ . „ „ . „ ............ .

Judecător,

3 .Durata de

funcţionare:

Ştampila

...... nedeterminată ................................. .

Modificare: ...................................................... . ................ .
Judecător,

4.Numărul şi

Ştampila

data înscrierii în registrul special: .. . 83/2 1.08.2014 ..... .

5.Semnătura şi ştampila

A

STATUTUL
Asociaţiei Producătorilor

de Produse

Tradiţionale Braşov

Noi:
1. CATEAN GEORGE AURELIAN, cu domiciliul in sat Rotbav , str. Nicolae
Balcescu, nr.137, jud Brasov, CNP1861101080016, posesor al C.I. seria BV
nr.327634, eliberat de SPCLEP Codlea la data de 25.02.2004;
2. DUMBRAVA DRAGOS SIMION cu domiciliul in oras Rupea, str.Vaii nr. 15A,
jud Brasov, CNP1830719082224, posesor al C.I. seria BV nr.898750, eliberat de
SPCLEP Rupea la data de 27.07.2013;
3. BABET VIOREL, cu domiciliul in Braşov , str. Emanoil Bernfeld, nr.7, ap.1, jud
Brasov, CNP1560405080018, posesor al C.I. seria BV nr.421098, eliberat de
SPCLEP Brasov la data de 25.08.2005;
4. LAZUREANU MARIANA, cu domiciliul in Braşov , str. Avram Iancu, nr.71 ,
jud Brasov, CNP2590117141046, posesor al C.I. seria BV nr.864050, eliberat de
SPCLEP Brasov la data de 17.01.2013;
5. ISTRATE IOAN, cu domiciliul in loc. Fundata nr. 63 , jud Brasov,
CNP1681107030036, posesor al C.I. seria BV nr.877626, eliberat de SPCLEP
Bran la data de 02.04.2013;

Ne exprimam vointa de a coopera si a ne asocia in conformitate cu preverile Ord.
Guv.nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobata cu modificari.si conpletari prin
legea nr 246/2005, in cadrul Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale
Braşov denumita in continuare „Asociatia"si care este persoana juridica romana de drept
privat.
Cap. I Denumirea, regim juridic, sediul şi durata asociaţiei.
Art 1. Denumirea asociatiei: Asociaţia Producătorilor de Produse Tradiţionale
Braşov conform dovezii eliberata de Ministerul Justitiei, privind disponibilitatea
denumirii Asociatiei. Asociatia va avea ştampila si insemne proprii.
Art. 2(1) Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice romane de drept privat
fara scop lucrativ si apolitica.
(2). Toate documentele si alte inscrisuri emise de asociaţie vor indica sigla,
denumirea acesteia, sediu, numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor,
numar de telefon si fax.
(3) In vederea obtinerii de resurse financiare suplimentare, care se vor utiliza exclusiv
pentru realizarea scopului sau, Asociatia se poate angaja in activitati economice, daca
acestea au un caracter accesoriu.
Art.3 (1) Asociatia are sediul in satul Rotbav , comuna Feldioara , str. Nicolae
Balcescu nr.137, judetul Brasov.
(2) Sediul Asociaţiei va putea fi schimbat in alt loc din judetul Brasov in baza unei
hotarari a Adunarii Generale a Asociatiei, conform prezentului statut.

1

-.
'( .

Art. 4. Asociatia este constituita pe o perioada nedeterminata, incepand cu data înscrierii
sale in RegisLn.11 asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Brasov.

Art. S Asociatia se constituie in scopul susţinerii producătorilor de produse tradiţionale
ecologice în vederea asigurării calităţii, organizarea şi promovarea de activităţi,
programe, acţiuni, menite a reprezenta interesele producătorilor de produse tradiţionale şi
ecologice din aria geografică situata injudeţul Brasov.
Art .6 In realizarea acestui scop Asociatia are urmatoarele obiective:
- promovarea pe piata naţională, europeană şi pieţele terţe a produselor tradiţionale şi
ecologice româneşti realizate de către membrii Asociaţiei;
- promovarea si dezvoltarea produselor tradiţionale şi ecologice, sprijinirea membrilor
asociaţiei în vederea A TESTĂRJI tuturor produselor tradiţionale din judeţul Brasov dar şi
protejarea denumirii de origine la unele produse;
- participarea la activităţi de promovare a producătorilor de produse tradiţionale şi
ecologice, şi asigurarea participării la aceste activităţi a oricărui membru al asociaţiei;
- organizarea de expoziţii, targuri, evenirnnete, pieţe, simpozioane, conferinţe,
comunicări pe teme şi activităţi specifice activităţilor membrilor asociaţi;
- informarea membrilor pentru obţinerea formelor de sprijin financiar acordate de
Guvernul României şi Uniunea Europeană, destinat pentru obţinerea şi comercializarea
produselor alimentare tradiţionale şi ecologice;
- iniţierea unui dialog permanent cu autorităţile administraţiei publice şi organizaţii
profesionale de pe filiera produselor tradiţionale şi ecologice romanesti, în vederea
aplicării bunelor practici si creşterii eficienţei economice a sectorului pentru produse
alimentare tradiţionale, în contextul dezvoltării rurale durabile, a valorificării resurselor şi
creşterea calităţii vieţii în mediul rural, cât si pentru păstrarea patrimoniului tradiţional şi
cultural local şi regional;
- reprezentarea membrilor asociaţi în faţa organelor de stat, a autorităţilor publice locale
şi centrale;
-organizarea unor campanii de informare corectă si educare a consumatorilor din
Romania si de pe piaţa externă în privinţa consumului de produse alimentare tradiţionale
şi ecologice românesti;
-armonizarea si apărarea intereselor membrilor Asociaţiei;
-susţinerea identităţii produselor agroalimentare tradiţionale înregistrate conform noilor
norme europene;
- supravegherea pieţei de produse agroalimentare în vederea respectării legislaţiei privind
etichetarea produselor cu menţiuni referitoare la sistemul de producţie specific produselor
tradiţionale şi sesizarea organelor responsabile în cazul identificării unor ilegalităţi şi
concurenţă neloială care aduc atingere intereselor membrilor;
- dezvoltarea produselor tradiţionale şi ecologice prin valorificarea resurselor locale,
culturale şi tradiţionale, în concordanţă cu normele de protejare a resurselor naturale si de
protecţie a mediului înconjurător;
-fumizarea de informatii actualizate, practice, in domeniul legislaţiei , înregistrarea
marcilor pentru produsele tradiţionale şi cu indicaţie geografica, sustinerea preţurilor prin
adoptarea politicilor europene de piata si a prevederilor comerciale pentru produsele
tradişionale şi ecologice, alte actiuni comparative cu organizatii similare din tara şi din
strainatate;
şi
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- implicarea in acţiuni de publicitate specifice precum şi realizarea de programe de
prezentare prin mijloace multimedia;
-editarea si tiparirea de ghiduri si buletine informative, publicatii de specialitate,
cataloage si expozitii nationale si iI1temationale, inclusiv virtuale, pentru promovarea
produselor traditionale ale membrilor Asociatiei, cat si a activitatilor desfasurate de catre
acestia;
- participarea cu articole, recenzii, materiale informative la diverse publicaţii;
- sprijin pentru identificarea resurselor de finantare directa si indirect pentru initierea,
continuarea sau finalizarea investitiilor individuale ale membrilor sau comune ale
Asociatiei, etc.
- organizarea de intalniri nationale şi internaţionale, schimburi de experienta, organizarea
si participarea la targuri si expozitii, alte actiuni cu caracter de promovare directa a
interselor comerciale pe pietele externe, ale membrilor Asociatiei, participarea la actiuni
organizate de catre asociatii similare, din ţară şi strainatate;
- atragerea si utilizarea de către membri, in conditiile legii, de surse de finantare si resurse
sub forma de subventii, contributii, sponsorizari, finantari pe baza de proiecte cu surse de
finantare interne si externe, etc.;
- gestionarea fondurilor provenite din cotizatii si alte surse in vederea realizarii
obiectivelor Asociatiei;
- susţinerea sectorului de produse alimentare tradiţionale românesti în relaţiile cu
asociaţiile, federaţiile si uniunile interprofesionale internaţionale în domeniu, promovarea
schimburilor de informaţii, experienţă si publicaţii cu acestea, precum şi iniţierea de
parteneriate strategice regionale, interregionale si internaţionale;
- promovarea intereselor membrilor Asociaţiei în domeniul cooperării economice
internaţionale şi atragerea de investiţii străine de capital, directe sau de portofoliu;
- afilierea la organizaţii internaţionale implicate în domeniul produselor alimentare
tradiţionale şi a celor conexe.
- consultanţă şi informare asupra întocmirii de programe in vederea accesării de sume
pentru
dezvoltarea
sectorului;
- informare permanentă asupra noutăţilor de ordin tehnic, economic, financiar care apar
în
domeniu;
- informarea asupra profesiilor specifice cât şi asigurarea posibilităţilor unei pregătiri
profesionale adecvate noilor cerinţe în domeniu;
- cooperarea cu instituţii publice, autorităţi si organizaţii;
acordarea de consultanta in vederea atestarii produselor traditionale
- acordarea de consultanta pentru inregsitrarea unei STG (specialitate tradiţională
garantată )
in baza Regulamentului (CE) NR.509/2006 al Consiliului
- intocmirea de documente pentru inregsitrarea unei STG (specialitate tradiţională
garantată) in baza Regulamentului (CE) NR.509/2006 al Consiliului;

Capitolul III - Patrimoniul

Asociaţiei

Art. 7(1). - Patrimoniul Asociatiei este compus din bunuri si resurse proprii, necesare
acoperirii cheltuielilor de organizare si functionare si desfasurarii activitatilor proprii.
(2) Patrimoniul initial al Asociatiei, este in valoare totala de 900 lei, alcatuit din aportul
in numerar al asociatilor dupa cum urmeaza:
- Membrii fondatori au contribuit cu suma de 180 lei fiecare, respectiv un total de 900
lei.
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ArL 8.(1) Sursele de venit ale Asociatiei sunt urmatoare!e;
Contributiile asocialilor la formarea patrimoniului initial;
Dobanzile rezultate din plasarea sumelor sumelor disponibile, in conditiile legale;
Donatii, sponsorizari sau legate;
Orice alte surse legale de venituri;
Cotizatia membrilor si taxa de inscriere a membrilor viitorilor membrii a1
Asociatiei;
In mod accesoriu, Asociatia poata desfasura activitati economice directe cuprinse
in codul CAEN, in conditiile legii, sau poate înfiinţa o societate comercială la care
să aibă statutul de asociat , iar profitul obtinut in urma activitatilor va fi folosit
numai in scopul pentru care a fost infiintata asociatia, conform OG 26/2000.
(2) Asociatia are un buget propriu de venituri si cheltuieli. Situatiile financiare se

intocmesc in conformitate cu legislatia in vigoare.
Capitolul IV- Asociatii
Art. 9. Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membri:
fondatori- cei ce au pus bazele Asociatiei semnând actul constitutiv si au
contribuit material si moral la fondarea ei si la constituirea patrimoniului initial;
aderenti -.persoanele care au aderat la prezenta Asociaţie ulterior constituirii ei;
membri de onoare - personalităţi din ţară sau străinătate care prin activitatea lor sau distins în domeniul de activitate al asociaţiei si care sprijină în mod deosebit
îndeplinirea scopului Asociaţiei sau care au contributii financiare substantiale.
Art.10. Asociatii au urmatoarele drepturi:
a) să participe cu drept de vot la adunările generale ale asociaţiei;
b) să aleagă şi să fie aleşi în consiliul director;
c) să primească informaţiile de care dispune asociaţia referitoare la scopul său;
d) să participe la toate acţiunile, activităţile iniţiate, organizate şi desfăşurate de
asociaţie.

e) să fie retribuiţi pentru activităţile desfăşurate in concordanţă cu legislaţia
muncu;
f) să facă uz în documente oficiale sau personale de calitatea de membru asociat;
g) să beneficieze de sprijin material şi administrativ cu acordul Consiliului
Director, în cazul deplasărilor în ţară şi străinătate în interesul Asociaţiei;
h)
să
propună
masuri
de
îmbunătăţire
a
activităţii
Asociaţiei
Art. 11. -Asociati au urrnatoarele obligaţii:
a) sa respecte Statutul, Actul Constitutiv si hotararile organelor de conducere ale
Asociatiei;
b) să militeze pentru creşterea prestigiului asociaţiei , atât în ţară cât şi în
străinătate;

la
acţiunile
organizate
de
asociaţie ;
c)
să
part1c1pe
d) să plătească cotizaţia in fiecare an si taxa de înscriere prevăzuta la termenele
scadente;
asociaţiei ;
interesele
să
susţină
e)
a
care1
membru
este;
f)
să
nu
denigreze
Asociaţia
Art.11. (1). Calitătea de asociat inceteaza in cazul:
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de membru asociat sub
îndeplinirea
- neplata cotizaţiei,

condiţia îndeplinirii condiţiilor enunţate
calităţii
de

ca necesare pentru
membm;
rară motive întemeiate, pe durata unui an de zile .
(2).
Excluderea
asociatului:
asociatul
a
devenit
legalmente
incapabil;
- membrul asociat a comis fraudă, dauna asociaţiei sau se serveşte de semnătura
socială sau de patrimoniul acesteia in folosul său sau al altora;
-pentru pentru prejudicii aduse cu intentie patrimoniului asociatiei;
- încălcarea în mod flagrant a Actului Constitutiv, a Statutului asociaţiei precum
ş1
regulamentul
de
ordine
interioară;
excluderea unm asociat se hotărăşte de către Adunarea Generală.
Decizia de excludere se va comunica asociatului exclus prin scrisoare
cu confirmare de primire. Asociaţii excluşi sau cei care se retrag nu au nici
un drept asupra patrimoniului social. Ei rămân obligaţi la plata cotizaţiei pentru întreaga
perioadă cât au fost membrii asociaţiei.
recomandată

Art.12. Asociatia poate accepta noi membri, cu acordul asociatilor.
Se considera ca orice nou membru al Asociatiei accepta in totalitate prevederile
Statutului si a Actului Constitutiv al asociatiei la data aderarii sale.
Pot adera la Asociatie si autoritati ale administratiei locale, institutii si societati
comerciale cu competente si preocupari in domeniu, persoane fizice si organizatii
nonguvernamentale al caror scop si obiective sunt similare cu cele ale Asociatie si sunt
atestate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Capitolul V- Organele Asociatiei
Art. 13 Organele asociaţiei sunt:
Adunarea Generală
Consiliul Director
Cenzorul
Art.13(1) - Adunarea Generala
Este organul de conducere al Asociatiei, format din toti reprezentantii Asociatiei, cei
desemnati prin hotarare a autoritatii deliberative in cazul unitatilor administrativteritoriale sau ale Adunarii generale in cazul societatilor comerciale, asociatiilor sau
fundatiilor.
(2) Mandatul reprezentantilor avand statut de alesi locali este valabil atata timp cat
mandatul acestora este valabil.
(3) Hotararile de numire/revocare/înlocuire a reprezentantilor vor fi transmise in copie
asociatilor si presedintelui Asociatiei, in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii.
Art.14.- Adunarea Generala alege dintre membri sai Presedintele Asociatiei care
exercita atributiile prevazute in prezentul statut si care reprezinta Asociatia in raporturi
cu terti, cu exceptia situatiilor in care se prevede expres altfel.
Art.15.- Adunarea Generala indeplineste atributiile care-i revin Adunarii Generale
conform art.21 al.(2) din Ordonanta nr.26/2001 cu privire la asociatii si fundatii aprobata
cu modificari si completari prin Legea nr.246/2005 precum si atributii speciale prevazute
de prezentul Statut, cnform mandatului incredintat de catre Asociati prin prezentul statut.
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Art.16.- Atributiile adunari generale a Asociatiei cu privire la activitatea proprie sunt:
stabilirea
strate2iei
s1
a
obiectivelor
boeneralP.
:=! 1P.
'lcin~i 'lti '3 i ·
- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
- aproba cuantumul cotizatiei membrilor si al taxei de înscriere a viitorilor membrii
ai Asociatiei;
alegerea
si
revocarea
membrilor
Consiliului
director;
s1
revocarea
cenzorului;
alegerea
infiintarea
de
filiale;
modificarea
Actului
constitutiv
si
a
Statutului
Asociatiei;
- dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase
du pa
lichidare;
once
alte
atributii
prevazute
de
lege
sau
in
statut.
Art.17. Reprezentantii Asociatilor in Adunarea Generala sunt responsabili pentru
activitatea lor, în conformitate cu legile in vigoare.
Art.18.(1) Adunarea Generala va fi convocata anual sau ori de cate ori este necesar, de
catre Presedintele Asociatiei sau din initiativa unui numar de cel putin 3/4 din Asociati.
(2) Convocarea trebuie sa fie transmisa prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel putin
5(cinci)zile calendaristice înainte de sedinta si trebuie sa cuprinda data, ora, locul si
ordinea de zi a sedintei.
(3) Sedintele Adunarii Generale vor fi conduse de catre Presedintele Asociatiei sau, in
absenta lui, de persoana desemnata de Adunarea Generala dintre participanti.
(4) Adunarea generala trebuie sa aleaga dintre participanti un secretar care va redacta
procesul verbal al sedintei.
(5) Procesele- verbale sunt semnate de catre presedintele sedintei si de catre secretar.
(6) Hotararile adunarii generale se consernneaza într-un registru de procese- verbale care
se pastreaza la sediul Asociatiei.
Art.19.(1) Fiecare Asociat, prin reprezentantul sau, are un vot egal in Adunarea
Generala.
(2) Pentru a fi valabile, hotararile Adunarii Generale, se iau in prezenta a Y2 dintre
Asociati si cu majoritatea voturilor Asociatilor prezenti. Daca la prima convocare
cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generala se convoaca pentru a data ulterioara care
nu poate fi mai tarziu de 10 zile caledaristice de la data stabilita pentru prima convocare,
iar la a doua convocare Adunarea Generala este valabil întrunita indife~ent de numarul
de membri prezenti.
(3) In cazul in care reprezentantul unuia dintre Asociati nu poate participa la sedinta unei
adunari generale la care a fost convocat, acesta isi poate substitui pe oricare dintre
reprezentantii in adunarea generala ai celorlalti Asociati convocati, dandu-i împuternicire
in acest scop. Inputemicirea ramane valabila pentru toate adunarile succesive reunite cu
scopul de a delibera asupra acelorasi probleme, in caz de aminare pentru lipsa de cvorum
sau di orice alta cauza.
Consiliul Director
Art.20.(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociatiei, format
din Presedintele Asociatiei, un vicepresedinte si cinci membri numiti de Adunarea
Generala. Consiliul Director are un mandat de 1 an, in primul an de la infiintare, urmand
ca apoi alegerile sa se faca din 3 in 3 ani. Membrii consiliului Director sunt aleşi direct
pe următoarele funcţii: preşedinte, vicepreşedinte, membrii.Componenta Comitetului
Director trebuie sa asigure cat mai bine reprezentativitatea in cadrul acestui organ a
tuturor membrilor Asociatiei.
"-"
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Art.20.- Urmatoarele persoane sunt numite membri ai prinmlui Consiliu Director:
c11nt
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Preşedinte-

Catean George Aurelian;
Vicepreşedinte- Dumbrava Dragos;
Vicepreşedinte- Babeţ Viorel;
Membrii - Lazureanu Mariana;
- Istrate Ioan ;
Art.21(1).- Consiliul Director are următoarele atribuţii:
- asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si si exercita
atributiile prevazute in prezentul statut si cele ce- i vor fi delegate de Adunarea Generala
- prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului, venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru urmatorul exercitiu financiar şi proiectul proiectelor asociaţiei;
- incheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
- angajaza personalul Asociatiei, inclusiv membri aparatului tehnic, daca este
cazul,cu respectarea politicii de personal aprobata de adunarea generala si tinand cont
de bugetul aprobat.
- verifica si aproba inscrierea de noi membri, in conditiile prevazute de statut, si
prezinta lista cu noii membri, in prima adunare generala spre validare.
- imputemiceste una sau mai multe persoane cu functii executive, pentru a exercita
atributii privind încheierea actelor juridice in numele si pe seama asociatiei respectiv
pentru indeplinirea oricarei alte activitati prevazute de statut sau stabilite de adunarea
generala;
- propune acordarea calitatii de membru de onoare, la solicitarea membrilor
Asociatiei;
- solutioneaza litigiile intervenite intre membrii Asociatiei cu privire la scopul si
obiectivele Asociatiei, in termen de 30 de zile;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art.22(1).- Consiliul Director se intruneste in sedinte lunar sau ori de cate ori este
necesar, la convocarea Presedintelui Asociatiei.
(2). Deciziile Consiliului Director se iau in prezenta si cu votul a cel putin jumatate plus
unu dintre membri consiliului director.
(3). Consiliul director va alege dintre participantii la sedinta un secretar care va redacta
procesul verbal al sedintei. Procesele verbale se vor semna de catre toti membri
comitetului director prezenti. Deciziile consiliului director se consemneaza in registrul
de procese- verbale, care se pastreaza la sediul Asociatiei si se comunica celor interesati
in termen de maxim 5(cinci)zile.
Controlul financiar
Art. 23 - (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor numit de
Adunarea Generala pe o perioada de 2 ( doi) ani, cu posibilitatea prelungirii , censor ce va

fi ales

după înfiinţarea asociaţiei

.
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(2). Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.Cenzorul trebuie sa fie contabil
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Capitolul 6 - Dizolvarea si Lichidarea Asociatiei
Art.24. Asociatia se dizolva;

- de drept;
prin hotararea instantei judecatoeresti competente
prin hotararea Adunarii Generale;

Art.25.Asociatia se dizolva de drept prin:
imposibilitatea realizarii scopului si obiectivelor pentru care a fost constituita;
imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Cosiliului Director in
conformitate cu prezentul Statut daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an
de al data la care Adunarea Generala sau dupa caz Consiliul Director trebuia sa se
constituie;
reducerea numarului de asociati sub trei, daca acesta nu a fost completat in termen
legal prevazut în acest scop;
Art.26. Asociatia se dizolva prin hotararea instantei judecatoresti competente cand:

scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
realizarea scopului sau este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
asociatia urmareste un alt scop decat acela pentru care s-a constituit;
asociatia a devenit insolvabila;
Art.27. Lichidarea Asociatiei se va face in conditiile prevazute de legislatia privind
asociatiile.
Art.28.(1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot
transmite catre persoane fizice; aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice
de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform hotararii
Adunarii Generale sau a instantei judecatoresti competente. Data transmiterii
bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-primire, daca prin acesta
nu s-a stabilit o data ulterioara.
(2). Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din
Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(3). Asociatia isi inceteaza existenta la data radierii ei din Registrul asociatiilor si

fundatiilor.
CAPITOLUL 7 - Dispozitii finale
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Art.29.(1). Prezentul Statut poate fi modificat doar prin Acte Aditionale semnate de
reprezentantii tuturor Asociatilor.
(2). Prezentul Statut este guvernat de legea romana. fa situatia in care intervin
modificari ale legislatiei in domeniu, prezentul Statut va fi modificat in conformitate
cu noile prevederi.
(3). Toate litigiile nascute din sau in legatura cu acest Statut, inclusiv orice problema
privind interpretarea, validarea sau incetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale
amiabila, vor fi deduse spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la
sediul Asociaţiei .
Pentru desfasurarea procedurilor de dobandire a personalitatii juridice s1 mregistrarea
Asociatiei Producatorilor de Produse Traditionale Brasov la Registrul asociatiilor si
fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei Brasov, iar pentru deschiderea de cont bancar in
vederea constituirii patrimoniului initial al asociatiei se imputerniceste d-nul Catean

George Aurelian .
Prezentul Statut a fost semnat in 10 (zece) exemplare originale, astazi 09 mai 2014.
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Asociatii:
1. CATEAN GEORGE AURELIAN

··· · ······~·········

2. DUMBRAVA DRAGOS SIMION

4. LAZUREANU MARIANA

• •· • • ·. ;.t••·· · ·

5. ISTRATE IOAN

............f:..t.„ ........... ..... .

3. BABET VIOREL

··········~··············„

Av. Ioana Raluca Borcoman , Baroul Brasov, atest identitatea părţilor, conţinutul
prezentului act şi faptul că a fost înregistrat , astăzi 09.05.2014
sub. nr. 15 , în
Registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocaţi, în conformitate cu art.3 din
Legea nr.51/1995 , înscrisul dobandind astfel data certa în condiţiile legii.

Avoca ·

ioc:ana: Raluca Borcomsn

I
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ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BRAŞOV

Dosar civil nr.19494/197/2014

ÎNCHEIERE
camerei de consiliu din data de 24.07.2014
PREŞEDINTE: ALINA-ELENA TĂNASE - judecător
GREFIER: ANDRADA ILIEŞU
Şedinţa

Pe rol fiind soluţionarea cererii formulate de petentul CĂŢEAN GEORGE AURELIAN,
în
calitate
de
persoană
împuternicită
pentru
ASOCIAŢIA
PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE TRADIŢIONALE BRAŞOV, prin apărător ales,
av. Ioana Raluca Borcoman, având ca obiect „acordare personalitate juridică".
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu se prezintă apărătorul ales al
petentului, avocat Ioana Raluca Borcoman, cu împuternicire avocaţială ataşată la fila 6 dosar.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Reţine la dosar referatul „Ecris" întocmit asupra prezentei cauze.
Apărătorul ales al petentului, arată că nu mai are cereri prealabile de formulat.
Instanţa acordă cuvântul asupra cererii de dobândire a personalităţii juridice.
Având cuvântul, apărătorul ales al petentului solicită admiterea cererii astfel cum a fost
formulată şi înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la Judecătoria
Braşov, în vederea dobândirii personalităţii juridice.
Instanţa, faţă de actele de la dosar, constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre
soluţionare.

JUDECĂTORIA

Deliberând asupra cererii, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de I0.07.2014 sub nr. de mai sus,
petentul CĂŢEAN GEORGE-AURELIAN, în calitate de împuternicit pentru ASOCIAŢIA
PRODUCĂTORILOR DE PRODUSE TRADIŢIONALE BRAŞOV, prin reprezentant
convenţional avocat Ioana Raluca Borcoman, a solicitat înscrierea asociaţiei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Braşov , în vederea dobândirii personalităţii
juridice. (fila 4)
În motivare, nu s-a învederat niciun aspect.
În probaţiune, a ataşat înscrisuri.
În drept, au fost invocate dispoziţiile OG nr.26/2000.
Cererea a fost taxată jud ic iar cu suma de I 00 lei. ( fi la 3).
Judecata s-a realizat fără citarea părţii.
Analizând Înscrisurile depuse la dosar, instanţa reţine că cererea petentului este
Întemeiată, urmând a fi admisă În consecinţă, pentru următoarele considerente:
În fapt, numiţii CĂŢEAN GEORGE AURELIAN , DUMBRAVĂ DRAGOŞ
SIMION, BABET VIOREL, LAZUREANU MARIANA şi ISTRATE IOAN, în calitate de
fondatori, au hotărât înfiinţarea asociaţiei „ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE
PRODUSE TRADIŢIONALE BRAŞOV"', potrivit actului constitutiv certificat sub
nr. 14/09.05.2014 de avocat Ioana Raluca Borcoman. ( fila 25-28)
Denumirea propusă pentru asociaţie este disponibilă , astfel cum rezultă din dovada
emisă de Ministerul Justiţiei , ataşată la fila 7 dosar.

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 900 lei, potriv it chitanţei de depunere numerar
de la fi la 8 dosar.
Scopu! asociaţiei este reprezentat de „ susţinerea producătorilor de produse tradiţionale
şi ecologice în vederea asigurării calităţii, organizarea şi promovarea de activităţi, programe,
acţiuni , menite a reprezenta interesele producătorilor de produse tradiţionale şi ecologice din
aria geografică situată în jud.Braşov"'', urmând ca pentru atingerea acestui scop să se
urmărească obiectivele cuprinse în art. 6 din Statutul aceleiaşi asociaţii.
Sediul asociaţiei este în corn.Feldioara, sat Rotbav, str.Nicolae Bălcescu nr.137 , jud.
Braşov, potrivit contractului de comodat de la fila 10-11 coroborat cu extrasul CF de la fila
12.
În drept, instanţa reţine aplicabilitatea dispoziţiilor art.4 din O.G.nr.26/2000
republicată , potrivit cărora „ asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe
persoane care, pe baza unei înţelegeri , pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia
materială , cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes
genera! , al unor c olectivităţi sau , după caz, în interesu! !or personal nepatr!monial".
Condiţiile de dobândire a personalităţii juridice sunt guvernate de art.6 alin. I din actul
normativ mai sus evocat, în acord cu care, „membrii asociaţi încheie actul constitutiv şi
statutul asociaţiei , în formă autentică sau atestată de avocat", pentru ca alin.2 şi 3 să
stabilească , sub sancţiunea nulităţii absolute, cuprinsul actelor constitutive.
Iar corespunzător art.7 alin .2 din O.G.nr.26/2000 republicată , cererea de înscriere va fi
însoţită de documentele constând în actul constitutiv al asociaţiei , statutul acesteia, actele
doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial , dovada disponibilităţii denumirii eliberată de
Ministerul Justiţiei , pentru ca, art.8 alin. I lit.b din O.G.nr.75/200 I republicată , să prevadă
obligativitatea depunerii certificatelor de cazier fiscal pentru membrii fondatori.
Concret, toate aceste înscrisuri obligatorii se regăsesc la filele 7-37 dosar, context în
care, fiind îndeplinite cerinţele legale anterior menţionate, în temeiul art.8 alin.2' din
O.G.nr.26/2000 republicată, instanţa va admite cererea petentului cauzei astfel cum a fost
formulată.

Sens în care,

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE
Admite cererea formulată de petentul CĂŢEAN GEORGE-AURELIAN , în calitate de
împuternicit
pentru
ASOCIAŢJA
PRODUCĂTORILOR
DE
PRODUSE
TRADIŢJONALE BRAŞOV , prin reprezentant convenţional avocat Ioana Raluca
Borcoman, cu domiciliul procesual ales la CABINET DE AVOCAT IOANA RALUCA
BORCOMAN , cu sediul în mun.Braşov , str.Pieţii nr. I, ap.7 , jud. Braşov.
Dispune înregistrarea Asociaţiei „ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR DE
PRODUSE TRADIŢIONALE BRAŞOV" (cu sediul în corn.Feldioara, sat Rotbav,
str.Nicolae Bălcescu nr.137, jud. Braşov) în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa
Judecătoriei Braşov , potrivit potrivit actu lui constitutiv certificat sub nr.14/09.05.2014 de
avocat Ioana Raluca Borcoman., precum şi potrivit statutului autentificat sub nr.
15/09.05 .2014 de acelaşi avocat, asociaţie având ca scop: „ susţinerea producătorilor de
produse tradiţionale şi ecologice în vederea asigurării calităţii , organizarea şi promovarea de
activităţi , programe, acţiuni , menite a reprezenta interesele producătorilor de produse
tradiţionale ş i ecologice din aria geografică situată în jud . Braşov " .

.

~.

Cu drept de apel în 5 zile de la pronuntare pentru petent
Parchetul de pe l â n gă Judecăto ria Braşo v.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.07.2014.
PREŞEDINTE

ALINA-ELENA TĂNASE

şi

de la comunicare pentru

GREFIER
ANDRADA ILIEŞU
Aflată în concediu legal, semnează
Grefier Sef Secţie Civilă
CLAUDIA MELEŞTEU

Red.A.E.T.- 08.08.20 14
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ROMÂNIA

JUDECĂTORIA BRAŞOV
CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE
A PERSOANEI JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
Eliberat la data de 22.02.20 l2
Dosar nr.2136/ 197/2012

l .Denumirea: ASOCIA TIA
'

CRESCĂTORILOR DE ANIMALE BOVIS

Modificare: .............................................................. ..... .

Judecător,

Ştampila

2.Sediul: sat Rotbav, Comuna Feldioara, nr.137, jud. Braşov
Modificare: ... „ ... „ „ .... „. „. „
Judecător,

3 .D urata de fiunc pi-:onare··

. „ „ .. „ . „ „ ........ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ . . .. . ........•

Ştampila

· ····················· nedeterminată ... . .......... .. · · · ·

Mod1'fiicare: ... ........ .............. . ..... · .. · · · · · · ...... ............. ... .. ..... ... .
Judecător,

4.Numărul şi

Ştampila

data înscrierii în registrul special:. „20/21.02.2012. „

5.Semnătura şi ştampila

„ .

.~

..

„

.„.
•..
"
' ?=..j .-·..• „ ROMANIA
.
....
„~

.

t

': .JUDECATORA BRASOV
. DOSAR NR. fl454/2005
· Emis la data de fS.01.2016

·.:..

CER TfFICAT
Se certifică de noi, prin prezentul, că ASOCIAŢIA PENTRU
PROTEC~ŢIA MEDIU~U!.:ŞI PROMOVAREA SPORTULUI „AVÂNTUL"
DUMBRAVIŢA"„ :cu ---sediUl în comuna Dumbrăviţa, str. Noului, nr.381, jud.
Braşov, a dobândit personalitate juridică prin încheierea şedinţei camerei de
consiliu din 04. l 0.2005 şi figurează înregistrată în Registrul asociaţiilor şi
. fundaţiilor al Judecătoriei Braşov la poziţia 61 /21.10.2005, având Consiliul
· Director format din: Preş'edinte - Gavrilă Gheorghe, Vicepreşedinte - Gavrilă Ioan,
· ţviembru - Strîmtu Ioan, Membru - Schiopu Ioan, Memhru - Strîmtu Viorel;
Cenzor - Săniuţă Iosif.
S-a eliberat certificatul la cererea reprezentantului asociaţiei, Strîmtu Ioan.
Cererea pentru eliberarea certificatului s-a timbrat cu I leu, achitată cu .
c~itanţa din data de 15.01.2016.
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14-12-2005

1821_5800
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rop1.ok i.'C.N. •1„po1.ui. "'ilo-<J.l' S.A.

.'ţ . ··. : : ~ · ~- -

· b~ta .emjt_eril_:. :- 14-.12.-2005·_:

.

Pl~tit'or de TW. din data de:

·Data atribuirii (C.I.F.):

Codul de fnregi~trare fiscală (C.I.F.):

JUD BRASOV Sa t D:.:mbr~yiţa ._· -· Corn. Dumbr~viţa cod ·postai: 507060
Str Ncu!ui nr.382
··
Autorizatie:;NCH. '1454125.1.1 .2005; 40-713494

Cod 1'1.1U0. 99
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ASOC fAT:A PENTR U PROTECTfA MEDIULUI SI PROMOVAREA spoqru LUI AVANTUL DUMBRAVITA
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 183836/14.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 183836
din data 14.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
FLORGEL PROD SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/596/1997, atribuit în data de 05.05.1997
Cod unic de înregistrare: 9829569
Certificat de înregistrare: B1768086, emis pe data de 28.11.2008 si eliberat la data Adresă sediu social: Comuna Dumbrăviţa, Nr. 382, Judet Braşov
Contacte sediu social: Fax 0, Telex 0, telefon: 744/150895, 0744150895
Contacte firmă: Fax 0, Telex 0, telefon: 744/150895, 0744150895
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 28.11.2008
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 1111 din data 23.10.2002
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 23.10.2002.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 410 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 41
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:51:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.

1/4

Total aport natură: 395 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
GAVRILĂ BIANCA-CARMEN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 05.12.1969, BRASOV
Sex: feminin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 2.439% / 2.439%
GAVRILĂ GHEORGHE
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 17.04.1962, TINTARI BV.
Sex: masculin
Aport la capital: 400 RON
Aport vărsat total: 400 RON
Aport în natură: 395 RON
Număr parţi sociale: 40
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 97.561% / 97.561%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
GAVRILĂ GHEORGHE
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 17.04.1962, TINTARI BV.
Puteri: CF.ACT ADIŢIONAL NR.2640/25.11.2008
Data numirii în funcţie: 30.04.1997
Durată mandat: nelimitată
GAVRILĂ BIANCA-CARMEN
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 05.12.1969, BRASOV
Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:51:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.

2/4

Puteri: CF.ACT ADIŢIONAL NR.2640/25.11.2008
Data numirii în funcţie: 25.11.2008
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 25.11.2008
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:51:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.

3/4

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:51:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.

4/4

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BR !\, ~ov

CER'.!. 'if~~AT DE ÎNSCRIERE
A PERSOANEI JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
Eliberat la data de 05.07.2012
Dosar nr.115491197/2012

1.Denumirea:

Asociaţia

„ TRANSHUMANŢA"

Modificare:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... ........... ......................... .
Judecător,

Ştampila

-

~------- ----

-

- - - -·· . - ·--

2.Sediul: corn. Feldioara, sat Rotbav nr.137,jud.
Modificare: ... .. „

...„

.. . . . . . . . . .. .

- -------~

Bui şov

.

Judecă te:--

Ştampila

3.Durata de funcţionare: ...................... nedeterminată .. ....... ..... . . .
Modificare: .............. ... .......... ... .. ............. .. ........... . .... ..... ... .
Judecător,

4.Numărul şi

Ştampila

data în s(;rierii în registrul special: ... 70/20.06.2012 ..... .
- · · ·· ·-

5.Semnătura şi

stampib

GREFIER
A l <5ELA
'---- - - - - -- -· --·---- - - . .

- -- - - - - -

ROMÂNIA
JUDECĂTORABRASOV

DOSAR NR.11549/197/2012
Din 04.07.2012

CERTIFICAT

Se certifică de noi, prin prezentul, că ASOCIAŢIA TRANSHUMANŢA, cu
sediul în corn. Feldioara, sat Rotbav, nr. 137, jud. Braşov, a dobândit personalitate
juridică prin Încheierea camerei de consiliu din data de 07.06.2012 şi figurează
înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut la Judecătoria Braşov, la
poziţia 70/20.06.2012, având Consiliul Director format din: Căţean Silviu Nicolae
- preşedinte, Stănescu Alexandru - vicepreşedinte, Căţean George Aurelian secretar
S-a eliberat certificatul la cererea reprezentantului convenţional al asociaţiei,
av. Borcoman Ioana Raluca.
Cererea pentru eliberarea certificatului s-a tirn ~)rat .:~ u 2 lei, achitată cu
chitanţa nr.272009813 din 02.072012 şi timbru judiciar de O, i 5 lei.

GREFIER,
MĂLIN ANGELA
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ACTUL CONSTITUTIV
al
ASOCIAŢIEI
11

TRANSHUMANŢA

11

cu sediul in sat Rotbav - Comuna Feldioara, nr. 137 , jud. Brasov

Subsemnafii membrii fondatori :
CĂŢEAN SILVIU - NICOLAE

429464 , eliberat de SPCLEP Codlea
Comuna

Feldioara

, cetăţean român , identificat cu CI seria BV

nr.

, la data de 21.10.2005 , domiciliat în sat Rotbav

, nr. 137 , CNP 1840929080071 ;

STĂNESCU ALEXANDRU , cetăţean român , identificat cu CI seria BV nr. 587336 ,

eliberat de SPCLEP Braşov

, la data de 16.07.2008 , domiciliat în Mun. Braşov, str. Pajişte i

,

nr. 5 , CNP 1740702080113 ;
CĂŢEAN GEORGE - AURELIAN

327634 , eliberat de SPCLEP Codlea
Comuna

Feldioara

, cetăţean român , identificat cu CI seria BV nr.
la data de 25.02.2004

, domiciliat în sat Rotbav

, nr. 137 , CNP 1861101080016 ;

GANEA MARIN , cetăţean român , identificat cu CI seria BV nr. 802735 , eliberat de
SPCLEP Brasov , la data de 23.02.2012 , domiciliat in mun. Brasov, str. Forjei nr. 6, se. A, et.
2, ap. 9, jud. Brasov , CNP 1630214080074;
in calitate de membrii fondatori, in conformitate cu Ordonanta nr. 26 din 30 ianuarie
2000, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 37 din 30 ianuarie 2003, si Legea nr. 246/2005
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 26/2000, Legea 34/2010 pentru completarea

art. 7

din OG 26/2000 , am convenit sa constituim o ASOCIATIE, persoana juridica de drept privat,
fara scop patrimonial, pentru realizarea unor activitati de interes general, comunitar,
denumirea de

ASOCIAŢIA TRANSHUMANŢA

,

avand

cu sediul in sat Rotbav , Comuna

Feldioara , nr. 137 , jud. Brasov si declaram urmatoarele:--------------------------------------

Scopul propus este:
Desfasurarea unor activitati in interes general sau in interesul unor colectivitati locale/ cu
caracter nepatrimonial obiectivele ASOCIATIEI (obiectul de activitate), constand În
desfăşurarea

de activităji specifice În legătură cu

dezvoltarea rurală / conservarea şi
I

promovarea tradifiilor / asigurarea unor

condiţii

super/oare de

creştere

a animalelor /

exploatarea terenunlor agricole / a pajiştilor şi a altor activităţi conexe acestora / organizarea
de târguri şi expoziţii interne şi internaţionale ; ----------------------------------------------------------

Scopul

şi

obiectivele

asociaţiei decurg

din reglementările normative în legătură cu

creşterea animalelor şi exploatarea terenurilor agricole , inclusiv a pajiştilor , fâneţurilor
păşunilor

şi

, respectiv promovarea drepturilor şi intereselor membrilor şi reprezentarea lor , la

nivel local sau naţional , în vederea obţinerii în proprietate , chirie sau concesiune a unor
terenuri , a gestionării durabile a păşunilor
evenimente privind

tradiţiile

pastorale

atribuite în gestiune , organizarea de târguri şi

româneşti şi

gastronomia

tradiţională specifică

; ----------

Durata de functionare a ASOCIATIEI este nedeterminata.----------------------------------Patrimoniul initial al ASOCIAŢIEI
, respectiv activul patrimonial initial este
de 800 ( optsute ) RON şi este format din contribuţiile egale ale fiecărui membru
fondator . Patrimoniul, in numerar , va fi depus intr-un cont bancar, deschis pe
numele si la dispozitia Asociatiei.-----------------------------------------------------------Organele de conducere ale

ASOCIAŢIEI TRANSHUMANŢA

sunt:

adu na rea generala,-----------------------------------------------------------------------con si Ii u I di rector, -------------------------------------------------------------------------cenzoru I ,

dacă

este cazul -------------------------------------------------------------

Adunarea generala a ASOCIATIEI este organul de conducere sieste constituita din toti
membrii (asociatii), calitatea de presedinte fiind exercitata de CĂŢEAN SILVIU -

NIC()LAE

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Consiliul director, ca organ de administrare al ASOCIATIEI este format din trei
membrii , du pa cum urmeaza :------------------------------------------------------------------------------Presedinte

-CĂŢEAN SILVIU - NICOLAE

Vicepresedinte

-STĂNESCU ALEXANDRU

Secretar

-CĂŢEAN GEORGE-AURELIAN

În cazul în care asociaţia va numi un cenzor acesta poate fi şi o persoana din afara
asoci aţi ei . ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obiectul de activitate, condiţiile de aderare, modul de organizare si functionare, alte
elemente care intra in profilul de activitate al ASOCIATIEI sunt prevazute in STATUTUL
acesteia .-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

2

Efectuarea forma!itat1!or prevazute de lege/ reprezentarea Asociatiei la inregistrarea in
Registru/ asociat1!or si fundati!or si in procedura de dobandire a personalitatti" juridice a
Asociatiet~ conform prevedenlor O. G. nr. 26/200~ modificata/ inclusiv depunerea capitalului
-------social / dacă este cazul/ vor fi indeplinite de CĂŢEAN GEORGE -AURELIAN

Prezentul act constitutiv se completeaza cu toate dispozitiile lega le în vigoare.-------------Orice prevedere din actul constitutiv contrara dispozitiilor legale este nula de drept. ------Prezentul act constitutiv a fost redactat în 10 (zece) exemplare originale si atestat cu
data certa de către av. Ioana Raluca Borcoman . ---------------------------------------------

Semnăturile

membrilor fondatori:

\
CĂŢEAN SILVIU -NICOLAE

STĂNESCU ALEXANDRU

CĂŢEAN GEORGE - AURELIAN

GANEAMARIN

..........................................

....................................

"
Av. Ioana Raluca Borcoman , Baroul Brasov , atest identitatea

părţilor

,

conţinutu l

prezentului act şi faptul că a fost înregistrat, astăzi 17.05.2012 sub. nr. 25 , în Registrul
avocaţi, în conformitate cu art.3 din

de înregistrare a actelor juridice atestate de

Legea

nr.51/1995, înscrisul dobandind astfel data certa în condiţiile legii.

------~--- "''--li<.:'""~~""-...:.:--

-

Avoca t îoana Raluca

- - - ----

----------- · -

Borcoman

/

ln

conformit;;i;~ ,'-:;J .d~:.poz.t111e

I

t4

uon ţ inu tu, o'.e2.;n tu 1u• ~"!

i

artico iu lui 3 alin { 1) lit.C
di n. Legu n;. ~ 1li'J>f1 a.:t<st rli"ta. iden titatea par!iilor
1

Mr.

- d ____

_ nata __{ / .

W[:_~Qi!-J.1

Sernnsture

- - -~--·---- --·---·-----·- · -~---~~-- -.

LS .
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 183837/14.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 183837
din data 14.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
VELICAN MINODORA CARMEN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: F8/1060/2013, atribuit în data de 04.07.2013
Cod unic de înregistrare: 31965710
Certificat de înregistrare: B2868432, emis pe data de 30.12.2013 si eliberat la data 30.12.2013
Adresă sediu social: Sat Hărman, Comuna Hărman, Strada ANDREI ŞAGUNA, Nr. 174, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0740299537
Contacte firmă: telefon: 0740299537
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : intreprindere individuala
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 24.11.2015
SEDIU PROFESIONAL
Act sediu: Contract de comodat, nr. 93 din data 03.07.2013
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 02.07.2013.
Data expirării dovezii de sediu: 01.07.2063.
Durata sediului: 49 ani 11 luni 29 zile.
CAPITAL SOCIAL
Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:58:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
VELICAN MINODORA-CARMEN
Calitate: titular întreprindere individuala
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 28.10.1969, Sat Prejmer, Braşov, România
Sex: feminin
Data depunere specimen semnatura: 03.07.2013
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
PARTICIPARE SOŢIE/SOŢ LA ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0149 - Creşterea altor animale
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:58:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 18:58:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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STATUTUL
Asociat1c1 ·'ROMU IMPREUNA"

CAPITOLUL I. FONDATORII, OENlJMIRE, SEDIUL, MISIUNEA, SCOPUL SI
OURATA
Dispo7iCii genemle
· UNA"
Art. I. Se 1nfimtcnza pe baza libernlui cons1m1amint asociatia"' ROMU IMPRE
'
persoana 1uridica de drept privat. cu caracter ne-patrimonial, apolitic, ne-guvernamental,
rare 1s1 va desfusoara actl\ 1tatea m conformitate cu prevedenie " Legu pentru persoanele
JUnd1ce - Asoc1at11 s1 Fundatu", nr 21 din 06. Febrnarie, 1924 ~ ia Ordonantei nr.16/ 2000
MEMBRII FONDATORI Al ASOCIATIEI:
Art.2 Membnt fondatoni a1 Asociatiei "ROMII IMPREUNA", sunt:
• Cnsllnn Coman
• Kolczc Etika Kinga
• Dobos Enka Erz.sebet

DENUMIRE
Art.3. ln toate actele emanand de actuala persoana jundica, denumirea acesteia va fi

Asociatia "ROMII lMPREUNA".

SEDIUL, FILIALE
Art.4. Sediul AJociatiei" ROMil IMPREUNA".
este inSf.Gheorghe str G-raJ Grigore Balan bl.15 , sc.N, ap.3 , Et.2., jud.Covasna
Asociatia poate sa-si dezvolte acti v1t.atile si sa constituie filiale si in alte localitati din
Romania s1 din straanatate, m functie de necesitati,cu scopul de a reuni specialistii din
diferite domenii ale stiinteJor sociale: reprezentanti ai romilor din comunitatile implicate
in activitateaitcesteia ,din tara si strainatate.
SCOPUL
Art.5.
Scopul Asociatiei este afinnarea personalttatii romilor,
elaborare si implementare a politicilor sociale in folosul romilor.

pnn activitati de

OBIECTIVE
An. 6. Activitatea Asociatiei "ROMII IMPREUNA".
este orientata in vederea indeplinirii mjsiunii pentru care s-a fonnat, prin activitatile
tetinute la art 6. din prezentul statut si altele conexe acestora ce se vor putea exercita in
vederea materiaJiz.arii Jui:
- dezvoltarea comunitatilor de romi si a proceselor de dezvoltare a localitatilor, in

contextul drepturilor civile, sociale, politice si economice din care fac parte.
- dezvoltarea relatiilor de cooperare si parteneriat cu asociatii private) publice nationale si
inte"?ationale, specializ.ate in cercetarea si implementarea programelor sociale pentru
rromi.

-J a..oREUNA " ,va urrnan cu

ROMII 1~„
·
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nallonalc s1 1ntcma11onalc, guvcma.rncn
. "tatîlor de romi
cunonstorcn rcalisw a s11uat11lor specifice , a colccuvi
.
neriat cu asociatii private. publice,
- Stabilirea unor rcta111 constante do cooperare 51parte
.
entru rromi precum:
spccwlit.alc în documentarea s1 aplicarea programelor so.cta1e P
• Agcntia de dc;rvoltarc comunitara " lmpreuna"Bucurcsti
• Fundatin Spolu lntcrnational , Olanda
• Programu l Matro - Olanda
. .
·
l tn"ce si
corectarea s1 promovarea mmontatJlor nattona e,e 1
lmgvist1cc nat1onalc s1 1ntcmalionaJe.
• lns11tu1i i guvernamentale

s1 rute asoc iati1 special17nto m

- Pan1 ciparca la elabomrcn, implementarea s1 eveluarea unor progr~e ~pecifice d~
dezvoltare comunitara comprehensiva, reahzate cu participarea colect1vrtat1lor de rromi
din difcntc localitati din Romania s1din alte tan.

- Organu.arca pentru/ s1finant.area programelor specifice pentru instruirea si specializarea
tinerilor romi, prin sustrnerea materiala si logistica, impreuna cu alte organizatii nonprofit mstitutii guvemamcntale, nationale s1 internationale .
• Jn vedera spnjini accesul la infonnatii a romilor, si a asigurarii cadrului de egalizare 8
sansclor , Asociatia , va acorda asistenta pentru fonnarea organizatiilor romilor locale
•
prin spnJ inirea materiala si logistica, participare, pe domenii de actiune concrete,
infonnarc si educatic m domeniile: mass-media, economie. sanatate, cultura, istorie
drcplunl~ omului etc. care nu contra1.Jc prin scopul lor obiectivele asociatiei si legilo;
romancst1

- Va desfasura orice alte activitati care sunt în concordanta cu , Iegea , misiunea
··
si
obiectivele Asociatiei , cu aprobarea Consiliului director.
DURATA
Art.7. Asociat~i, se constituie siva activa pentru o durata de timp nedenninata

CAPITOLUL li. PATRIMONIUL ASOCIATIEI.
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.\1 f H l\11t 11111\llt11l 11111111l 11I A<iod11tit>l r'1e m cu11ntum de
'(1 11111) 111111\1.\nr lc•1,, 1111,1111111 p1111 co11tnh1111n \'Oluntnm n membrilor fondatori..

. .

l',1h11 111111111l 111tlml 11I A!lndl\tltl st• \tl l'ompletn ullorior mrogistrllfl~ ca perso~na~ursdi~
p.11111 111 111' 1'1111 1111t11 tl\111w nt•th' ll11tl\111tlt\' dnr in mnsum sn asigure cu cat1mea ci,
1111h•ph1111-\'1I i1 . lp11lt11 p1•111t 11 l 'llh' 11 fo~I ('re11tn
\lh• \ tll
~•) nlh• d1m.1t1111111•1111.111\
· ··11t1 ulh·· hl.111
1·) <'t\.111' ulh 11\hlh'.
<1 d,111.1111 '' l1•~!.•tt1• ttl1• ,1lr.H p1•r-..t1am· li11ee s1jund1cc din tnm si strainatate,
~) H'111h111 H•,111 :.\ll' pun ut•,11011nrl'.1 bunurilor Asociatic.-i si din prestarea unor servum,

buuh,

\lll1111f11 .111'.111 m11 -.111d11 "' "c.•11·1· 1~m. nct1\ 11ntc cd1tormln,

I) "'" 111111 pi 1\\ 1•11111• d111 1111c1• 11 lt\· -.ur~e care nu contravin legislatiei in vigoare .sau
p 11•:t'11t11h11 sh11111, md11s1\ h1•11<.•fit·11k• obtinute din nctivitatile, conforme Ordonantei de

111f1111t111 ~

u 11:1\1,·111111101

:.1 l\md11t11lor

H) 1111n• '111111111 ,,HI fo11du11 p11mtll' tlt.' ln nite orgnnizati1
h) d.111111 llHllllt.tlt' lll h111111..t11 o lH('CIC,
1) Hpt•lt111 l,1l'.1111.ltl'.I publ11.·;1

non-profit,

tl1111.11iilt• ~' k~~alt'lt'. pol fi sume de bani, bunun,mÎJloace fixe, d repturi de autor,
d1t•p1t111 dl' p101md.1lt', uc:t1u111 sau crc~antc

Co11stl1ul d11t'<:1or, ponte re fuza orice donatie sau legat oferit in termenii care
nuum' 111 uhrt'ctivc.•lor Asodutic.-i , sau prevederilor stalu tu lui.

l\111 in1011iul Asodntiei, se vn reOccta in registrele contabile,prin grija Directorului
F\t'Clltl\ , tr1 t·onfom11h1tc cu prevederile legale aplicabile.
l>1s p o11 1b11t1.111le bnncstr, in moneda romaneasca sau s train~ vor fi
conturi

pastrate in

hancMc.'
Anul financmr ni Asociatiri, corespunde anului calendaristic.

CAPI l'Olit lL 111. ORGANIZARE SI CONDUCERE
re. 9.Conduccrcn sr admmistrarca Asociatiei , se rcatizeaza prin unnatoarele structuri:

Adunarea

~rnrrala

a asociatiri

Consiliul llirecfor
" - Ctnzond
Ari. I O Adunarea generala a asociatiei este organul de conducere si este compus din
. plenul membrilor sai. Adunarea generala ordinara va fi convocata cel putin odata pe an,

sas on ele cite on este nevoie. Adunarea generala ordinara se convoaca de catre
prescdmtclc asociatiei cel putin odata pe an. Adunarea generala extraordinara poate fi
convocatn in cazul m care se solicita in scris de catre cel putin 1/5 din membrii
asociatici Convocarea trebuie sa cu prin da locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea
de z1 si trebuie comunicata cu cel putin 1Ozile inainte de data tinerii adunarii generale.
Adunarea generala este statutar constituita in prezenta a 2/3 din numarul membrilor. Daca
la pnma convocare nu se intruneste numarul statutar de participanti se stabileste un nou

jndiffere.nt de numa rul
re adunarea generala va fi statutara
.
.
ua convoca •
d
turi a membnlor
pre:r.ent1,
Ul a do .
.
b Juta e vo
.
term~n:lor prezent1.
. ucu majoritate a so /3 d·n numarul membnlor prc/..ent1
mem ·~1e adunarii gen~rale se i;ua cu majoritate de 2
I ·1or acesteia, excluderea de
llotan
ele exceptu: se va . . . schimbarea scopuri
d.JZO IVarea asoc1aue1,
Cu urmatoar
•
· '
deciziile privind
. .
atoarele atributii:
asociau.
generala a asociaue1 are unnl I sociatiei, a formelor de con vocar
At1.1 I. Adunarea . . . obi·ectivelor genera ea ea
~
.
stabilirea
strateg1e1 s1 ·
tare·
·
:~unarii generale si mi:dulUJ d~ v~ si cheltuieli si a bilantului co.ntabi.J.
b). aprobarea. bugetului de ve~~~r Consiliului Director si cenzorului;
..
I
erea
s1
revocarea
mem
.
c) . a eg
. I . prezentante,
. . . J
da I .
d) infiintare1t de ~l~a e s~ re . „ I Consiliului Director, precum s1 limite eman tu u1
e). stabilirea sarcinilor s1 atnbutu or
.

(f

acordat;
. . J
O
hot.areste cu privire .a

r.

t

area unor activitati economice daca acest1a servesc

e1~c u

r
scopurilor asoc1at1e1;
. .
I
rea
izarea
.
.
I admiterea de noi membrii excluderea asociat! 1or, cuantumu
g). hotareste cu privire ~
. . .
'
cotiz.atiei lunare si a taxei de aderare .la soc1atie, .
h). modificarea actului constituti~e ~1 .a statutului.;
..
. . .
.
i). Dizolvare<1 si lichidarea asoc1at1e1 precum s1 stabilirea destmabe1 bununlor ramase
dupa lichidare.
.„
..
.
Asociatu/ care, într-o anumita problema supusa hotanru adunam generale, este interesat
personal sau prin sotul sau, ascendentii ~u descendentii sai, rudele in linie colate.ral~ ~u
afinni pina la gra-dul aJ patrulea inclusive, nu va putea lua parte la deliberare s1 mcm la
vot Ac;ociatul care incalca dispozitiile alineatului precedent, este raspunzator de daunele
cauzate asociatiei, daca tara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Hotaririle luate de adunarea generala, in limitele legii, ale statutului sunt obligatorii cbjar
s1 pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat împotri va
Hotaririle adubnarii generale, contrare legii sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi
atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la aduna.rea
gen.erata sau au votat imp~triva si au cer~t sa se insereze aceasta in procesul-verbal de
sedin~ m tennen de I 5 zile de la data cmd au luat cunostinta despre hotarire sau de la
data cmd a avut loc sedinta, dupa caz.
Ar1.l2 Consiliul Director este corn

d' 5 9

··

·

. . .
.
pus m - membru, aJes1 de adunarea generala a /
asociat1e1, pe o penoada de 2 ani mandat ce oate fi
l .
.
.
expirarea mandatul u1· cons1.11u
. ' afa ·1 P · · pre
ung1t
cu
mea
2
am.
Dupa
. 1gueaza
· .
. ceri e asociatte1, pma la alegerea sau numirea
noului cons 1·11·u Consi·r· 1 0 .
·
1u 1rector reprez ta
· · ·
·
prevederilor statuare si de · .. 1 d
. ~n asociat.ia rn actele Juridice, conformindu-se
· sarcini si atributii:
CIZll or a unanr generale. Consiliul Director are urmatoarele
a). prezi~ta adunari1 generale ra ortul d
. .
.
.
bugetului de venituri si cheltuierPb.I
e activi~te pe penoada antenoara, executarea
contabil·
b)· ea
I boreaza strategiile de folos1•· 1 antul
fi
.
'
adunarii generale;
ire a ondurilor asociatiei conform destinatiei si hotaririi
c). intocmeste annual bugetul d
. . .
··
e
venitun
s1 cheltui·e 1·1a I asoc1atie1
· · · pe care il supune spre
apro bare ad unani generale;

&

- ' ...
dl. aprobe ~grama s1 polrtu::a de person3.l ale asoctatiei. mandatele pentru delega tu

asocr:mei car~ parucipa la reuniw11. festivalun. concurs un pe plan na 11onal sau
1m:ermuonal, mcbeie acte JUndrce 10 numele s1 pe s eama asociaue1,
e} admtllJStR:ua capn.alul a.:>oc1:wc1, mcl11:>1\c dobm2..1le. utilizmd fondunle acestCHl 10
concordmta cu scopunle asocianei si ob1ectt„ete stabthte de adunarea gene rala
r) U>dephneste once alte etnbun1 stabilite de aduna.rea generala
.
Holaririle Coosilru!ui se 'laU cu majoritate s&mpla de \ Otun a membnlor ln caz de pantate
b \'Ol este dectSI\C \otul presedmtelu1
.
l)ecizule Coosthulw Director. contrare legii sau pre-. eden lor statutare. pol fi atacate lD
ne ID COnd1nîJe sn.12 dl prezenrul talul
13 Preseduneie asoc11t1ei este ales de adunarea genera.la s1 este m acelas1 t1mp 81
presedmtelc Con.silrulu1 Director. avind unnatoarele atnbut11
a) prezideaza adunarile generale,
b) reprezmra ISOClatJa in relatnle cu teru1;
c) asigura cunoes1aa s1 aplian:a Pfe\ederilor statutare.
d) m tocmcste schemele de organizate s1 salanzare pe care le supune spre aprobare
~unam Co ns1hulu1 Duector:
e) elaboreaza s1urmaresse aphcarea ReguJamentulu1de ordme lntenoara
Pen1ru 1epezeutarea asociane1 in relatiile c u tenu s1 m c.uun bine j ustificate,
presedintele poate da mandat unum dmtre membn Cons1bulw de D irector, preciz.md
sfera. durlla s1 limisde ccmpeteotet oferite
CAPITOLUL IV. MODH,CAREA STATLTULln . ~CETAREA ACTlVIT ATI I.
Art.14. Orice mocbficare a prezentulw statut sau mcetarea actn1tati1 poate fi decisa cu
respectare"a legu. ca wmare a bo1al'IJ'u Cons1huluî Director. luata cu aprobarea prealabila
a •dunam geoeraJe
ln cazu] d1zolvar11, p1ocedura este cea prew.zuta m lege. tar bununle ramase se vor
nnsmrte potnvtt an 60 dm lege, unei per.;onae Juridice cu scop idennc sau asemanator
Alt. 15.. Consil1ul Director. va emne reguh si regulamente. m vederea implementam s1
aplicarit prevederilor piezeotului statut. precum si orice alte documente c u caracter intem
pe care le considera a fi nece;are sau importante pentru actl\1tatea Asociatiei •

Alt. 16. Cenzorul sa ComJtetul Director vor elabora propriile regulamente menite sa
llabiJeasca procedurile lor interne

Ari. 17. A.ciatia are s1ampila cu msemne propni
Ari. l i. Cetatenu str.unt.. membrii aderenb la Asociatie vor respecta legislaba ro mana in
relatiile lor cu membrii Alociatiei, organizatiile guvernamentale si non-guvernamentale

blRomama.
Art. 21. Acesb membri. cetateni straini. vor reprezenta interesele Asociatiei m tanle lo r
• rezidmla 11 vor actiona pentru constrtuirea de filiale ale Asociatiei
Art 21 Prcweckai.le pea:ubdui stabil se ccmplctcaza cu dispozitille Ordonantci GU\"cmulw nr
2fil2000 aei:tikac la BK 11fi
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ROMANIA
B IROUL NOTARULUJ PUJJLIC OLARIU GYONGYlKE
Scdiu l:Sfintu Gheorghe, str.Nicolae Iorga (Banki l>onath)
nr.2 bl.3, sc.J, ap.2, judetul Covasna.Telefon 0671351605
Nr. ~~,i 12001
INCHElERE DE AUTENTfFfCARE Nr•.'lh~
Anul 2001 Luna Martie Ziua OS

-

In fata mea - OLARJU GYONGYIKE - notar public, la sediul biroului s-au

prezentai:
DOBOS ERZSEBET ERIKA, domiciliat~ in Tirgu Secuiesc str. Ady Eodre
nr. 11 bi. J se.A ap. 7, judetul Covasna, identificata cu Buletin de Identitate
seria. D. E. nr.250505/ 1987, eliberat de Politia Tirgu Secuiesc, in nume propriu ;=

==1
C OMAN CRISTIAN, domiciliat in comuna Virtescoiu, judetul Vrancea,
identificat cu Buletin de Identitate seria.G.T. nr.740853/ 1996, eliberat de Politia
Odobesti, in nume propriu si ;
==KOLCZE ERIKA KINGA, domiciliata in municipiul Sfintu Gheorghe,
B-dul G-ral Grigore Balan nr.43 bJ.15 sc.N ap.5 judetul Covasna, identificata cu
Buletin de Identitate seria G.T.nr.593071/ 1996, eliberat de Politia Sfintu
Gheorghe, in nume propriu, care dupa citirea actului au consimtit la autentificarea
prezentului înscris si au semnat toate exemplarele lui. = = = = = = = = = =
= =In baza art.8 lit."b" din Legea nr.36/1995.===========

= =SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.= = = = =

==Actul s-a taxat cu 20.000 lei, achitat cu chit.nr.0543998/2001 eliberat de
M.f.-D.G.F.P.C.F.S.-Covasna.==== = = = = = = = = = = = =
= =S-a perceput onorariul de 500.000 lei cu chit.nr. 8252997/2001= = = =

= =.S-a aplicat timbru juruciar in valoare de 1.500 lei.=========

NOTAR

'

(.
ACT DE CONSTITUIRE
AJ Asociatiei " ROMll lMPREUNA "
lncheia t au.i, dala autentiticarii

CAPITOLUL I. FONDATORU, DENUMIRE, SEDWL, MISIUNEA, SCOPUL Sl
DURATA
Dispozitii generale
Art.I. Se infii nteaza pe baza liberului consimtamint asociatia " ROMil lMPREUNA" '
persoana juridica de drept privat, cu caracter ne-patrimonial, apolitic, ne-guvernamental,
care isi va desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile " Legii pentru persoanele
jurid ice - Asociatii si Fundatii", nr.2 1 din 06. Februarie, 1924 si a Ordonantei nr.26/2000
MEMBRU FONDATORI Al ASOCIATIEr:
Art.2 . Membrii fon datorii ai Asociatiei "ROMH IMPREUNA" , sunt:
• Cristian C oman
• Kolcze Erika Kinga
• Dobos E rika Erzsebet
„

DENUMIRE
Art.3. Jn toate actele emanand de actuala persoana j uridica, denumirea acesteia va fi
Asociatia "ROJ\fJI IMPREUNA".
SEDIUL, FJLJALE
Art.4. Sediul Asociatiei "ROMU IMPREUNA".
este inSf Gheorg he str. G-ral Grigore Balan bl.1 5, sc.N, ap.3, Et.2., jud.Covasna
Asociatia poate sa-si dezvolte activitatile si sa constituie filia le si in alte localitati din
Romania si din stra inatate; in fun ctie de necesitati,cu scopul de a reuni specialistii din
diferite domenii ale stiinte1or sociale: reprezentanti ai romilor din comunitatile implicate
în activitatea acesteia ,din tara si strainatate.

SCOPUL

Art.5.

Scopul Asociatiei este a finnarea personalitatii romilor,
elaborare si implementare a politicilor sociale in folosul romilor.

prm activitati de

·DURATA

Art.6. Asociatiei, se constituie si va activa pentru o durata de timp nederminata
CAPITOLUL D. PATRIMONIUL ASOCIATIEI.
Art.7. Patrimoniu) initiaJ al Asociatiei este in cuantum de

5 (cinci) milioane lei.constituit prin contributia voluntara a membrilor fondatori.

Art.8 As . .
· _ociatia va fi administrata de un Cons1hu de Director compus dm 5 membru
avind calitatea de asociati, ales1 in unan1m1tate de adunarea const11u11ve a asoc1atie1 pe un
tennen de 2 ani ce poate fi prelungit cu inca un mandaL
Primul Consiliu Director este compus din
I Coman Cnstian,
2 Kolcze Erika Kinga,
3 Busta Florentina
-"I
4 Botezatu Simona
~ \
5 Tasca Ionica
~
Controlul financiar intern al asocmtiei este asigurat de un cenzor, ales de adunarea
nstitutive pe o perioada de 2 ani care poate fi prelungit cu inca un mandat de 2 ani ··
nmul cenzor al asocia11e1 este Dobos Erika ErlSebet., dom1c1liata m Tg Secuiesc str
Ady Endre nr I BI 11 ap 7 JUd Covasna.
Adunarea cons11tut1ve alege in unanimitate pe prescdmtele asoc1aue1 10 persoana
numitu lui Coman Cristian, pe o perioada de 2 ani ce poate fi prelungita cu inca un
mandat de 2 ani Presedintele asociat1e1 este si prcsedintele Consiliului de Director
Art.8. Prevederile prezentului act const1tut1ve se completea7.a cu dispo.i;1t11le Statutului
asoc1auei care face pane integranta din prezentul act consUtut1ve s1 cu d1spoz1ti1le legale
referitoare la asociatii. Statutul asociatie face parte integranta din prezentul act
consututive.

}t rt.6.
Art.7.

_ ~flx;t;)
(
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ROMAN IA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC OLARIU GYONGYIKE
Sediul:Sfintu Gheorghe, str.Nicolae Iorga (Banki Donath)
nr.2,J>l.3, sc.J, ap.2, judetul Covasna.Telefon 067/351605
Nr. t1 t,:ţ 12001
r

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 'b.)
Anul 2001 Luna Martie Ziua 15
ln fata mea - OLARIU GYONGYIKE - notar public, la sediul
biroului s-au prezentat:==================

- -DOBOS ERZSEBET ERIKA, domiciliata în orasul Tirgu Secuiesc
str. Ady E ndre nr.11 bi. I se.A ap.7 judetul Covasna identificata cu Buletin de
Identitate seria D.E. nr. 25050511987, eliberat de Politia Tirgu Secuiesc, in
nume propriu;=====================
===COJ\t1AN CRISTIAN, domiciliat in comuna Virtescoiu judetul
Vrancea, identificat cu Buletin de Identitate seria G.T.nr.740853/1996,
eliberat de PoUtia Odobesti, în nume propriu si:

- - ·-municipiul Sfintu

===KOLCZE ERIKA KINGA, domiciliata in
Gheorghe B-duJ G-ral Grigore Balan nr.43 bl.15 sc.N ap.5 j udetul Covasna,

identificata cu Buletin de Identitate seria G.T. nr. 59307111996, eliberat de
Politia Sfintu Gheorghe, in nwne propriu, care dupa citirea actului au
consimtit la autentificarea prezentului inscris si au senmat toate exemplarele
Jui.===== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

'= ==In baza art.8 Jit."b" din Legea nr.36/1995.=========

= =SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.====
----Actul
s-a
taxat
cu
-.!o r ··I"',
lei ,
achitati
cu
chit.nr. c;·i,t,f1//200 I ,eliberata de M.F.- D.G.F.P.C.F.S.-Covasna.====
= =S-a perţeput onorariul de '.:vc ·' 1 lei cu chitnri ;,'f.l> rr; 312001.-- - -s-a aplicat timbru judiciar in valoare de J/~,,,,' lei.
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Admite cererea form11lotl1 de Asociai
"ROMU 1 PR U~A"
ediul in Sf ,Gheorghe, 1tr.Grol Grigore B lan , bl.15, ec . ·,

ap.3, jud .Cove na oi in consecinţa :
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inat nţ i a modific rilor actului conatitutiv i sta•utulu i •ociat;iei .Cu drept de recurs in ter~cn de 5 zile do la pronunţare .PronunţetD in şed1n~a publica eei, 19 maTtic 2001.-
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P ESEDlNTE
Popa tleons Tatiana

GREFIER
'Pl1dur
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DOSAR NR.2345/305/2009

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA SFÂNTU GHEORGHE

Extras din dispozitivul
Încheierii din data de 21 iulie 2009
PREŞEDINTE -BARTHA KINGA AGOTA
GREFIER - EROS KATALIN

DISPUNE
Admite cererea formulată de către petenta ASOCIAŢIA PRO HĂGHIG, cu
sediul în Hăgh ig nr. 257, ap. 4, jud. Covasna prin împuternicit SZEKELY MARIA,
domiciliată în Hăghig nr. 381, jud . Covasna.
Dispune înregistrarea „ASOCIAŢIEI PRO HĂGHIG " cu sediul în Hăgh ig nr. 257,
ap. 4, jud. Covasna în Registru/ Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa
Judecătoriei Sfântu Gheorghe.
Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 .07.2009.

PREŞEDINTE

ss . indescifrabil

pentru conformitate -
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STATUTUL
„ASOCAŢIEI PRO HĂGHIG"
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - „ASOCIATIA PRO HĂGHIG", denumita in continuare si Asociatia este
fondata potrivit actului constitutiv de :
1. Cucu Camelia Liliana, cetatean roman, domiciliata in comuna Hăghig, nr. 257, Se.
B, etaj, 2, ap. 4, judeţul Covasna, posesoare a CI Seria KV, nr. 042635 eliberat de Sf.
Gheorghe, la data de 2 iulie 2001, C.N.P. 2670527141054;
2. Szekely Georgeta, cetatean roman, domiciliat in comuna Hăghig, nr. 381 , judeţul
Covasna posesoare a CI Seria KV, nr.017225, eliberat de Sf. Gheorghe, la data de 21.04.2000,
C.N.P. 2860421142616 si
3. Szekely Maria, cetatean roman, domiciliata in comuna Hăghig, nr. 381, judeţul
Covasna posesoare a CI Seria KV, nr.058939, eliberat de Sf. Gheorghe, Ia data de 14.03.2002,
C.N.P.2780329141065
care au constituit sus-numita asociatie in confonnitate cu Ordonanta Guvernului nr.26/2000,
cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Decretul nr.
3111954, privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.
Art. 2 - „ASOCIATIA PRO HĂGHIG" este persoana juridica de drept privat,
organizaţie non guvernamentală, apolitică, fara scop patrimonial.
Art. 3 - Scopul asociatiei il constituie: sprijinirea şi dezvoltarea de servicii sociale,
sprijinirea procesului educativ (invatamant gimnazial), sprijinirea, incuraj area şi dezvoltarea
activităţilor cultural atiistice cu scopul conservarii mostenirii culturale punerii în valoare a
moştenirii rurale .
Art. 4 - Denumirea asociatiei este „ASOCIATIA PRO HĂGHIG".
Art. 5 - (1) Sediul „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG" este situat in comuna Hăghig, nr.
257B, ap. 4, judeţul Covasna
(2) Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.
Art. 6 - „ASOCIA TIA PRO HĂGHIG" se constituie pe o durata nedeterminata.
Aii. 7 - (1) Patrimoniul social al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial
initial, in valoare de 600 lei.
(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat în conformitate cu legislatia romana
în materie, pe numele Asociatiei, siva fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Art. 8 - (1) In vederea realizarii scopului „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG " potrivit art.
3 din prezentul statut, Asociatia are urmatoarele obiective si activitati
• oferirea de servicii multidisciplinare pentru persoanele aflate în situatie de
risc social prin:
o realizarea de programe diverse de asistenta sociala, psihologica sub
forma unor centre de zi, centre de consiliere, centre "Afterschool"
adaposturi de urgenta si temporare, centre de informare si alte
programe în functie de nevoile in schimbare ale beneficiarilor
• venirea in intampinarea persoanelor in dificultate, victime ale excluderii
sociale prin:

o

crearea de echipe mobile de interventie psiho-sociala pentru situatii
de urgenta
o infiintarea de linii telefonice speciale pentru apeluri sociale de
urgenta
o infiintarea de adaposturi de urgenta pentru persoanele aflate in
situatie de criza sociala
• gestionarea perioadei post-criza prin infiintarea de:
o centre de îngrijire pentru perioada de convalescenta post-spitalizare
pentru persoanele defavorizate social
o servicii specializate de informare, orientare si consiliere
• cercetare si monitorizare pluridisciplinara a fenomenului de excludere
sociala prin:
o studii si cercetari sociale
o baze de date cu scop de monitorizare si optimizare a retelei de
servicii oferite beneficiarilor
o studii sociologice, medicale si de prognoza privind evolutia
fenomenului excluderii sociale
o lucrari de specialitate, editarea de materiale, etc
• formularea si sustinerea unor propuneri privind protectia persoanelor aflate
in criza sociala prin:
o promovarea unor propuneri legislative pentru imbunatatirea
situatiei persoanelor excluse social
o implicarea mass-mediei in atingerea obiectivelor asociatiei
o sensibilizarea si implicarea actorilor guvernamentali s1 nonguvernamentali in sustinerea propunerilor formulate
• formarea profesionistilor din domeniul asistentei persoanelor defavorizate
prm:
o organizarea de seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, schimburi
de experienta
o stagii de practica pentru viitorii specialisti
o ateliere formative
• organizarea şi desfăşurarea de activitati de educatie permanenta, respectiv:
cursuri de cultura generala; cursuri de perfectionare; programe de initiere si
dezvoltare a aptitudinilor creative individuale si de grup (artistice, tehnicoaplicative, stiintifice etc.); cercuri de teatru, film, arta plastica etc.;
programe de reconversie profesionala; cercuri tehnico-aplicative; seminarii,
ateliere de lucru, mese rotunde; activitati pentru persoane defavorizate;
cursuri de perfectionare etc.; alte forme de pregatire/perfectionare in
institutii similare din tara si din strainatate.
• organizarea si desfasurarea de activitati cultural-artistice, de petrecere a
timpului liber si de divertisment;
• promovarea patrimoniului cultural imaterial -obiceiuri si traditii specifice
zonei, precum si creatia populara contemporana locala - cu scopul
conservarii specificului local şi a mostenirii culturale.;
• promovarea obiceiurilor si traditiilor populare specifice zonei, precum si
creatia populara contemporana locala;
• organizarea si desfasurarea de
activitati, proiecte si programe de
conservare si transmitere a valorilor morale, artistice si tehnice ale
comunitatii locale si/sau apartinand patrimoniului national si universal;

•

organizarea si/sau sustinerea interpretiilor si formatiilor artistice de
amatori, organizarea de concursuri si festivaluri artistice, sustinerea
participării interpretilor si formatiilor la manifestari culturale la nivel local,
zonal sau national;
• organizarea sustinerea şi
participarea la expozitii temporare sau
permanente, elaborarea si editarea de monografii si lucrari de prezentare
culturala si turistica;
• organizarea cercurilor stiintifice si tehnice, de arta populara si de
gospodarie taraneasca; desfasoara activitati turistice, agroturistice, de
turism cultural si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri stiintifice,
tehnice si forrnatii/ansambluri artistice;
• organizarea si desfasurarea de cursuri de educatie civica si de formare
profesionala continua;
• participa la proiecte si schimburi culturale şi încheie parteneriate cu
instituţii similare
• elaborarea, sprijinirea, promovarea si/sau realizarea de programe privind
sustinerea mestesugurilor si artizanatului;
• accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea si/sau participarea
la derularea programelor transfrontaliere, europene şi naţionale in
domeniile de interes ale asociatiei;
• asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din tara
si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor asociatiei;
• facilitarea accesului la informare a membrilor Asociatiei si a persoanelor
interesate cu privire la studii, cercetari, burse, locuri de munca, cursuri de
pregatire sau inforrnatii curente in domeniile de interes pentru asociatie ;
• desfasoara si alte activitati, în conformitate cu obiectivele specifice si cu
respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre fondatori sau
majoritatea fondatorilor in viata, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este în viata,
aceasta se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor Consiliului
director.
(3) In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a
fost realizat in totalitate sau în parte ori daca acesta nu mai poate fi îndeplinit.
Art. 9 - (1) „ASOCIATIA PRO HĂGHIG " se poate afilia cu alte persoane juridice nonprofit, din tara si/sau din strainatate, în scopul realizarii scopului si obiectivelor sale.
(2) „ASOCIATIA PRO HĂGHIG" isi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau
in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin
care li se aloca un patrimoniu.
(3) Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale
„ASOCIATIEI PRO HĂGHIG ".
(4) Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din
tara în care isi are sediul filiala infiintata.
(5) Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3
membri. Procedura de alegere a Consiliului director al filialelor Asociatiei este stabilita prin
hotararea autentificata a Adunarii Generale a „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG.".
(6) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand încheia, in nume propriu, acte
juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin
actul constitutiv al ei si poate încheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama

Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului director al „ASOCIATIEI PRO
HĂGHIG ".
(7) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii
autentificate a Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.
CAPITOLUL II
MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 10 - (1) Membrii „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG " sunt:
a) membrii fondatori - membrii care au constituit asociatia si au contribuit moral si
material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b) membrii - asociaţi - membrii care se asociaza ulterior fondarii „ASOCIATIEI PRO
HĂGHIG", care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si care,
prin activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de
drepturile prevazute de art. 11 din prezentul Statut;
c) membrii - persoane care se înscriu în asociaţie şi contribuie la realizarea scopului
~
d) membrii de onoare:
~~~
- persoane fizice sau/si persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina in mod
~1o-~e-~~-.substa?tial asociatia in ~ealizarea o.biectivelor ac~steia, contribuind din yunct de vedere
~""' '()~~. manciar, moral sau functional la realizarea scopului „ASOCIATIEI PRO HAGHIG" sau
~;;J ~ ~ l
- personalitati marcante ale vietii stiintifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat,
/„;;. ~J~((.)i,u deosebire, in domeniile de interes ale „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG " si care, prin
c.J.1activitatea lor, sprijina asociatia in realizarea obiectivelor acesteia;
·'~
(2) Calitatea de membru al „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG" se acorda ca urmare a
cererii depuse, de catre Consiliul director, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor
Consiliului
(3) Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala,
prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, Ia propunerea Consiliului director .
(4) Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia
constau in spnJm financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul
programelor/proiectelor initiate/derulate de „ASOCIATIA PRO HĂGHIG ".
Art. 11 - (I) Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele
drepturi:
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a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director, daca au aptitudini si capacitate pentru
functiile pentru care candideaza;
c) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d) sa participe Ia programele derulate de asociatie;
e) sa beneficieze de serviciile asociatiei;
f) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
g) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si
activitati stiintifice, culturale si sportive in domeniile de interes ale „ASOCIATIEI
PRO HĂGHIG";
h) alte drepturi prevazute în regulamentele Asociatiei
(2) Membrii Asociatiei si membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute la art.
11 li. c) - h) din prezentul Statut.
(3) Obligatiile membrilor asociatiei sunt urmatoarele:

a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului
Director al Asociatiei;
b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar,
material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de
„ASOCIATIA PRO HĂGHIG ";
c) sa-indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si
le-au luat;
d) sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in Regulamentele adoptate de
Asociatie.
(4) In cazul savarsirii de catre membrii asociatiei a urmatoarelor abateri:
a) denigrarea activitatii asociatiei;
b) intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura asociatiei;
c) angajarea asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de
conducere;
d) implicarea asociatiei in activitati politice;
d) abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare
si Functionare al asociatiei;
e) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca ramasa definitiva;
f) in cazul persoanelor care fac parte din conducerea asociatiei si neparticiparea
sistematica la activitatea structurii de conducere in care a fost ales sau
împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient
activitatea.
Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele:
a) avertisment;
b) avertisment sever si ultimativ;
c) suspendarea pe termen determinat din asociatiei sau din functia de conducere
potrivit Statutului asociatiei;
d) excluderea din asociatie.
Art. 12 (1) Calitatea de membru inceteaza în urmatoarele situatii:
a) prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata,
b) prin excludere în urmatoarele situatii:
- incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere
ale asociatiei,
- ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru
savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile federatiei;
- în caz de neplata a cotizatiei timp de sase luni.
(2) Excluderea se face de catre Comitetul Director al asociatiei prin decizie.
(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie în termen de 15 zile de la
comunicare. Contestatia se solutioneaza de Adunarea Generala.
(4) De la data inregistrarii deciziei si pana la solutionarea acesteia in Adunarea
Generala, calitatea de membru al Asociatiei este suspendata.

CAPITOLUL III
RESURSELE PATRIMONIALE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art. 13 - (1) Patrimoniul social initial al Asociatiei este alcatuit dintr-un activ
patrimonial, in valoare de 600 lei.
(2) Patrimoniul social initial al Asociatiei se completeaza cu veniturile din
contributiile membrilor-asociati, cotizatiile si taxele de înscriere a membrilor, dobanzile si
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, sponsorizari, donaţii
sau legate, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de
stat si/sau de la bugetele locale,finanţări rambursabile şi nerambursabile precum si alte
venituri, in conformitate cu prevederile legii.
(3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana
in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului si
obiectivelor ei.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
Sectiunea I
Adunarea generala

Art. 14 - (1) Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea
membrilor fondatori si membrilor asociati.
(2) Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea Actului constitutiv si a Statutului „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG";
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase
dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute de lege sau in statut.
Art. 15 - ( 1) Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de
control permanent asupra Consiliului director si cenzorului.
(2) Adunarea Generala se convoaca cu cel putin 15 zile înainte de data fixata pentru
desfasurarea ei sau , in cazuri de urgenta, cu cel putin 3 zile de la data desfasurarii ei, in acest
din urma caz daca:
a) se impune in mod necesar modificarea statutului;
b) apar situatii care afecteaza existenta asociatiei;
c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/2 din numarul membrilor fondatori sial
membrilor asociati.
(3) Adunarea generala se convoaca de Consiliul director, printr-un convocator scris,
punandu-se la dispozitia participantilor si materialele supuse dezbaterii.
(4) Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate in
scris, si depuse cu cel putin I O zile înainte de data la care are loc Adunarea generala.
Art. 16 - ( 1) La Adunarea generala participa:

a)
b)
c)
d)
e)

membrii fondatori ;
membrii-asociati;
membrii de onoare, in calitate de invitati, fara drept de vot;
membrii, în calitate de invitati, fara drept de vot;
alti invitati, fara drept de vot.

(2) In cadrul Adunarii generale, fiecare membru fondator si membru-asociat are
dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art. 17 - Asociatii care, într-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii generale,
sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele în linie
colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua prute la deliberare
si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei,
daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 18 - Alegerile pentru Consiliul director si cenzor au loc o data la patru ani, cu
exceptia cazurilor de retragere sau revocare, cand ele se pot organiza la Adunarea generala
care le urmeaza.
Art. 19 - ( 1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin o jumatate
plus unul dintre membrii fondatori, membrii de onoare si membrii-asociati.
(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul (1 ), Adunarea generala se
::::-...
-~reconvoaca dupa o perioada de 15 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor
Jf7.J/)

~1'\ezenti.

~~~~ )~

(3) Modul de desfasurare, dezbaterile care. au avut loc si hot~ru·ile adoptate de
generala, la fiecare convocare a acesteia, se consemneaza m procesul-verbal
'--'
. mJpcm1t.
'·~;_;/;//;
(4) Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la
-':'.{; e;·~ecretariatul Asociatiei.
~;_;;.:/
Art. 20 - (1) Adunarea generala este condusa de Presedintele Asociatiei sau, în lipsa,
de înlocuitorul acestuia.
(2) Hotarru·ile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a membrilor fondatori si
a membrilor-asociati prezenti, cu exceptia hotararilor care au ca obiect dizolvarea asociatiei
sau modificarea scopului ei.
Art. 21 - Hotararile Adunarii generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului
Asociatiei pot fi atacate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de de catre oricare dintre
asociatii care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesulverbal de sedinta, în termen de 15 zile de la data la care au luat cunostinta despre hotarare sau
de Ia data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

·~./' §?-}~una~ea

Sectiunea a II-a
Consiliul director
Art. 22 - ( 1) Consiliul director al Asociatiei asigura punerea in executare a hotararilor
Adunarii generale.
(2) Consiliul director al „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG" este constituit din 3 persoane,
secretarul Consiliului se alege dintre membrii, astfel:
a) Presedinte;
b) Membri

Art. 23 - (1) Membrii Consiliului director se aleg prin vot secret, de Adunarea

generala, cu întrunirea unei jumatati plus unu din votul membrilor fondatori, membrilor de
onoare si membrilor-asociati prezenti la Adunarea generala, pentru un mandat de 4 ani.
2) Potrivit hotararii Adunarii generale, membrii initiali ai Consiliului director vor
putea fi inlocuiti.
(3) In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul director, el va fi înlocuit
cu unul din membrii fondatori, sau o terta persoana, potrivit hotararii Adunarii generale, cu
întrunirea votului unei jumatati plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(4) In cazul in care un membru desemnat in Consiliul director se retrage, el are
obligatia sa notifice in scris intentia sa, cu un preaviz de 90 de zile calendaristice înainte,
demisia operand la data împlinirii preavizului.
(5) Pentru motive temeinice, Adunarea generala, cu întrunirea votului unei jumatati
plus unul din numarul membrilor cu drept de vot prezenti, pot decide excluderea membrilor
asociatiei sau revocarea membrilor Consiliului director al „ASOCIATIEI PRO HĂGHIG." .
(6) Functiile ramase libere se completeaza prin hotararea Adunarii generale, cu
întrunirea votului unei jumatati plus unu din numarul membrilor cu drept de vot prezenti.
(7) Completarea functiilor ramase libere se face în cel mult 30 de zile de la
descompletare.
Art. 24 - In exercitarea competentei sale, Consiliul director are urmatoarele atributii:
a)

b)
c)
d)
e)

prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul pro- gramelor asociatiei;
încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
aproba organigrama si strategia de personal ale Asociatiei;
elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Asociatiei;
indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art. 25 - Membrii Consiliului director care, într-o anumita problema, supusa hotararii
sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie
colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare
si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei,
daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 26 - Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociatiei pot fi
atacate de asociati sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au
votat împotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit
dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 27 - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de
asociatie pentru a încheia acte juridice în numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii
prevazute în lege sau in statut.
Art. 28 - (1) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori
nevoile Asociatiei o impun.
(2) Convocarea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de
înlocuitorul sau, cu cel putin 1Ozile înainte de data fixata.
(3) Consiliul director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul
membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.
Art. 29 - Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza m proceseverbale încheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

In realizarea scopului si obiectivelor sale, „ASOCIATIA PRO HĂGHIG " poate avea
servicii specializate a caror modalitate de functionare si organigrama se stabileste de Consiliul
director care va angaja personal contractual sau activitatea acesteia poate fi asigurată prin
voluntari
Sectiunea a III-a
CONTROLUL FINANCIAR

Art. 30 - (1) Controlul financiar al asociatiei este asigurat de un cenzor.
(2) In realizarea competentei sale, cenzorul:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale si Consiliului director;
c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.
(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.
(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, daca asociatia va
avea mai mult de 100 de membri inscrisi, in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 31 - ( 1) Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului
financiar intern al Asociatiei.
~
(2) Cenzorul este ales de catre Adunarea generala, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3
.:717<Y~ · ·n votul membrilor fondatori si membrilor-asociati prezenti, pentru un mandat de 4 ani.
'
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CAPITOLUL V
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VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI
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Art. 32 - Veniturile Asociatiei provin din:
a) cotizatiile si contributiile in bani ale membrilor fondatori si ale celorlalte categorii
de membri;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile
legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
d) venituri realizate din activitati economice directe, inclusiv din activitati de
organizare a unor targuri, expozitii si/sau alte manifestari;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.

Art. 33 - (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu
se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.
(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au
caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.
Art. 34 - (1) Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;
b) salarii si adaosuri la salarii;
c) indemnizatii, prime si premii;
d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatura medicala si alte bunuri si
servicii necesare realizarii scopului asociatiei;
e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

f) burse, cazare, masa, transport;
g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;
h) alte cheltuieli.

(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si
se aproba de persoane insarcinate de Consiliul director.
(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc în
limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din
disponibilitatile existente.
Art. 35 - Exercitiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie Ia
data de 31 decembrie ale fiecarui an.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 36 - „ASOCIATIA PRO HĂGHIG "se va dizolva:
I.

II.

De drept prin: realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului
pentru care a fost construita, daca in termen de 3 luni de Ia constatarea unui
astfel de fapt nu se produce schimbarea acestuia scop.
Prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate atunci
cand:
a) scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii
publice;
b)realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii
publice;
c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabila;
e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Prin hotararea Adunarii generale.
IV. In alte situatii prevazute de lege.
Art. 37 - (I) In cazul dizolvarii Asociatiei, lichidatorii23 se numesc de instanta
judecatoreasca sau de Adunarea generala dupa caz.
(2) Odata cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director inceteaza.
(3) Lichidatorii Ia intrarea in functie efectueaza inventarul si încheie un bilant care sa
constate situatia exacta a activului si pasivului.
(4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei
si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.
(5) Lichidatorii isi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art. 38 - (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a
incasa creantele, de a platii creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si
restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si
imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii
celor aflate in curs de derulare.

Art. 39 - (1) In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot
transmite catre persoane fizice·
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic sau asemanator.
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa
transmita bunurile in conditiile alineatului (2), ele se atribuie de instanta competenta unei
persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predarepreluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art. 40 - Lichidatorii încheie operatiunile si remit celor în drept contul gestiunii numai
dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.
Art. 41 - Dupa încheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca în tennen de doua luni
sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la
Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are
sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.
Art. 42 - Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se
inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu
_•. ,.._ autorizarea judecatoriei, vor remite celor în drept bunurile si sumele ramase de la lichidare,
~~~
~împreuna• cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, <lupa aceasta fiind considerati
.• /)<:I
. &&- ~ scarcati.
~t~\
A::-1· 43 - (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor
' - ·1 /
· &lfundatulor.
/-:.~··J.~f'
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se
~
~~esta descarcarea acestora de obligatîile asumate.
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CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE

Art. 44 - Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.
Art. 45 - Redactat si editat în 7 exemplare, în Hăghig, la data de 01.07.2009.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 189802/19.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 189802
din data 19.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
G.D.D. SOUND SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/899/2011, atribuit în data de 24.05.2011
Cod unic de înregistrare: 28532067
Certificat de înregistrare: B2607548, emis pe data de 31.07.2012 si eliberat la data 31.07.2012
Adresă sediu social: Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Strada GEORGE COŞBUC, Nr. 693, Judet Braşov
Contacte sediu social: Adresa de e-mail danghita21@gmail.com, telefon: 0742125431
Contacte firmă: telefon: 0742125431
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 31.07.2012
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, nr. 21 din data 25.07.2012
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:16:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
GHIŢĂ DAN DUMITRU
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 27.09.1973, BRAŞOV
Sex: masculin
Aport la capital: 200 RON
Aport vărsat total: 200 RON
Aport vărsat în RON : 200 RON
Număr parţi sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
GHIŢĂ DAN DUMITRU
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 27.09.1973, BRAŞOV
Puteri: CONF. ART. 13 DIN ACTUL CONSTITUTIV
Data numirii în funcţie: 12.05.2011
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 20.05.2011
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
9002 - Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:16:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 19.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:16:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 183839/14.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 183839
din data 14.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
ARHITRAVA SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/588/1996, atribuit în data de 25.04.1996
Cod unic de înregistrare: 8693069
Certificat de înregistrare: B2177183, emis pe data de 15.09.2010 si eliberat la data Adresă sediu social: Comuna Sânpetru, Str. CARPENULUI, Nr. 7A, Judet Braşov
Contacte sediu social: Fax 0268306212, telefon: 0268360300, 0268360300
Contacte firmă: Fax 0268306212, telefon: 0268360300, 0268360300
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 17.05.2013
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 102632 din data 24.08.2010
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 24.08.2010.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 150000 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 15000
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 14.04.2016 : 19:11:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.

1/3

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
HORCIU VASILE
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 13.03.1965, Sat Deleni, Vaslui, România
Sex: masculin
Aport la capital: 45000 RON
Aport vărsat total: 45000 RON
Aport vărsat în RON : 45000 RON
Număr parţi sociale: 4500
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 30% / 30%
SOUCA AVRAM-DĂNUŢ
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 01.06.1957, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 105000 RON
Aport vărsat total: 105000 RON
Aport vărsat în RON : 105000 RON
Număr parţi sociale: 10500
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 70% / 70%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
SOUCA AVRAM-DĂNUŢ
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 01.06.1957, Loc. Braşov, Braşov, România
Puteri: CF ACT ADITIONAL NR. 1929/21.05.2003
Data numirii în funcţie: 22.04.1996
Durată mandat: neprecizată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 14.04.2016 : 19:11:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 19:11:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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- CERTIFICAT DE JNREGISTRA.RE FISCALA
';

0071208
Denumire/Nume şi prenume:
_
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE CRIZBAV
I
Domiciliul fiscal: JUD. BRAŞOV, SAT. CRIZBAV COM. CRIZBAV,
STR. PRINCIPALĂ, Nr.141

1

Emitent

Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.):

22726889

·;.:_:••

1
'

Ii

i

.~

000000000000000000000452486925

A

Data atribuirii (C.I.F.):

12.11.2007

Data eliberării:

12.11.2007

;

j

Coci

f~.EP.

14.lî.20.99/2

Se utilizează începând cu 01.01.2007

ROMÂNIA
JUDECĂTORA BRASOV
DOSAR NR.10163/197/2007
Emis la data de 07.04.2014
"

CERTIFICAT

Se certifică de noi, prin prezentul, că ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR
DE TAURINE CRIZBAV, cu sediul în comuna Crizbav, str. Principală, nr.141,
jud. Braşov, a dobândit personalitate juridică prin Încheierea şedinţei camerei de
consiliu din data de 08.08.2007 şi figurează înregistrată în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor ţinut la Judecătoria Braşov, la poziţia 59/28.08.2007; Consiliul Director:
preşedinte - Istok Ioszef, vicepreşedinte - Dragan Daniel, secretar - Ganea Traian,
membru - Balasi Sorin.
S-a eliberat certificatul la cererea preşedintelui asociaţiei, lstok Ioszef.
Cererea pentru eliberarea certificatului s-a timbrat cu 1 leu, achitată cu
chitanţa nr.9154446 din 03.04.2014.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 183840/14.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 183840
din data 14.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
VADUL AZERILOR SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/4262/1994, atribuit în data de 30.12.1994
Cod unic de înregistrare: 7111472
Certificat de înregistrare: B1737575, emis pe data de 08.04.2009 si eliberat la data Adresă sediu social: Comuna Dumbrăviţa, Str. DISPENSARULUI, Nr. 56, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 744/340753, 0268483073
Contacte firmă: telefon: 744/340753, 0268483073
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 08.04.2009
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 10416 din data 24.10.2000
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 24.10.2000.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 1810 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 181
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 14.04.2016 : 19:18:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
POPA ANCUTA
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 12.11.1965, DUMBRAVITA
Sex: feminin
Aport la capital: 1810 RON
Aport vărsat total: 1810 RON
Număr parţi sociale: 181
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
POPA ANCUTA
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 12.11.1965, DUMBRAVITA
Puteri: DEPLINE
Data numirii în funcţie: 28.12.1994
Durată mandat: neprecizată
GAVRILA IOAN SOFRONIE
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 16.10.1974, DUMBRAVITA/BV
Puteri: DEPLINE CF.ACT ADITIONAL NR.1555/ 06.07.2001
Data numirii în funcţie: 06.07.2001
Durată mandat: neprecizată
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 14.04.2016 : 19:18:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 14.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 14.04.2016 : 19:18:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ACT CONSTITUTIV
AL

ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE „TRESTIOARA" VLĂDENI
JUD.BRAŞOV

Art. 1 Dispozitii Generale

În conformitate cu prevederile O.G.26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii aprobată
prin Legea 246/2005, de comun acord membrii fondatori:

1. POTCOAVĂ NICOLAE, cetăţean român, născut la data de 11.06.1959 în mun.
Codlea, judeţul Braşov, domiciliat în sat Vlădeni (corn. Dumbrăviţa), Str. Calea Făgăraşului,
nr. 258, jud. Braşov, având CNP 1590611080065, posesor al cărţii de identitate seria BV nr.
807507, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 21.03.2012;
2. CIOLAN ADRIAN-MIRCEA, cetăţean român, născut la data de 29.08.1964 în
corn. Dumbrăviţa, jud. Braşov, domiciliat în Sat Dumbrăviţa, str. M. Sadoveanu, nr. 317,
comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov, având CNP 1640829080030, posesor al cărţii de
identitate seria BV nr. 648926, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 25.08.2009;
3. STĂNILOIU IOAN, cetăţean român, născut la data de 05.09.1965 în Sat Vlădeni,
comuna Dumbrăviţa, judeţul Brasov, domiciliat în Sat Vlădeni (corn. Dumbrăviţa), Str.
Drumul Vechi, nr. 299, având CNP 1650905081972, posesor al cărţii de identitate seria BV
nr. 719491, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 15.10.2010;
4. MICU GHEORGHE-ADRIAN, cetăţean român, născut la data de 15.06.1972 în
mun. Codlea, judeţul Brasov, domiciliat în Sat Vlădeni (corn. Dumbrăviţa), Str. Calea
Făgăraşului, nr. 220, av~d CNP 1720615081979, posesor al cărţii de identitate seria BV nr.
•-::;;::=~. 820847, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 01.06.2012.
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m contmuare fondaton, am hotărat sa mfimţam o ASOCIAŢIE care va
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Art. 2. Denumirea Asociatiei
·'-',"".:.-:;;„:-~~-- · ·
Denumirea
este
ASOCIAŢIA
CRESCĂTORILOR
DE
ANIMALE
„TRESTIOARA" VLĂDENI JUD. BRAŞOV, denumire sub care asociaţia va figura în toate
actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanând de la asociaţie şi va fi urmată de datele
referitoare la capitalul social, numărul de ordine din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor d.p.l.
Grefa Judecatoriei Braşov, sediul social, numărul de cont şi banca.

j

Num1ţ1

Art.3.
Asociaţia are sediul social în sat Vlădeni, str. Calea Făgăraşului, nr. 258, comuna
Dumbrăviţa, jud. Braşov conform contractului de comodat nr.1 din data de 07.04.2014.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii autentificate a Consiliului Director.

(1)

Art.4. Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii
deciziei de acordare a personalităţii juridice a Judecătoriei Braşov, rămasă definitivă, în
registrul special de la grefa acestei instanţe.
Art.5. Scopul şi obiectivele asociaţiei
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are ca scop promovarea cresterii animalelor, cultivarea terenurilor luate
concesiune si îngrijirea păşunilor din raza comunei Dumbrăvita conform legi slaţiei în
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vigoare. De asemenea, se va ocupa de dezvoltarea şi întărirea relaţiilor de colaborare cu
organizaţii cu specific de pe plan local, naţional sau internaţional şi de a oferi membrilor săi
posibilitatea de a învăţa, a se perfecţiona şi de a se afirma în ceea ce priveşte creşterea
animalelor, cultivarea seminţelor şi îngrijirea păşunilor, propunându-şi să colaboreze cu
Primăriile din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, Ministerul Agriculturii şi
asociaţii de acelaşi profil din ţară şi străinătate.
Asociaţia se obligă să respecte principiile prevăzute în Convenţiile Europene în
domeniu şi legislaţia română în vigoare.
În realizarea scopurilor sale, Asociaţia acţionează pentru îndeplinirea următoarelor
obiective:
- Reunirea tuturor crescătorilor într-o asociaţie puternică care să le asigure
reprezentarea lor la diferite concursuri şi expoziţii pe plan local, naţional şi internaţional;
- Atragerea tineretului la creşterea animalelor şi petrecerea timpului liber în preajma
acestor animale;
- Continuarea tradiţiilor crescătorilor care au creat, selectat şi ameliorat aceste rase de
animale;
- Ameliorarea calităţilor a~estor rase prin achiziţionarea de animale de valoare
genetică superioară;

- Cursuri de perfecţionare în creşterea animalelor, igienă, cursuri de arbitraj şi nu în
ultimul rand asistenţă medicală de specialitate în domeniul veterinar;
- Achiziţionarea de rase noi care nu există în raza zonei noastre;
- Strângerea legăturilor de colaborare cu diferiţi alţi crescători din ţară şi străinătate;
- Înregistrarea animalelor într-o evidenţă unică, pe rase, tatuaje, inele, vaccinări şi
certificate de calitate;
- Organiz~ea de acţiuni în vederea încurajării şi susţinerii investiţiilor în activitatea de
creştere a animalelor şi cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Susţinerea locuitorilor din zonă în vederea creării unei infrastructuri care să răspundă
cerinţelor desfăşurării unei activităţi modeme, eficiente;
- Sprijinirea instituţiilor statului în vederea soluţionării unor probleme de maximă
urgenţă în activitatea de creştere a animalelor şi cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Constituirea de fonduri de solidaritate;
- Facilitarea accesului membrilor asociaţiei în mod special, precum şi altora interesaţi,
la documentaţii şi informaţii din domeniile de interes ale acestora;
- Iniţierea şi organizarea de manifestări interne specifice obiectului de activitate;
- Organizarea de cursuri de specializare în activitatea de creştere a animalelor şi
cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Participarea la elaborarea politicilor locale, regionale sau naţionale de stimulare şi
promovare în activitatea de creştere a animalelor şi cultivarea planetelor şi seminţelor;
- Promovarea legalităţii şi deplinei corectitudini în activitatea de creştere a animalelor
şi cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Promovarea unui management performant în activitatea de creştere a animalelor şi
cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Organizarea de mese rotunde, seminarii de informare a celor interesaţi, cursuri de
calificare şi instruire;
- Înfiinţarea de departamente specializate pe diverse profile cu scopul de a veni în
sprijinul membrilor asociaţiei dar nu numai;
- Editarea de publicaţii locale periodice şi neperiodice având caracter informativ;
- Desemnarea de reprezentanţi ai asociaţiei în ţară şi străinătate în vederea promovării
intereselor membrilor şi nu numai, pentru stabilirea de contacte utile acestora.
- Atragerea de finanţări prin donaţii, sponsorizări şi participaţiuni ale terţilor;

-Asigurarea şi administrarea mijloacele financiare şi materiale din propriul patrimoniu,
conform prevederilor legale şi ale Statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
- Promovarea de actiuni care sa genereze surse proprii de finantare;
Pentru realizarea acestor obiective, Asociaţia va întreprinde toate acţiunile necesare
printre care:
editarea de broşuri, pliante, materiale audio-video cu scop informativ şi educativ;
acordarea de asistenţă membrilor asociaţiei în relaţia cu organele administrative;
colaborarea cu instituţii şi persoane de drept public şi privat, inclusiv ale
Administraţiei Locale şi Centrale precum şi alte instituţii abilitate în domeniul
agriculturii şi creşterea animalelor;
concesionarea unor terenuri în vederea întreţinerii acestora şi achiziţionarea unor
utilaje în acest scop. De asemenea, achiziţionarea îngrăşămintelor, seminţelor în
vederea îmbunătăţirii păşunatului conform Legii 214/2011;
închirierea, concesionarea, arendarea de terenuri agricole sau fâneţe private;
sprijinirea proprietarilor de animale în vederea valorificării eficiente a producţiei
de lapte şi de carne cât şi reprţzentarea în negocierea preţului cu procesatorii de
lapte şi came.
Art. 6 Patrimoniul asociaţiei
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial de 1.000
(o mic) ron.
Întreg patrimoniul va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în
materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Mijloacele materiale necpsare desfăşurării activităţii provin din : cotizaţiile membrilor, donaţii
primite din partea persoanelor fizice sau juridice, activităţi proprii (competiţii, publicitate,
materiale de informaţie) , sponsorizări primite cu respectarea reglementărilor legale în vigoare
sau alte surse admise de lege.
Patrimoniul iniţial se va întregi cu sumele depuse de membrii săi şi cu diferite fonduri
hănc~ti primite de la terţe persoane prin modalităţi şi mijloace de plată legale.
Art. 7 Aportul Asociatilor
( 1) Patrimoniul este astfel divizat în 40 părţi sociale egale şi indivizibile, fiecare având
o valoare nominala de 25,oo ron, subscrise integral şi vărsate de către toţi cei 4 asociaţi.
(2) Fiecare asociat în parte deţine câte 1O părţi sociale în valoare totală de 250,oo ron,
rcca ce reprezinta 25% din patrimoniul asociaţiei.
Art.8 Organele de conducere ale asociaţiei
( )rganele de conducere ale asociaţiei sunt următoarele:
I.Adunarea generală
2.Consiliul director
Secţiunea I
Adunarea Generală a membrilor asociaţiei organul supreme, deliberativ al
asociaţiei şi se compune din totalitatea asociaţilor. Adunările Generale ale membrilor sunt de
două feluri : Ordinare şi Extraordinare.
Adunările Generale Ordinare au loc o dată pe an, la cel mult o lună de la încheierea
bilanţului contabil pe anul precedent. Adunările Generale Ordinare se convoacă de către
Consiliul Director cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru organizarea şedinţei
sale. Această convocare poate conţine data pentru a doua convocare, în cazul în care

pri.ma convocare nu a putut avea loc, şi se face : telephonic, prm e-mail sau prm
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Adunările Generale Extraordinare au loc de câte ori este nevoie, şi se
convoacă de către Preşedintele Consiliul Director prin grija Secretarului General,
convocarea făcându-se cu cel puţin 48 de ore înainte de şedinţă. Şedinţele Adunării
Generale
sunt
statutare
când
participă
două
treimi
din
vot
desemnaţi
la
constituirea Adunării
totalul
membrilor cu drept de
Generale, iar pronunţarea hotărârilor este legală şi devine definitivă şi
executorie pnn votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
Hotărârilor
Adunării
Generale vor fi puse în aplicare de către organul
executiv de conducere, Consiliul Director.
Atribuţiunile Adunării Generale sunt următoarele:
a) Aprobă Statutul, Regulamentul de Ordine Internă şi orice act normativ
intern;
b) alege membrii de onoare;
c) alege prin vot direct şi secret Consiliul Director;
d) alege prin vot direct co~ponenţa şi preşedinţii Comisiilor de cenzori ş1
de disciplină;
e) revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de cenzori;
f) dezbate şi aprobă planul de activitate înaintat de Consiliul Director,
precum şi execuţia financiară din perioada cuprinsă între două Adunări
Generale, aprobă planul de buget pentu anul următor.
g) aprobă planul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul
contabil pe perioadă de un an, stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
h)
efectuează
modificări
în
cuprinsul
statutului,
regulamentului
de
ordine internă şi oricărui act intern;
i) coopteaza noi membrii activi, de onoare şi simpatizanţi;
j) stabileşte anual cuantumul cotizaţiei plătite de fiecare membru activ al
asociaţiei, precum şi modalitatea de plată;
k) aprobă propunerile privind înfiinţarea unor filiale în cadrul asociaţiei, fuzionarea,
schimbarea de denumire a asociaţiei;
1) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;
m) descarcă de activitate Consiliul Director prin aprobarea bilanţului contabil;
n) aprobă descărcarea de gestiune Consiliului Director;
o) alte atribuţii stabilite prin actele ulterioare ale asociaţiei, care să respecte scopul înfiinţării
asociaţiei ;
p) deţine orice alte atribuţii prevăzute în statut sau în lege.
Adunările Generale Ordinare sunt prezidate de Preşedintele Consiliul Director, ajutat
de un secretar ales care va întocmi procesul verbal al şedinţei. Procesul verbal semnat de
Preşedinte şi Secretar va fi înscris într-un registru numerotat şi parafat, care va fi păstrat la
sediul asociaţiei.
Pentru a fi valide, hotărârile Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare trebuie
adoptate:
la prima convocare - prin prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din totalitatea
membrilor (cu excepţia membrilor onorifici), iar hotărârile se adoptă prin votul
favorabil a majorităţii absolute (de 1/2+1 din totalul membrilor)
la a doua şi următoarele convocări - se va decide indiferent de numărul membrilor
prezenţi.

!\k111l1rîi vull:a1.f1. de regulă. prin ridicare de mână sau la propunerea persoanei care
va puica dcci<lc ca votu l să fie secret. Este admisă votarea prin corespodenţă
1dd1111id. SMS, e-mail. mandate.
Holltn1rik luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutive şi/sau
'lhlllll td11i sunt obligatorii chiar şi pentru asoci aţii care nu au luat parte la Adunarea Generală
r11i·.1 11 l~·111 :1. !-ii.'
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vo tai împotrivă.

1l otărârilc Adunării Generale, contrare legii, actului constitutive sau dispozi ţiilor
cuprin se în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare din asociaţii care nu au luat parte la

Adunarea Generală sau care au votat împotrivă ş i au cerut să se insereze aceasta în procesul
._ n bal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau
1k la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Cererea de anulare se soluţionează în Camera de Consiliu de către Judecătoria Braşov.
I lolărârea instanţei este supusă numai recursului.
Şedinţele Adunării Generale se desfăşoa ră la sediul asociaţiei sau în alt loc indicat de
ci) n vocatori.
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Secţiunea

II
Consiliul Director al membrilor aso~iaţici
Organul executiv de conducere al asociaţiei este Consi liul
asigură
punerea în executare a tuturor hotărârilor pronunţate

Director, c·are
de Adunarea

Generală.

Consiliul Director este alcătuit dintr-un numfir tk
respectiv maxim 5(cinci) membri care îndeplinesc următoarele funcţii :

minim

3

(trei),

1. Preşedinte executiv este POTCOAVĂ NICOLAE, cetăţean român, născul la data de
11.06.1959 în mun. Codlea,, judeţul Braşov, domiciliat în sat Vlădeni (corn. Dumbrăviţa), Str.
Calea Făgăraşului, nr. 258, jud. Braşov, având CNP 1590611080065, pose sor a l cărţii de
. identitate seria BV nr. 807507, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 21.03 .20 12:

este CIOLAN ADRIAN-MIRCEA, cetăţean român, năs<.:ul la data de
29.08.1964 în corn. Dumbrăviţa, jud. Braşov, domiciliat în Sat Dumbrăv iţa, str. M .
Sadoveanu, nr. 317, comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov, având CNP 1640829080030.
posesor al cărţii de identitate seria BV nr. 648926, eliberată de SPCLEP Codlea la dala de
25.08.2009;
2.

Vicepreşedinte

3. Secretar este STĂNILOIU IOAN, cetăţean român, născut la data de 05.09.1965 în Sal
Vlădcni , comuna Dumbrăviţa, judeţul Brasov, domiciliat în Sat Vlădeni (corn. Dumbrăvi ta).
Str. Drumul Vechi, nr. 299, având CNP 1650905081972, posesor al cărţii de identitate scriu
BV nr. 719491, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 15.10.2010;

4. Responsabil financiar este MICU GHEORGHE-ADRIAN, cetăţean român, născut la
data de 15.06.1972 în mun. Codlea, judeţul Brasov, domiciliat în Sat Vlădeni (com.
Dumbrăviţa), Str. Calea Făgăraşului, nr. 220, având CNP 1720615081 979, posesor al cărţii de
identitate seria BV nr. 820847, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 01.06.201 2.
Art. 9. Controlul financiar intern este asigurat de Cenzor.
9 .1. Atribuţiile Cenzorului:
9.1 .1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei
9 .1.2. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale.
9.1.3. Poate participa la şedintele Consiliului Director, fără drept de vot.

F

t

9.1.4. Verifică şi vizează toate operaţiunile financiare ale asociaţiei
9.1 .5. Este subordonat numai Adunării Generale.

t

Art. 10. Dobândirea personalităţii juridice
(1) Asociaţia va dobândi personalitate juridică prin înscrierea acesteia în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor d.p.l. Grefa Judecătoriei Braşov, jud. Braşov.
(2) Persoana împuternicită de către membrii fondatori ai asociaţiei să efectueze
totalitatea formalităţilor legale şi să îndeplinească orice procedură judecătorească sau
administrativă în vederea obţinerii personalităţii juridice de către Asociaţia Crescătorilor de
Animale „Trestioara" Vlădeni jud. Braşov este avocatul Vătavu Valeriu.
Art. 14. Prezentul Act Constitutiv a fost adoptat azi 08.04.2014, în unanimitate de
voturi liber exprimate a celor 4 membrii fondatori, cu ocazia Adunării Generale de Constituire
a Asociaţiei Crescătorilor de Animale „Trestioara" Vlădenijud. Braşov.
Subsemnaţii am citit actul care corespunde
semnat toate exemplarele lui.

voinţei

noastre juridice, iar după aceea am

Actul s-a întocmit de părţi în opt exemplare şi s-a autentificat de catre avocat Vătavu
Valeriu, titular al Cabinetului de Avocat Vătavu Valeriu din Sibiu.
SEMNĂTURI
POTCOAVĂ NICOLAE

l

CIOLAN ADRIAN-MIRCEA

l
~

STATUTUL
ASOCIAŢIEI CRESCĂTORILOR DE ANIMALE „TRESTIOARA"
VLĂDENIJUD.BRAŞOV
~
CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
In conformitate cu prevederile O.G.26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii aprobată
prin Legea 246/2005, de comun acord membrii fondatori:

1. POTCOAVĂ NICOLAE, cetăţean român, născut la data de 11.06.1959 în mun.
Codlea, judeţul Braşov, domiciliat în sat Vlădeni (corn. Dumbrăviţa), Str. Calea Făgăraşului,
nr. 258, jud. Braşov, având CNP 1590611080065, posesor al cărţii de identitate seria BV nr.
807507, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 21 .03.2012;
2. CIOLAN ADRIAN-MIRCEA, cetăţean român, născut la data de 29.08.1964 în
corn. Dumbrăviţa, jud. Braşov, domiciliat în Sat Dumbrăviţa, str. M . Sadoveanu, nr. 317,
comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov, având CNP 1640829080030, posesor al cărţii de
identitate seria BV nr. 648926, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 25.08.2009;
3. STĂNILOIU IOAN, cetăţean român, născut la data de 05.09.1965 în Sat Vlădeni,
.~~c~una Dum.brăviţa, jude_!Ul Brasov, domiciliat în Sat Vlădeni (~om. . D~brăviţa~, Str.
-y.'ot. ;.v,; . ~
ul Vechi, nr. 299, avand CNP 1650905081972, posesor al cărţu de identitate sena BV
f/ ~ ('
C-t- ~
l'
r.1,/'1'~"".· ~r. 7:. i 491 , e iberată de SPCLEP Codlea la data de 15.10.2010;
!(~~ ;.': ·~„ :-. ţ ') 4. MICU GHEORGHE-ADRIAN, cetăţean român, născut la data de 15.06.1972 în
~'·· ~ 6-'ff"'1'~!ln)1codlea, judeţul Brasov, domiciliat în Sat Vlădeni (corn. Dumbrăviţa), Str. Calea
·~, , :_,.<4vi>~!'ta,~~laşului, nr. 220, având CNP 1720615081979, posesor al cărţii de identitate seria BV nr.
''~:;:--~~
-0847, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 01.06.2012 .
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Numiţi

în continuare fondatori, am hotărât să înfiinţăm o ASOCIAŢIE care va
funcţiona conform prezentului Act Constitutiv, Statutului Asociaţiei şi a legislaţiei civile
româneşti în vigoare, ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.
CAPITOLUL II. DENUMIREA ASOCIATIEI. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL.
DURATA SI SCOPUL ASOCIATIEI
Art.1. Denumirea este ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANI MALE
„TRESTIOARA" VLĂDENI JUD. BRAŞOV, non profit, constituită în condiţiile legii ca
structură de sine stătătoare. Denumirea asociaţiei va fi însoţită în actele emise de aceasta de
adresa la care funcţionează sediul său şi numărul de înregistrare din Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor d.p.l. Grefa Judecătoriei Braşov.
Art.2.
(1) ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE „TRESTIOARA" VLĂDENI
JUD. BRAŞOV, denumită în continuare „Asociaţia", este o persoană juridică română de
drept privat, de naţionalitate română, constituită ca o asociaţie non profit, în conformitate cu
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial
nr. 39 din 31 ianuarie 2000 şi Legea 214/2011. „Asociaţia" îşi va desfăşura activitatea cu
respectarea prezentului statut şi a legislaţiei române în vigoare referitoare la organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor non profit.
(2) Asociaţia are ştampilă şi siglă.

Art.3.
(1) Asociaţia are sediul social în sat Vlădeni, str. Calea Făgăraşului, nr. 258, comuna
Dumbrăviţa, jud. Braşov conform contractului de comodat nr.I din data de 08.04.2014.
(2) Sediul Asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii autentificate a Consiliului Director.
Art.4. Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii
deciziei de acordare a personalităţii juridice a Judecătoriei Braşov, rămasă definitivă, în
registrul special de la grefa acestei instanţe.

Art.5. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
are ca scop promovarea creşterii animalelor, cultivarea terenurilor luate
în concesiune si îngrijirea păsunilor din raza comunei Dumbrăvita conform legislaţiei în
vigoare. De asemenea, se va ocupa de dezvoltarea şi întărirea relaţiilor de colaborare cu
organizaţii cu specific de pe plan local, naţional sau internaţional şi de a oferi membrilor săi
posibilitatea de a învăţa, a se perfecţiona şi de a se afirma în ceea ce priveşte creşterea
animalelor, cultivarea seminţelor şi îngrijirea păşunilor, propunându-şi să colaboreze cu
Primăriile din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, Ministerul Agriculturii şi
asociaţii de acelaşi profil din ţară şi străinătate.
Asociaţia se obligă să respette principiile prevăzute în Convenţiile Europene în
domeniu şi legislaţia română în vigoare.
În realizarea scopurilor sale, Asociaţia acţionează pentru îndeplinirea următoarelor
obiective:
- Reunirea tuturor crescătorilor într-o asociaţie puternică care să le asigure
reprezentarea lor la diferite concursuri şi expoziţii pe plan local, naţional şi internaţional;
- Atragerea tineretului la creşterea animalelor şi petrecerea timpului liber în preajma
acestor animale;
- Continuarea tradiţiilor crescătorilor care au creat, selectat şi ameliorat aceste rase de
animale;
- Ameliorarea calităţilor acestor rase prin achiziţionarea de animale de valoare
Asociaţia

genetică superioară;

- Cursuri de perfecţionare în creşterea animalelor, igienă, cursuri de arbitraj şi nu în
ultimul rand asistenţă medicală de specialitate în domeniul veterinar;
- Achiziţionarea de rase noi care nu există în raza zonei noastre;
- Strângerea legăturilor de colaborare cu diferiţi alţi crescători din ţară şi străinătate;
- Înregistrarea animalelor într-o evidenţă unică, pe rase, tatuaje, inele, vaccinări şi
certificate de calitate;
- Organizarea de acţiuni în vederea încurajării şi susţinerii investiţiilor în activitatea de
creştere a animalelor şi cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Susţinerea locuitorilor din zonă în vederea creării unei infrastructuri care să răspundă
cerinţelor desfăşurării unei activităţi modeme, eficiente;
- Sprijinirea instituţiilor statului în vederea soluţionării unor probleme de maximă
urgenţă în activitatea de creştere a animalelor şi cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Constituirea de fonduri de solidaritate;
- Facilitarea accesului membrilor asociaţiei în mod special, precum şi altora interesaţi,
la documentaţii şi informaţii din domeniile de interes ale acestora;
- Iniţierea şi organizarea de manifestări interne specifice obiectului de activitate;
- Organizarea de cursuri de specializare în activitatea de creştere a animalelor şi
cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Participarea la elaborarea politicilor locale, regionale sau naţionale de stimulare şi
promovare în activitatea de creştere a animalelor şi cultivarea planetelor şi seminţelor;

- Promovarea legalităţii şi deplinei corectitudini în activitatea de creştere a a11i111akl11r
cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Promovarea unui management performant în activitatea de creştere a animalelor ~i
cultivarea plantelor şi seminţelor;
- Organizarea de mese rotunde, seminarii de informare a celor interesaţi, cursuri de
calificare şi instruire;
- Înfiinţarea de departamente specializate pe diverse profile cu scopul de a veni în
sprijinul membrilor asociaţiei dar nu numai;
- Editarea de publicaţii locale periodice şi neperiodice având caracter informativ;
- Desemnarea de reprezentanţi ai asociaţiei în ţară şi străinătate în vederea promovării
intereselor membrilor şi nu numai, pentru stabilirea de contacte utile acestora.
- Atragerea de finanţări prin donaţii , sponsorizări şi participaţiuni ale terţilor;
-Asigurarea şi administrarea mijloacele financiare şi materiale din propriul patrimoniu,
conform prevederilor legale şi ale Statutului, regulamentelor şi normelor proprii;
- Promovarea de actiuni care sa genereze surse proprii de finantare;
şi

Pentru realizarea acestor obiective, , Asociaţia va întreprinde toate acţiunile necesare
printre care:
editarea de broşuri, pliante, materiale audio-video cu scop informativ şi educativ;
acordarea de asistenţă membrilor asociaţiei în relaţia cu organele administrative;
colaborarea cu instituţii şi persoane de drept public şi privat, inclusiv ale
Administraţiei Locale şi Centrale precum şi alte instituţii abilitate în domeniul
agriculturii şi creşterea animalelor;
concesionarea unor terenuri în vederea întreţinerii acestora şi achiziţionarea unor
utilaje în ace&,t scop. De asemenea, achiziţionarea îngrăşămintelor, seminţelor în
vederea îmbtmătăţirii păşunatului conform Legii 21412011;
închirierea, concesionarea, arendarea de terenuri agricole sau fâneţe private;
sprijinirea proprietarilor de animale în vederea valorificării eficiente a producţiei
de lapte şi de came cât şi reprezentarea în negocierea preţului cu procesatorii de
lapte şi came.

FORMA JURIDICĂ
ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE „TRESTIOARA"
VLĂDENI JUD. BRAŞOV, este o persoană juridică română de drept privat, nonprofit,
neguvernamentală,

apolitică,

conformitate cu prevederile
Legea nr. 246/2005).

fără

scop lucrativ, urmând a-şi desfăşura activitatea în
române în vigoare (OG 26/2000, OM 954/16.05.2000,

legislaţiei

DURATA ASOCIAŢIEI Durata asociaţiei este nelimitată.
CAPITOLUL III. PATRIMONIUL. FONDURILE BĂNEŞTI SI EVIDENTA
CONTABILĂ

Art.6. PATRIMONIUL
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimoniul 'k
1.000 (o mie) ron.
Întreg patrimoniul va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu Iegislapa română în
materie, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea ohicctivclor l~i .
Mijloacele materiale necesare des~urării activităţii provin din: cotizaţiile memhrilor. donaţii

primite din partea persoanelor fizice sau juridice, activităţi proprii (competiţii, publicitate,
materiale de informaţie), sponsorizări primite cu respectarea reglementărilor legale în vigoare
sau alte surse admise de lege.
Patrimoniul iniţial se va întregi cu sumele depuse de membrii săi şi cu diferite fonduri
băneşti primite de la terţe persoane prin modalităţi şi mijloace de plată legale.
Art. 7. FONDURILE BĂNEŞTI ALE ASOCIAŢIEI
Fondurile băneşti ale Asociaţiei se păstrează şi gestionează în conformitate cu
prevederile legale. Folosirea mijloacelor materiale şi a fondurilor băneşti se face conform
hotărârilor pronunţate în Adunarea Generală, după caz în Consiliul Director, cu respectarea
normelor financiare legale în vigoare. Controlul folosirii legale a fondurilor băneşti se va
efectua de către comisia de cenzori.
Structura fondurilor băneşti ale Asociaţiei este următoarea:
din partea membrilor asociaţiei. acordată pnn
membru al asoc1atie1, achitată de fiecare persoană
doreşte
să devină membru al asociaţiei,
precum şi cotizaţia anuală,
lunară,
în conformitate cu hotărârile Adunării Generale, achitată de
toţi
membrii asociatiei. Data achitării şi cuantumul taxei şi cotizaţiei
lunare/anuale
percepută
membrilor
asociatiei
se
stabilesc
printr-o
hotărâre
a Adunării Generale, adoptată cu majoritatea voturilor membrilor
prezenţi. Acest cuantum se actualizează anual.

a)
taxa
care
sau

Contribuţia

de

financiară

înscriere

ca

b) Mţjloace băneşti, valorificări de produse specifice activităţii asociaţiei şi
alte resurse primite de la bugetul de stat sau bugetele locale, precum şi
resurse obţinute (din desfăşurarea unor activităţi economice directe şi alte
surse legale.
c)

Fonduri

băneşti

rezultate din contracte de sponsonzare încheiate de
legale,
servicii prestate către terţi şi
alte venituri
obţinute în condiţii legale.
Donaţiile se pot constitui din surne de bani (lei sau valută), bunuri mobile
sau imobile.
Toate donaţiile şi legatele se vor înscrie în Registrul de donaţii existent la
nivelul asociaţiei.
Donaţiile sunt condiţionate de realizarea unui scop care concordă în mod
obligatoriu
cu
obiectivele
asociaţiei.
Pentru
donaţiile
condiţionate
sau
acceptate,
donatorul
este îndreptăţit să cunoască modul
în
care s-a
utilizat donaţia sa.
asociaţie,

donaţii

a Asociaţiei
pentru încasări, precum şi pentru cheltuieli şi gestiunea
asociaţiei se ţin în conformitate cu legislaţia în vigoare de către un contabil
autorizat. Exerciţiul financiar începe de la data de O1 ianuarie şi se încheie la 31
decembrie a anului respectiv.
Responsabilul financiar al asociaţiei, care poate fi în mod opţional şi
membru al Consiliului Director se ocupă de corecta întocmire a evidenţei
contabile.
Art.8

Evidenţa contabilă

Evidenţa contabilă

CAPlTOLllL IV. MEMBRII ASOCIATIEI. CALITATEA DE MEMBRU,
l>OHÂNDJREA Sf PIERDEREA ACESTEI CALITĂTI
Membrii

Art.')

asociaţiei-

drepturi şi obligaţii

t-..fr mhri i asoc ia(ici sunt împărţiţi în

următoarele

categorii:

l . Memorii fondatori
2. Membrii de onoare

1. Membrii

simpatizanţi

4 . Membrii activi
Sunt membrii fondatori ai asociaţiei, persoanele care prm voinţa proprie
iniţiat,
susţinut
şi
îndeplinit toate demersurile necesare constituirii
asociaţiei, respectiv semnatarii actului constitutiv al asociaţiei .

au

Sunt membrii de onoare ai asociaţiei, persoanele care au avut sau au
o activitate remarcabila şi de lungă durată în acest domeniu, recunoscute la
nivel naţional şi persoanele care îndeplinesc funcţii importante în cadrul
tuturor organelor _judeţene şi orăşeneşti sau în cadrul unor societăţi
comerciale, instituţii de învăţământ şi cultură cu care asociaţia urmează să
stabilească relaţii de colaborare.
I

Sunt membrii simpatizanţi ai asociaţiei orice persoană fizică sau juridică
care prin acţiunile şi faptele întreprinse sprijină în mod direct din punct
de vedere material şi moral activitatea desfăşurată de asociaţie. Pot
participa ca invitaţi la şedinţele şi acţiunile organizate de asociaţie, fără
drept de vot.
- Sunt membrii activi ai asociaţiei, toate persoanele de naţionalitate romana
şi străină, care s-au înscris în asociaţie şi care susţin efectiv desraşurarea
activităţii
asoc1aţ1e1,
plătesc
cotizaţia
stabilită
de
către
conducerea
asociaţiei şi în consecinţă beneficiază de drept de vot şi de dreptul de a
participa la şedintele si manifestările organizate sub egida asociaţiei.
Drepturile şi obligaţiile membrilor activi ai Asociaţiei
Animale „Trestioara " Vlădeni jud. Braşov sunt următoarele:
1.

Obligaţiile

Crescătorilor

de

membrilor activi:

achitarea la timp a cotizaţ1e1
fiecare membru al asociaţiei;

stabilite

de

către

Adunarea

Generala,

de

către

- participarea la şedinţele

asociaţiei,

la expoziţii şi alte manifestări de gen;

- sprijinirea concretă a întregii activităţi sub toate formele, cu mijloacele ş1
resursele umane şi materiale de care dispune;
exercitarea tuturor atribuţiunilor
scopurilor propuse;

realizării

t

t

în

scopul

asigurării

unm

climat

propice

-

menţinerea

unei imagini

nepătate

a

asociaţiei;

-respectarea cu stricteţe a deciziilor Adunării Generale şI Consiliului
Director. aplicarea integrală şi corectă a prevederilor legale ale statutului
asociaţiei şi ale tuturor regulamentelor naţionale şi internaţionale din acest
domeniu.

2. Drepturile membrilor activi:
să

aleagă

componenţa

şi
să fie
aleşi,
prin intermediul
organelor de conducere ale asociaţiei;

reprezentanţilor

legali

membru al asociaţiei are dreptul de a solicita şi de
referitoare la activitatea cotidiană şi la gestiunea
putând consulta documentele prevăzute în statut;
fiecare

informaţii

a

în

primi

asociaţiei,

membrii asociaţiei. cu 09azia unor evenimente aniversare deosebite.
respectiv jubilee. obţinerea unor rezultate remarcabile în ţară şi în
străinătate, alte aniversan legate de profilul activităţii asociaţiei au dreptul
de a fi evidentiati şi recompensaţi în mod simbolic în cadrul expoziţiilor
naţionale şi internaţionale, organizate sub egida asociaţiei.

Art.10 Calitatea de membru activ. Dobândirea
membru activ.

şi

pierderea

calităţii

de

Obligaţia dS! bază a fiecărui membru activ al asociaţiei constă în sprijinirea
concretă şi determinată a întregii activităţi a asociaţiei sub formele sale
legale, cu mijloacele şi resursele umane şi materiale de care dispune.

Membrii activi ai asociaţiei au obligaţia de a-şi exercita atribuţiunile în
scopul asiguram unui climat propice realizării performanţelor ş1 de a
respecta deciziile Adunării Generale şi a Consiliului Director.
Membrii activi ai asociaţiei se obligă să achite o
cuantum stabilit de Adunarea Generală a asociaţiei.

cotizaţie

lunară

într-un

Calitatea de membru activ se capătă în urma formulării unei cereri către
Consiliul Director al asociaţiei, reprezentat prin preşedinte, cerere care va
fi supusă discutării şi aprobării Adunării Generale. Cererea de dobândire a calităţii de
membru activ se depune la secretarul asociaţiei.
Adunarea Generală hotărăşte pnmtrea de membrii activi
prin majoritatea absolută a membrilor cu drept de vot prezenţi.

în

cadrul

asociaţiei

Membrii de onoare sunt propuşi şi votaţi de Adunarea
persoanelor enumerate la art.9, pct.2 din statutul asociaţiei.

Generală

din rândul

Membrii activi înscrişi în asociaţiei se obligă prin însăşi depunerea cererii de
înscriere să respecte în totalitatea lor dispoziţiile statutare ŞI Regulamentul
de funcţionare şi respectare a disciplinei în cadrul asociaţiei.
Membrii

simpatizanţi

ai

asociaţiei îşi comunică

adeziunea

faţă

de respectiva

printr-un
înscris
transmis
către
conducerea
asociaţiei,
din
căruia reies intenţiile şi planurile care urmează a fi dezvoltate în
concordanţă cu obiectivele şi scopurile legale ale asociaţiei.
entitate

conţinutul

Calitatea de membru
moduri:

al

asociaţiei

încetează

într-unul

din

următoarele

L prin retragere
Retragerea este posibilă doar la sfărşitul anului, prin respectarea unui
preaviz de 3 luni. Retragerea se adresează secretarului asociaţiei, în formă
scrisă, fiind aprobată de Consiliul Director. Cererea de retragere trebuie să
cuprindă
motive
de nemulţumire,
întemeiate,
referitoare
la
activitatea
asociaţiei.

2. prin excludere
Un membru activ, precum şi un membru de alt gen pot fi exclusi pe o
perioada de timp sau definitiv, conform dispoziţiilor Regulamentului de
Ordine
Interioară,
elaborat
ulterior
statutului,
dacă
încalcă
statutul,
prevederile
şi
hotărârile
conducerii asociaţiei.
Consiliul Director sau
Adunarea Generală pot face propuneri de excludere.
Aceste propuneri se înaintează de către Consiliul Director sau Adunarea
Generala în scris printr-un referat, secretarului asociaţiei, cu enumerarea
motivelor şi descrierea faptelor de care se face vinovat membrul în cauză.
Cazul respectiv va t1 cercetat de către Comisia de disciplină a asociaţiei,
care va propune măsura sancţionării cuvenită membrului în cauză, în
conformitate cu prevederile Regulamentului Intern.
Adunarea Generală în şedinţa imediat următoare datei înaintării
referatului, va decide excluderea cu o majoritate de două treimi din voturi.
În cazul unor abateri minore se poate hotărâ excluderea temporară sau se
pot lua măsuri, cum ar fi limitarea drepturilor de membru, respectiv
dreptul de participare la expoziţii şi întâlniri. Aceste măsuri se pot lua de către Consiliul
Director.
3. prin radiere
Radierea unui membru activ poate fi
cotizaţiei de membru pe o perioadă de minim 1 an.

făcută

doar în cazul

neachitării

CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ASOCIATIEI CRESCĂTORILOR DE
ANIMALE „TRESTIOARA" VLADENI JUD.BRASOV. ORGANELE DE
CONDUCERE
Art.11 Organizarea asociaţiei
Asociaţia

are organizare de sine statatoare, deţine patrimoniu
exclusiv scopului în considerarea căruia s-a constituit
alcătuită prin libera asociere a membrilor care o constituie.

destinat

Art.12 Organele de conducere ale

Organele de conducere ale

asociaţiei

asociaţiei

sunt următoarele:

propriu,
este

şi

I.Adunarea generală
2.Consiliul director
Art.13 Adunarea

Generală. Componenţa şi

convocarea Adunării Generale

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociaţiei şi se
în mod obligatoriu anual la o dată fixată în şedinţa sa
conform calendarului expoziţiilor şi altor manifestări din
domeniu, în intervalul decembrie - martie al anului în cauză. Adunarea Generală se va
compune
din
membrii
de
onoare,
simpatizanţi
şi
activi din ţară şi din străinătate al asociaţiei. Adunarea Generală poate fi convocată de
Consiliul Director cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru organizarea
şedinţei sale.
Adunarea Generală se poate reuni de căte ori este cazul la propunerea
majorităţii
simple a m embrilor activi ai asociaţiei, precum şi în mod
extraordinar la convocarea preşedintelui, dacă acest lucru este solicitat în
scris de majoritatea simplă a membrilor Consiliului Director.

întruneşte
anterioară,

Art.14

Şedinţele Adunării

Generale.

Şedinţele Adunării Generale sunt statutare când participă două treimi din
totalul membrilor cu drept de vot desemnaţi la constituirea Adunării
Generale, iar pronunţarea hotărârilor este legală şi devine definitivă ş1
executorie prin 'ţOtul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
Hotărârilor Adunării
Generale vor fi puse în aplicare de către organul
executiv de conducere, Consiliul Director.

Art.15

Atribuţiunile Adunării

Atribuţiunile Adunării

Generale

Generale sunt următoarele:

a) Aprobă Statutul, Regulamentul
intern;

de

Ordine

Internă

şi

orice

act normativ

b) alege membrii de onoare;
c) alege prin vot direct şi secret Consiliul Director;
d) alege prin vot direct
de disciplină;
e)

revocă

m embrii Consiliului Director

dezbate
precum şi
Generale;

f)

componenţa

şi

aprobă

execuţia

raportul
financiară

şi

şi

preşedinţii

Comisiilor de cenzori

ş1

ai Comisiei de cenzori;

de activitate înaintat de Consiliul Director,
din perioada cuprinsă între două Adunări

g) aprobă planul de activitate, bugetul de venituri
contabil pe perioadă de un an;

ş1

cheltuieli

ş1

bilanţul

f

h)
efectuează
modificări
în
ordine internă şi oricărui act intern;
i)

i)

cuprinsul

l." oopteaza noi membrii activi, de onoare

anual cuantumul cotizaţiei
precum şi modalitatea de plată;

plătite

de fiecare

k) aprobă propunerile privind infiinţarea unor filiale în cadrul
-;L himbarea de denumire a asociaţiei;

l)

dc~ine

orice alte atribuţii

prevăzute

regulamentului

de

şi simpatizanţi ;

stabileşte

a sociaţiei,

statutului,

membru activ al

asociaţiei,

fuzionarea,

în statut sau în lege.

Art.16 Consiliul Director. Componenţa Consiliului Director.
Organul executiv de conducere al asociaţiei este Consiliul Director, care
în executare a ttţturor hotărârilor pronunţate de Adunarea

asi ~ură punerea
<ic ncrală.

Consiliul Director este alcătuit dintr-un număr de mm1m 3 (trei),
respectiv maxim 5(cinci) membri care îndeplinesc următoarele funcţii:
I . Preşedinte executiv este POTCOAVĂ NICOLAE, cetăţean român, născut la data de
11.06.1959 în mun. Codlea, judeţul Braşov, domiciliat în sat Vlădeni (corn. Dumbrăviţa),
Str. Calea Făgăraşului, nr. 258, jud. Braşov, având CNP 1590611080065, posesor al cărţii
de identitate seria BV nr.'807507, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 21.03.2012
Vicepreşedinte este CIOLAN ADRIAN-MIRCEA, cetăţean român, născut la data de
29.08.1964 în corn. Dumbrăviţa, jud. Braşov, domiciliat în Sat Dumbrăviţa, str. M.
Sadoveanu, nr. 317, comuna Dumbrăviţa, judeţul Braşov, având CNP 1640829080030,
posesor al cărţii de identitate seria BV nr. 648926, eliberată de SPCLEP Codlea la data de
25.08.2009;

2.

:\. Secretar este STĂNILOIU IOAN, cetăţean român, născut la data de 05.09.1965 în Sat
Vlădcni, comuna Dumbrăviţa, judeţul Brasov, domiciliat în Sat Vlădeni (corn. Dumbrăviţa) ,
Str. Drumul Vechi, nr. 299, având CNP 1650905081972, posesor al cărţii de identitate seria
IW nr. 719491, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 15.10.2010;
.t, Responsabil financiar este MICU GHEORGHE-ADRIAN, cetăţean român, născut la

data de 15.06.1972 în mun. Codlea, judeţul Brasov, domiciliat în Sat Vlădeni (corn.
Dumbrăviţa), Str. Calea Făgăraşului, nr. 220, având CNP 1720615081979, posesor al cărţii
de identitate seria BV nr. 820847, eliberată de SPCLEP Codlea la data de 01.06.2012.

Art.17 Alegerea Consiliului Director.
Consiliul Director este ales prin vot secret cu majoritate simpla de către
Adunarea Generală a membrilor şi se reuneşte ori de câte ori este nevoie,
tiin<l convocat de către preşedintele executiv al asociaţiei.
Consiliul Director este ales pentru un mandat de doi ani, putand fi revocat
de catre Adunarea Generală.

Hotărârile
jumătate

Consiliului Director sunt legale şi devin definitive şi executorii prin votul a
plus unu din numărul membrilor săi.

Art.18
Atribuţiile

Atribuţiile

Consiliului Director.

Consiliului Director sunt următoarele :

a)
asigură
aplicarea
hotărârilor
Adunării
respectarea de către toţi membrii asociaţiei a Statutului;
b) conduce întreaga activitate
c)

elaborează

curentă

e) prezintă şi dezbate
cheltuieli ai asociaţiei;
organizează

t)

şi

supraveghează

asociaţiei;

regulamentul de ordine internă al asociaţiei;

d)
înaintează
propuneri
de
organizatorice în cadrul asociaţiei;

recensământ

a

Generale

în

acţiuni

fuzionare
f~ţa

Adunării

selecţie

de

schimbări

sau

a

Generale

bugetul

exemplarelor

structură

de

de

venituri

existente

şi

sau
şi

de

ai acestora;

g) facilitează participarea membrilor săi la expoziţiile şi manifestările organizate la nivel
intern şi internaţional prin stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu
organizaţii de acelaşi gen;
I

h)

sancţionează

i) se

ocupă

pe cei care comit abateri;

de crearea şi

întreţinerea

.Dse ocupă în mod direct de
precum şi de instruirea lor;

bazei materiale;
cooptarea a noi membri activi

şi

simpatizanţi,

Art.19 Preşedintele de onoare al asociaţiei
Este ales de către Adunarea Generală în prima sa şedinţă din rândul
membrilor cu cea mai mare vechime sau din rândul personalităţilor de
specialitate, cu o pregătire şi rezultate remarcabile în acest domeniu. Îşi desfăşoară
activitatea în cadrul Consiliului Director, având un permanent rol consultativ şi drept de
vot.
Art.20

Preşedintele

executiv al asociaţiei

Este conducătorul executiv al asociaţiei ş1 exercită atribuţiunile sale
proprii, statutare, precwn şi competenţele delegate de Adunarea Generală
a asociaţiei. Este ales de Adunarea Generală prin votul a jumătate plus unul a membrilor
săi pentru un mandat de 2( doi) ani. Dupa acest termen işi pierde calitatea de Preşedinte.
Art.21

Atribuţiunile preşedintelui

Principalele

atribuţiuni

al

executiv al asociaţiei.

pre şedintelui

executiv sunt

următoarele:

organizează
şi
conduce
hotărârilor Adunării Generale şi ale

a)

activitatea
asociaţiei
Consiliului Director;

în

scopul

aplicării

b) asigură aplicarea ş1 respectarea în întreaga activitate a as ociaţiei a
actelor normative în vigoare, precum şi a normelor şi reglementărilor
specifice domeniului, emise de organele competente;
c) convoacă şedinţele Consiliului Director şi propune ordinea de zi;
d)

promovează

şi

susţine

acţiunilor

organizarea

recensământ

de

ş1

selecţie;

e)

propune modalităţile de premiere
organizate de asociaţie;

a

membrilor

activi,

în

cadrul

expoziţiilor

f)

stabileşte,

pentru fiecare
g)

împreună
cu responsabilul
acţiune programată;

participă

organizată

ca reprezentant
în România şi străinătate;

financiar,

asociaţiei

al

h) primeşte întreaga corespondenţă
acesteia pe membrii săi activi;

a

la

cuantumul

fiecare

asociaţiei

ş1

cheltuielilor

acţiune

de

informează

gen
asupra

i) stabileşte, împreună cu membrii Consiliului Director, necesarul de
materiale care urmează a fi comandat la distribuitorii autoritzaţi, în
numele tuturor membrilor activi ai
uniunii
(inele
matricole,
crotali
matricole, vaccinuri, medicamente, hrană şi alte materiale);
reprezintă asociaţia,
în raport cu organismele interne si internaţionale
din domeniu, cu autorităţile administraţiei publice, cu persoanele juridice
şi fizice din orice alt domeniu;

.i)

k) asigură informarea publica
pentru activitatea asociaţiei;
1) delegă

atribuţiile

şi

promovarea

imagini

favorabile

sale în lipsa sa unuia din vicepreşedinţi ;

m) nu are dreptul sa i-a decizii
decizie luată se consideră nulă);

fără

aprobarea Consiliului Director (orice

n) toate contractele încheiate, ordine de plată între
semnate de Preşedintele Executiv şi Responsabilul
Consiliului Director.
Art. 22

unei

Asociaţie

Financiar

şi

terţi

cu

vor fi
aprobarea

Vicepreşedinţii Asociaţiei

până
la 3(trei) vicepreşedinţi ai asoc1aţ1e1 îndeplinesc
stabilite în prima şedinţă a Adunăriii Generale, în cadrul căreia
s unt alese nominal persoanele care vor ocupa pentru un mandat de 2
( doi) ani aceste funcţii.

Cei

atribuţiunile

I

1 (unu)

Art. 23 Secretarul asociaţiei. Atribuţiunile sale.
Atribuţiunile

a)

secretarului sunt următoarele:

deţine responsabilităţi

referitoare la folosirea patrimoniului

b)
asigură
şi
supervizează
încheierea
sponsorizare încheiate cu diverse societăţi
de donaţie, comodat şi vânzare-cumpărare;
c) se

ocupă

în mod direct de

întreţinerea

asociaţiei;

şi

derularea
contractelor
de
comerciale sau a contractelor

bazei materiale a asociaţiei;

d) întocmeşte toate evidenţele asociaţiei, cu
contabile, a căror întocmire intră în sarcina

excepţia

celor financiar
responsabilului financiar al

asociaţiei;

e)

transmite corespondenţa asociaţiei
locale sau la nivel naţional;

la

alte

organisme

de

gen

sau

la

autorităţile

se ocupă de întocmirea şi prezentarea calendarului anual al
organizate de alte asociaţii din ţară şi străinătate;

expoziţiilor

f)

g) îndeplineşte în mod efectiv toate diligentele necesare pentru convocarea
la şedinţe a membrilor Adunării Generale, respectiv Consiliului Director.

Art.24 Comisia de cenzori. Atribuţiuni şi competenţe.
Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor sau după caz,
com1s1e de cenzori formată din trei membri aleşi de Adunarea
Generală cu maioritate simplă de voturi. Calitatea de membru al Consiliului Director
este
incompatibilă
cu
aceea
de
cenzor.
În
realizarea
competenţei
sale,
com1s1a
de
cenzori
are
următoarele
atribuţiuni
a) verifică modul în care este gestionat sau administrat patrimoniul asociaţiei;
de

o

b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale a
c) poate participa printr-un reprezentant
Consiliului Director, fără drept de vot;
d) membrii comisiei au acces
contabile din cadrul asociaţiei.

neîngrădit

(membru)
la

toate

asociaţiei;

al

său

la

documentele

şedinţele

financiar-

Capitolul VI
DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI.
COMASAREA ASOCIATIEI PRIN FUZIUNE
Art. 25 Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
Poate avea loc în următoarele cazuri:
a) de drept, prin reducerea sub limita

legală

a

numărului

de membrii activi

asociaţi,
imposibilitatea
întrunirii
a nt ta k'
11
imposibilitatea realizării scopurilor propuse prin s l u tul ;

1\ d lll lflt i1

b) prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti ddi u it ivc :
c) printr-o hotărâre a
adoptarea acesteia.
către

Adunării

Generale

în

t1.~ rni c t 1

1k

\O

Destinaţia patrimoniului asociaţiei, în caz ul d i1o lvt1rî i -..;1k
membrii Adunării Generale.

,i k

dr

' l'

<k

la

h 11t ;1rfl~ le

de

În cazul dizolvării asociaţiei, mijloacele finan ciare în pn •pr k t a1 ~::1 sa
distribuite, dupa prelevarea costurilor.
Destinaţia

arhivei

asociaţiei

hotărât{l

este

de

l\ d u11a n :11

li

vor

<:c.:111.·ra la

dizolvatoare.
Patrimoniul va fi transmis
privat, cu scop identic sau
Adunarea Generală.

cătr~

alte persoane juridice de dn:p t puh lk sa11
printr-o prncc.:durn sl<t hi lilft dl.'

as emănător,

Art.26 Comasarea prin fuziune cu

organizaţii

de

acelaşi

gen.

Asociaţia

numai
Generale
asociaţiei

poate fuziona cu o altă organizaţie, având ac elaş i obice i de a <.: li vi tat c.
acordul
sens
al
m(ljorităţii
membril or
Ad1111;'1r ii
şi
cu res}')ectarea tuturor prevederilor legale cuprinse în s tatutu l
şi în conţinutul actelor legislative în vigoare.
cu

Capitolul VII
DISPOZITII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.27 Denumirea legală şi utilizată în toate documentele oficiale a aso<.:1a t1c 1
este: ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE „TRESTIOARA" Vl.Ă l>E N I
JUD.BRAŞOV. Asociaţia va avea ştampilă proprie şi siglă.
Art.28 Prezentul statut poate fi modificat în baza propunerilor membri lor
Generale, cu o majoritate de două treimi din membrii s ăi.

Adunării

l

Art. 29 Asociaţia este persoană juridică, răspunde de toate faptele contractuale..: ş i
quasi-delictuale săvârşite de organele sale de conducere în timpul funcţion ă rii lor,
respectiv de membrii Consiliului Director şi ai celorlalte organe de conducere . J\c c~ti a
răspund personal pentru daunele provocate din culpă proprie atât de tcrti, cât ~ i faţ ă de
persoana juridică însăşi.
Art.30

Asociaţia îşi

poate constitui filiale
în vigoare.

şi

sucursale în

ţară

sau în

străinătate

în

condiţiile legislaţiei româneşti

Art.31 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiil e
acte normative: Legea 21/1924, OG 26/200, Legea nr. 246/2005.

următoarelor

Pentru înregistrarea Asociaţiei Crescătorilor de Animale „Trestioara" Vlădeni
Jud. Braşov la Judecătoria Braşov privind dobândirea personalităţii juridice şi
obţinerea codului unic de înregistrare de Ia Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Braşov, pentru depunerea şi ridicarea actelor acolo unde este
nevoie pentru dobândirea personalităţii juridice se împuterniceşte de către membrii
fondatori prin semnarea prezentului statut av. Vătavu Valeriu. titular al Cabinetului de
avocat Vătavu Valeriu cu sediul in Sibiu, str. Nicolae Iorga nr. 51 /\ hi. 51 se. A ap. 12, jud.
Sibiu, cod fiscal 24811832, înfiinţat prin decizia nr. 318/21.11.2008 a Baroului Sibiu.
Art. 32 Prezentul Statut a fost aprobat, fiecare capitol ş i articol. în Adunarea Generală
Extraordinara din 08.04.2014, ceea ce reiese din procesul verbal al Adunării Generale a
asociaţiei.

Subsemnaţii am citit actul care corespunde voinţei noastre juridice, iar după aceea am
semnat toate exemplarele lui.
Actul s-a întocmit de părţi în opt exemplare şi s-a autcntilicat de către avocat Vătavu
Valeriu, titular al Cabinetului de Avocat Vătavu Valeriu din Sibiu.

SEMNĂTURI
POTCOAVĂ NICOLAE

STĂNILOIU IOAN

/

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 181288/13.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 181288
din data 13.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
SERGIANA PRODIMPEX SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/3570/1994, atribuit în data de 16.12.1994
Cod unic de înregistrare: 6981790
Certificat de înregistrare: B1767369, emis pe data de 14.11.2008 si eliberat la data Adresă sediu social: Comuna Poiana Mărului, Str. SUB MASA MARE, Nr. 618 B, Judet Braşov
Contacte sediu social: Fax 0268/410689, Adresa de e-mail office@sergiana.ro, Locaţie WEB
www.sergianagrup.ro, telefon: 0721239716, 0268414458
Contacte firmă: Fax 0268/410689, Adresa de e-mail office@sergiana.ro, Locaţie WEB www.sergianagrup.ro,
telefon: 0721239716, 0268414458
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 27.10.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 2659 din data 24.10.2008
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 24.10.2008.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 1502000 RON , integral vărsat
Raport generat în data de 13.04.2016 : 16:08:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Număr părţi sociale: 15020
Valoarea unei părţi sociale: 100 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CĂBĂL GHEORGHE
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 29.01.1965, Comuna Poiana Mărului, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 375500 RON
Aport vărsat total: 375500 RON
Aport vărsat în RON : 375500 RON
Număr parţi sociale: 3755
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 25% / 25%
NECULOIU AURORA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 30.08.1961, Sat Valea Teilor, Tulcea, România
Sex: feminin
Aport la capital: 751000 RON
Aport vărsat total: 751000 RON
Aport vărsat în RON : 751000 RON
Număr parţi sociale: 7510
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
CĂBĂL SERGIU
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 15.04.1968, Sat Poiana Mărului, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 375500 RON
Aport vărsat total: 375500 RON
Aport vărsat în RON : 375500 RON
Număr parţi sociale: 3755
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 25% / 25%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
CĂBĂL SERGIU
Calitate: administrator
Raport generat în data de 13.04.2016 : 16:08:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 15.04.1968, Sat Poiana Mărului, Braşov, România
Stare civilă: nedeclarat
Puteri: CF. HOTĂRÂRII A.G.A. NR.21/5671/30.09.2014.
Data numirii în funcţie: 01.08.2005
Data ultimei prelungiri: 30.09.2014
Data expirării mandatului: 30.09.2016
Durată mandat: 2 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 23.06.2011
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
COROI GABRIELA-IONELA
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 22.09.1978, Loc. Braşov, Braşov, România
Puteri: CF. HOTĂRÂRII A.G.A. NR.21/5671/30.09.2014.
Data numirii: 01.10.2012
Data numirii în funcţie: 01.10.2012
Data ultimei prelungiri: 30.09.2014
Data expirării mandatului: 30.09.2016
Durată mandat: 2 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 14.09.2012
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Raport generat în data de 13.04.2016 : 16:08:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 13.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 13.04.2016 : 16:08:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 184705/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 184705
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
SERGIANA SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/1231/1992, atribuit în data de 25.04.1992
Cod unic de înregistrare: 1098471
Certificat de înregistrare: B3086312, emis pe data de 19.05.2015 si eliberat la data 21.05.2015
Adresă sediu social: Sat Poiana Mărului, Comuna Poiana Mărului, Nr. 339, Judet Braşov
Contacte sediu social: Fax 268/410689, Adresa de e-mail office@sergiana.ro, Locaţie WEB www.sergiana.ro,
telefon: 268/414458, 0268414458
Contacte firmă: Fax 268/410689, Adresa de e-mail office@sergiana.ro, Locaţie WEB www.sergiana.ro, telefon:
268/414458, 0268414458
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 25.11.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, nr. 138 din data 11.05.2015
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 11.05.2015.
Data expirării dovezii de sediu: 11.05.2025.
Durata sediului: 10 ani.
CAPITAL SOCIAL
Raport generat în data de 15.04.2016 : 11:24:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Capital social subscris: 1200000 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 1200
Valoarea unei părţi sociale: 1000 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CĂBĂL GHEORGHE
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 29.01.1965, Sat Poiana Mărului, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 300000 RON
Aport vărsat total: 300000 RON
Aport vărsat în RON : 300000 RON
Număr parţi sociale: 300
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 25% / 25%
NECULOIU AURORA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 30.08.1961, Sat Valea Teilor, Tulcea, România
Sex: feminin
Aport la capital: 240000 RON
Aport vărsat total: 240000 RON
Aport vărsat în RON : 240000 RON
Număr parţi sociale: 240
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 20% / 20%
CĂBĂL SERGIU
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 15.04.1968, Sat Poiana Mărului, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 300000 RON
Aport vărsat total: 300000 RON
Aport vărsat în RON : 300000 RON
Număr parţi sociale: 300
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 25% / 25%
NECULOIU TUDORICĂ
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 27.09.1960, Sat Poiana Mărului, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 360000 RON
Aport vărsat total: 360000 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 11:24:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Aport vărsat în RON : 360000 RON
Număr parţi sociale: 360
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 30% / 30%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
NECULOIU TUDORICĂ
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 27.09.1960, Sat Poiana Mărului, Braşov, România
Stare civilă: nedeclarat
Puteri: CF. HOT. AGA NR.349/30.09.2014
Data numirii în funcţie: 15.04.1992
Data ultimei prelungiri: 30.09.2014
Data expirării mandatului: 30.09.2016
Durată mandat: 2 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 14.09.2012
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
MIHĂILĂ SORIN
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 06.09.1980, Loc. Braşov, Braşov, România
Puteri: CF.HOT.AGA 349/30.09.2014
Data numirii: 11.09.2012
Data numirii în funcţie: 11.09.2012
Data ultimei prelungiri: 30.09.2014
Data expirării mandatului: 30.09.2016
Durată mandat: 2 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 14.09.2012
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
Raport generat în data de 15.04.2016 : 11:24:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 11:24:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185001/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185001
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
ANGUS SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/482/2001, atribuit în data de 26.04.2001
Cod unic de înregistrare: 13868639
Certificat de înregistrare: B2907065, emis pe data de 15.04.2014 si eliberat la data 17.04.2014
Adresă sediu social: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Strada MARE, Nr. 1139, Judet Braşov
Contacte sediu social: Fax 268/418797, Fax 0268/252011, telefon: 093/887262, 0268252011
Contacte firmă: Fax 268/418797, Fax 0268/252011, telefon: 093/887262, 0268252011
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 14.04.2014
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Acord proprietar, nr. 108 din data 13.02.2014
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 12:15:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
GRĂMADĂ LIVIU
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 24.10.1985, Loc. Codlea, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 200 RON
Aport vărsat total: 200 RON
Aport vărsat în RON : 200 RON
Număr parţi sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
GRĂMADĂ LIVIU
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 24.10.1985, Loc. Codlea, Braşov, România
Puteri: CF.DECIZIE ASOCIAT UNIC NR.18 DIN 03.02.2014
Data numirii: 03.02.2014
Data numirii în funcţie: 03.02.2014
Data expirării mandatului: 03.02.2024
Durată mandat: 10 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 10.04.2014
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 15.04.2016 : 12:15:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 12:15:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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RO \t ÂN I A
J U D ECĂTORJA BRAŞOV

Do a r ci vil nr .1 9573/197/2012
I NCH El ERE
Şr dinţ a cam r r ei dr con siliu din data d e l 0.09.201 2
PR EŞ EDINT E: ROBERT CAD EA - jud e căt o r
GREFI E R: AN CA STĂNILOA IE

PI.! rol fiind solu110narea cal.!ri1 formulate ck pe1c111a FUNDAŢIA „C ARPA TI'', prin
pn;~cdm1c Bomma Vasile Marius $i pl'iti apărător ales. a\ Oprea Cezara Ioana. având ca obiel.!I
.. modilic;.ire acte constitutive".
La apelul nominal făc.:ut in şcdrn\a camerei de consiliu se consta t ă lipsa preşcd1ntelu1
fundaţiei petcnte şi a apărătorului ales al acesteia
Procedura legal îndcplmi1ă.
<:;-a făcui rcfcrntul cauzei de către grelicrul de ~edin\ă. după care
După dezba1cn. se prezmtă apără t orul ales al pctcntei. a\. Opr\.!a Cez<1ra Ioana. crin:
depune la dosarul cau1.e1 contractul de comodat punând înch1!1erea de dată cc.!nă nr.9 1 la data de
10.09.2012 de B.N .P Asocia\i Tudorachc ViMel şi Buzea Valeria Doina şi 1 ~e aduc la cunoştinlă
rnn),unlc dispuse de către instantă .
Fată de actei~ de la dosar. 111stanrn râmâne in pronunţare.
JUDEC..\ T ORI A
Cnn!>ta1ă câ pnn cl!raca inreg1~11mfi la data de l ' Ul8.2012 sub m. 195731197/2012. pcte.nta
l·l l'-' DATIA „CARPAlT', prin preşedinte Boronia Va::.tl~ Munus, a solicitat 111stan1ci să dbpu nli
in~(t tcrl!a în registru l special al asocia1it101 şi fundaţii l or a modificărilor aduse net ului constituth
ş1 -;rntutulu1 fundn1ie1. confonn actului adtţional la actul de cons11tu1r(' ş1 statutul fundu1ic1
centlicat suh nr.4 la data ele 30.07.2012 de a\ ocat Cezara Ioana Oprea
Ccrerea este legal timbrată cu taxa de 111nbni în cuantum de 19 lei ş1 cu t11nbrul .1ud1na1 de
o.~ Ic i
I a dosarul cau1c1 ~ - au depus inscnsun constând 111 actul adi11onal la actul de const1tu1re ş1
-;1a1utul !'unda ţ iei t.:e11ilica1 sub nr.4 la data de 30.07.2012 de avocat Cezara Ioana Oprea. wpia
i.h.:tulu1 dl! constituire autentificat sub nr 624 la data de 19.06. 1997 de B.N.P. Stoian Coriolan
Adnana. copia statutului funda\lei autentificat sub nr.625 la data de 19.06.1997 de B.N.P Stoian
Conolan Adriana, copia încheierii nr.:n pronun\ată de Tribunalul Braşov in dosarul 111.55791
19'.'i. copia cenilicatulut de inreg1strare fiscală. copii că111 de identita te ale numi\ilm Boronia
Va~·k Ma1ius şi Jnnescu Anca Mana. copia ce111licatului de inregistra re a lui Promhcrgcr
Ch1 -;toph Franz Johannes. contractul de comodat purtând încheierea de dată ccnă nr.91 la dam de
Io.c ).2012 de B.N.P. Asociuţi Tudorachc Viorel şi Bu1ca Valeria Doina.
Examinând actele~· lucrările dosarului. instan\a rcpne u1111ătoarele'
in rapt. in şedmţa desfă~urată la data de 30.072012 s-au hotărât modificări adu:;c ac1ulu1
corhlltutl\· şi statutului l'unda!le1. modificări cupnnse in actul adi\ional cen ificat suh ni .4 la data
de 'll.07.20 12 de avocat Cezara Joana Oprea a nat la file le 6-9 dosar.
Ast fel. s-au h o t ărâ i u rmătoarele ·
Retragerea din Funda\ia ..Carpa\i„ a domnului Ionescu Ovidiu. dt ş1 înlocuirea sa din
lun1.:11a de.! preşedm t c a Consiliului de conducere. l-unq1a de preşed1111c a Consil1ulu1 de
condu1.:crc \a li ocupată de domnul BORONIA VAS ILf:: MAR IUS
C'NP 1640609080016.
1de1111ficat cu CI. scna BV nr.581062/04.06.2008 eliberată de SPCLEP Bra~<W. cu dom1ctl iul in
mu11 Braşo\. str. Pavtl1nancle CFR 111 . 100. bl.16. s<.:.F, ap.9. jud. Braşov

Retragerea din Fundaţia ..C'arpa11·· a domnului Prnmberger Cnstoph Fran? .lohanne~ câ1 şi
inlocu1rca s:i din funqia de vicepreşedin te a Consiliului ck conducere. Funqia de vicepreşedinte
a Consiliulu i de conducere va fi ocupată de dra. IONESCU ANCA MARIA - C'NP
2920112080061. identificată cu CI. seri:i BV nr.681189/10.03.2010 el1bern1ă de SPCLEP
~rnşov. cu domiciliul în mun. Braşov. str. Nep1un nr. I. bi. I IO bis. sc.B, ap.25. jud. Braşov.
lnlncuirea din Fundaţia .,Carpaţi'' a domnului Promberger Cris1oph Franz Johannes a avut loc in
anul 2007 confo1111 acrului nr.790/30.03.2007.
Schimbarea sediului fundaţiei din municipiului Braşov, str. Cloşca nr.13. JLidt:ţul Braşov
in municipiu l Braşov, str. Pavilioanele C .F.R. nr. I 00, bl.26, sc.F, ap.9, judeţul Braş ov.
Din actul de constituire al fundaţiei se exclude de la punctul 2 alin.4: „Activitatea
ştimţifică a rundai1ei poate li desfăşurată pe com1si1 de lucrn ;;i prohleme".
La statu tul !undaţiei se aduc următoarele modificări:
A11. l alin.2 va avea um1ă10rul con~inut: "Funda\ia Carpaţi esie n organiza1ie
nepatnmomală .

A11.4 va avea um1ătorul conimu1: .,Funda ţi a are ca scop general promovarea şi finanţarea
cercetărilor

„

An.4 alin . I va avea următorul co nţ inui : ,.Spriji nirea şi f1naniarea cercetăril or.„.' ".
A11.4 .i lin 4 "a avea urmă t oru l conlimw „Să propună măsuri de conservare .. . ".

Se exclude din art.4 alin.7: „Activitatea ş tiinţilic ă a Fundaţiei poate fi desfăşurată pe
com1si1 de lucru şi probleme . .. ''.
Ari.~ alin . 10 va avea unnătorul con1inu1: .. Să promoveze cunoştinţek şi datele ... ··
Aceeaşi mod11icare se face şi în aciui de constituire.
A11A alin.13 va avea următorul Cl)n\inut: „Să propună măsu1i din:.•cte de ccrnserva rc .. .''.
Aceeaşi rnod 11icare se face ş1 în ac1ul de consti tuire
Se tlm1p l et ează a11 . 1O astfel: ..Consiliul de conducere va fi stabilit de Adu mi rea
(1cnerală '' .
.A.11. I t i.1l 1n. I va avea următorul conpnu1 : „-relragere··.
Art. I:; b) va avea urmă t orul con ţinut : „Consi liul de conducere format din şapte membrii".
A11. l ' d) va avea um1â1orul con ţinut : .,Comisia de Ce nzori f'o1111ată din membrii''.
A11. I 8 va avea următorul conţinut : .,Consiliul de conducere este organul de conducere şi
adm1111s1ra\ic al Funda\ie1 ... ".
An.20 alin. I O va avea unnătonJI conţinut : ,,Propune ;;i supune spre aprobare::i Adunării
Generale cuantumul 1axei de inscriere şi a cotiza~iei'"; ,,Fixează atribuţiile preşedin telui ca
reprezentant <ii fundaţiei" .
Se modifică an.23 cu privire la atribuţiile biroului execuliv ClJ unnătoarea completare:
..Stabi l eşte bugetul de venituri şi cheltuieli"
Actul adiţional este semnal de membri participan\i la şedinţă (fila 8 dosar).
in drept. potrivit an.33 alin . I din O.G.nr.26/2000 republicată, modificarea actului
ccmstitu1iv sau a s1atutului asociaţiei se face prin însc1ieren modificării în registrul special aflat la
g.rera judedltoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea
cnrespunzâtoare a prcvede1-ilor an.8-12.
Cererea de înscriere a modificării trebuie înso\itâ de hotărârea adunării generale. iar 111
cazul modificării sediulu i. de hotărârea consiliului director (a lln.2 din art.33) .
Dispn7i!iile ma i sus enun\ate su111 aplicabile şi fundaţiilor. sens in care dispune 1H1.34 clin
0.G.nr.26/2000 r~publicată.
Apre~iind că cererea petente1 ş1 documentele depuse la dosar de către aceasta sunt
conforme prevederilor legale mai sus menţionate, instan\a va dispune. în temeiul an.17 din O.G
nr.26/2000 republicată, apl icat prin analogic, înscrierea în registrnl special al Judecătoriei Braşo\
a modificărilor aduse actului consti1u ti\ şi stalutului fundaţiei. conform actului adi\ional la aciui

de rnnsti1uirl!

ş1

statutul fundat1e1 ccrt11tcat suh ni.4 ln dato de J0.07.201 1 dl• avoc.:;11 Cezara Ioana

Oprea.

PENTR U A CESTE M OTIVE
ÎN NUM ELE LEG II
DI SPllNE

Admite cererea fonnula1ă de petenta FU1'>DATIA ..CARPATI". t.u sediu l procesual ales
la Cabinetul de Avocat „Dan Sergiu Oprea„ in BraşO\-. B-dul M. Kogălniceanu nr 23 bl.C 7
et. I O. ap 18. JUd Braşm. prin preşedinte Somnia Vasile Marius ş1 pnn apărătm ales. a\ Oprea
Cezara Ioana.

Dispune înscrierea in Registrul asocia~itlrn ş1 fundaţiilor al T1ihunalulu1 B1aşov ş1 pnut la
la poziţia 28111997. a modifică rilor ad use actului cons tillltiv şi sta tutu lui
runda\iei. conl'onn actului ad i ţional la actul de cons111uire şi statutul fundaţiei ce11dicat sub nrA la
data de 30.07.2012 de a' ocat Cezara Ioana Oprea

Ju d ecă t oria Braşov.

Defin111vă .

Cu drept de recurs in 1e1111en de 5 71 le de la comunicare
Pronuntată in şcdinlă publică. azi I 0.092012.
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Capit olul I.

Rez olu ţ ii

"C A B P A T I"

prin ci pale

...

Art .1. Fundaţia funcţionează pe baza acestui Statut şi pe baza
legilor române care reglementează funcţionarea fundaţiilor {Decretul
Lege Nr.8 din 31 decembrie 1989, Decretul 31/1954 şi Legea Nr.21 din 31
ţi
februarie 1924) .
..
Fundaţia "CARPAŢI" este o organizaţie patrimonială,
profesional
.,,. _
TA'
şţiipţif ică,
neguvernamentală,
nonprofitabilă,
care
reuneşte
,~ 6ine~eticieni din România şi străinătate şi specialişti din domeniile ce
„ / - · concură la cunoaşterea şi protecţia faunei sălbatice.
re ~·:· ·.,· .·~;:
, Aft. 2. Sediul Fundaţiei este în MUNICIPIUL BRAŞOV, STRADA CLOŞCA,
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\".... -. ~ .13 ,, JUDEŢUL BRAŞOV.
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Fundaţia

îşi

poate

desfăşura

activitatea

pe

teritoriul

· i-.:.::r"r ;României şi în străinătate.
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Capit olul li. Scopurile
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Fundaţi ei

Art . 4 Fundaţia are ca scop general promovarea cercetărilor din
domeniul cinegetic, având următoarele obiective:
- Sprijinirea şi promovarea cercetărilor din domeniul cinegetic,
îndreptate spre cunoaşterea cât mai completă a ecologiei faunei
cinegetice ce trăieşte în libertate.
- Să dezbată pe baze ştiinţifice toate problemele prezente şi de
viitor ale cinegeticii şi să sugereze noi programe de cercetare a
animalelor de interes cinegetic.
", _ \- Să susţină în faţa autorităţilor, organizaţiilor şi persoanelor
fizice, în nume propriu, cunoştinţele şi datele certe privitoare la
protecţia şi conservarea animalelor sălbatice şi a
mediilor lor de
viaţă 1 să le propage prin toate mijloacele de mass-media: presă, radio,
eefeviziune, conferinţe, organizând o asiduă propagandă pentru formarea
unei tonştiinţe cetăţeneşti din acest domeniu.
Să promoveze şi să conducă măsuri de conservare a faunei şi
1
florei.
Pentru realizarea scopurilor arătate mai sus Fundaţia °CARPAŢI'I îşi
propune unnătoarele:
....: . - ~ă_procure mijloace pentru sprijinirea activităţii de cerce tare
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domeniul cinegetic. Activitatea ştiinţifică a Fundaţjl,ei< r· oaee1 t:i \\
desfăşurată p~. c;:omisii de luc~. şi .P::-obleme~:. „ . /
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in domeniul cinegetic, în ţară şi străinătate.
~ ·~1
':Ic
~c )/
- Să organizeze conferinţe, şedinţe de referate şi s,f~P:-o.zloan~f'
călătorii de studii, expoziţii şi alte acţiuni menite să contfitnli'e:-~··„1a
dezvoltarea
colaborării
şi
cooperării
ştiinţifice
române
şi
internaţionale.
Să
participe prin membrii
naţionale şi internaţionale.

săi

la

manifestările

ştiinţifice

- Să propage cunoştinţele şi datele necesare conservării faunei şi
florei ducând o muncă educaţională atât directă cât şi prin mijloacele
mass-media.
- Să colaboreze activ cu Academia Română şi celelalte Academii, cu
organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale, cu universităţi şi
institute de învăţământ superior, cu institute de cercetare, societăţi
ştiinţifice din ţară şi străinătate, a căror obiective concordă cu cele
ale Fundaţiei "CARPAŢI".
Să
încurajeze activităţile economice alternative vânătorii,
conectate cu fauna (foto safarii, ecoturism, etc.).
- Să promoveze măsuri directe de conservare şi management a faunei
şi florei.
Art.5. Fundaţia îşi desfăşoară activitatea rămânând independentă de
orice organizaţie politică sau confesională constituindu- se ca
organizaţie neguvernamentală, nonprofit.
Art.6. Fundaţia se constituie pe durată nedeterminată.
Art.7. Patrimoniul Fundaţiei se constituie din:
- taxe de înscriere;
- cotizaţii ale membrilor : fondatori, asociaţi, de onoare;
- venituri realizate din conferinţe organizate sau publicaţii
editate de Fundaţie;
- subvenţii sau donaţii acordate Fundaţiei de persoane fizice
sau juridice din ţară şi din străinătate;
- al te surse.
La data constituirii patrimoniul Fundaţiei este format din suma de
2.000.000 lei, reprezentând vărsămintele membrilor fondatori în contul
Fundaţiei.

Capitolul II I . Categorii de m embri

Art.8. Fundaţia este compusă din membrii fondatori, menţionaţi în
actul de constituire a Fundaţiei "CARPAŢI".
Fundaţia mai poate cuprinde şi:
a) Membrii onorifici - specialişti români şi străini de'renume
din domeniul cinegetic, a căror prezenţă onorează Fundaţia. Membrii
onorifici sunt propuşi de către Consiliul Fundaţiei 11 CARPAŢI
şi
aprobaţi de 2/3 din membrii prezenţi, ceea ce reprezintă majoritate a
absolută a membrilor fundaţiei. Ei nu plătesc taxe de înscriere şi
11

cotizaţii.

b) Membrii colectivi - organizaţii în a căror statute sunt
obiective legate de protecţia faunei sălbatice şi a medii lo r
de viaţă ale acestora .
c) Membrii susţinători care sprijină din punct de vedere
material realizarea obiectivelor fundaţiei.
d) Membrii individuali activi: cercetători, cadre didactice,
specialişti pe probleme cinegetice sau în alte domenii ale biologie i
animale, a ocrotirii faunei sălbatice, ziarişti din ţară sau străinătate
care aderă la statutul fundaţiei şi alte persoane care desfăşoară o
activitate susţinută în domeniu.
prevăzute
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Capitolul IV . Org a nizare
Fundaţia are următoarele organe de conducere:
Adunarea Generală,
Consiliul de conducere,
Biroul executiv al Consiliului de conducere.
Comisia de cenzori.
Adunarea generală se compune din toţi membrii fundaţiei. Ea
se întruneşte la convocarea Biroului executiv anunţată tuturor membrilor
cu cel puţin o lună înainte.
·
Convocarea se face în scris anunţându-se ordinea de zi. Sesiunile
ordinare au loc anual iar cele extraordinare ori de câte ori este
necesar. Acestea din urmă se convoacă fie din iniţiativa Consiliului,
fie la cererea unei treimi din totalul membrilor.
Art.15. Adunarea Generală este valabil constituită dacă la lucrări
participă jumătate plus unu din totalul membrilor fundaţiei . Hotărârile
Adunării
Generale se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor

Art.13.
a)
b)
c)
d)
Art.14.

prezenţi.
Dacă

Adunarea generală nu întruneşte numărul de membrii arătat mai
ea se amână din oficiu, fără altă convocare peste 14 zile în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră, când şedinţa se va ţine indiferent de
numărul membrilor prezenţi.
Ar~.16 . Adunarea generală are următoarele atribuţiuni:
Trasează directivele generale privi toare la acei v i ta t ea
sus,

fundaţiei;

- Alege consiliul de conducere pentru

următoarea peri oadă

de

cinci ani;
asupra

Discută şi aprobă

activităţii

darea de

seamă

a consiliului de cdonduce re

fundaţiei;

- Aprobă afilierea fundaţiei la organizaţiile de specialitate;
- Alege Comisia de cenzori şi analizează rapoartele ace steia ;
- Hotărăşte asupra excluderii de membrii;
- Hotărăşte asupra modificării statutului;
Art.17. Adunarea generală hotărăşte in toate problemele cu
majoritate simplă de voturi şi cu 2/3 din numărul membrilor prezenţ i î n
cazul modificării statutului sau a dizolvării şi lichidării fundaţ iei .
Votul va fi secret.
Art.18. Consiliul de conducere este organul de conducere a l
fundaţiei în intervalul dintre două adunări generale. El este ales de
Adunarea generală pe un interval de c inci ani şi e s te cons t itu i t di n
şapte
persoane
care
îşi
aleg
preşedint e le,
vicepreşedinţii
şi
secretarul , pr i n v ot s ecr et .
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Art .19. Consiliul de conducere este convocat
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Şedinţele
Consiliului sunt valabil corist1tu1te \\ pr:tn~~·ptezer#;. a
majorităţii absolute a membrilor Consiliului. HotărâriI~'.'5?.nsi·liului1se
iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.
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Art.20. Consiliul de conducere are următoarele atribuţii:
- Alege din rândurile sale Biroul executiv al Consiliului;
- Aduce la îndeplinire hotărârile Adunării generale prin alcătuire a
planului anual de activitate şi urmărirea executării lui;
Asigură
conducerea şi cooperarea operativă a diferitelor
activităţi ale fundaţiei;
- Convoacă Adunarea generală în sesiune ordinară sau extraordinară ;
Alcătuieşte
dări
de
seamă
cu privire
la activitatea
organizatorică, ştiinţifică şi financiară a fundaţiei, spre a fi supuse
Adunării generale;
- Acordă calitatea de membru al fundaţiei;
- Propune excluderea de membrii, care sunt suspendaţi până ce
Adunarea generală discută şi avizează propunerea;
- Reprezintă fundaţia în faţa oricărei organizaţii de stat s au
obşteşti şi în faţa justiţiei;
- Îndeplineşte atribuţiile financiar-gospodăreşti ale fundaţiei;
- Fixează cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei.
Art.21. Fundaţia este valabil angajată prin semnăturile membrilor
Biroului executiv al Consiliului de conducere.
Art. 22. Organul operativ al fundaţiei este Biroul executiv al
Consiliului de conducere constituit din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi
secretar.
Art.23. Biroul executiv asigură îndeplinirea tuturor lucrărilor şi
activităţilor organizatorice legate de realizarea scopurilor fundaţ ie i
în conformitate cu hotărârile Consiliului de conducere.
Biroului executiv al Consiliului de conducere sunt:
Aduce la îndeplinire deciziile Adunării generale ş i a le
Consiliului de conducere şi efectuează activităţile curente a l e
Atribuţiile

fundaţiei;
- Pregăteşte sau coordonează activităţile fundaţiei;
- Rezolvă solicitările membrilor fundaţiei;
- Convoacă şedinţele Consiliului de conducere;

- Pregăteşte materialele care vor fi incluse în ordinea de zi ;
- Avizează primirea de noi membrii;
- Se preocupă de asigurarea bazei materiale a fundaţiei;
- Ţine legătura cu organizaţiile similare din ţară şi străin ă ta te .
Până la prima şedinţă statutară a Consiliului,
Fundaţia va fi
condusă de domnii IONESCU OVIDIU - preşedinte şi PROMBERGER CHRISTOPH
FRANZ JOHANNES -

vicepreşedinte.

Art.24. Organul de control al Fundaţiei este reprezentat de Comi sia
de Cenzori, membrii acesteia fiind aleşi de către Adunarea gener a lă, cu
mandat pentru cinci an i .
Comisiei de Cenzori:
modul de gestionare a fondurilor Fundaţiei precum şi
evidenţele contabile;
2. prezintă Consiliul ui şi Adunării Generale, anual, un raport,
întocmit conform normelor în vigoar e;
3. convoacă Adunarea Generală (membrii fondatori, membrii a sociaţi
şi de onoare ) pentru prez entarea spre anal i ză a unor abateri privi nd
modul de ges t ionare a fondu r ilo r Fundaţiei.
Atribuţiile

1.

verifică
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Ca pitolu l V . Schimbarea St at u tu lui

şi

lichidare a

fundaţiei

, ( 1

„ :.

•

'

.„•

• "·.

,.

,·~ -~. I/~,'
lf1"fi'~· ,,.
kf•~.:_.._J,,1'f

hotărî nufi\ai~ ~·-~~uia~ea
I

1

Art. 25 .Modificarea statutului se poate
dj
generală :u o mc:1jo~itate de peste 2/3 din_ votur ile m~~:f\ilţir1._p~~zel!ţ'i !}
repre zentand maJoritatea absolută a membrilor f undaţiei.~ ~'ti
* ..> /:
Art . 26. Majorit~tea de 2/ 3 a meffi:b_rilor întruni~i. ~~q~ţ~ r~-9ta
anuala poate hotara dizolvarea sau desfi intarea fundatie i. !~ ~est · caz
patrimoniu societatii revine une i institutii de drept public pentru a fi
folosită la cercetarea si conservarea faunei cinegetice.
Actul s-a redacta t , dactilografiat şi autentificat în şas e
exemplare originale la BIROUL NOTARULUI PUBLIC - STOIAN COR/OLAN
ADRIANA , cu sediul în Oraşul ZĂRNEŞTI, str. MITROPOLIT ION MEŢIANU,
NR.24, JUDEŢUL BRAŞOV, azi data autentificării acestuia, din care c inci
exemplare s-au eliberat părţii.
Membri fondatori :
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2 . PROMBERGER CHRISTOPH FRANf.-AOHANNES
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autenti ficarea pe verso
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CONVENŢIE

DE CUSTODIE

Nr. 01..f.-!. .....I.(f...~:1. ~w

ART.1 Pârţile contractante
Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de autoritate responsabilă, cu sediul în Bucureşti,
Bulevardul Libertăţii, Nr. 12, Sector 5, prin ministru Lăszl6 BORBELY şi
Fundaţia Carpaţi, în calitate de custode, cu sediul în Braşov, Str. Cloşca, nr. 13, judeţul Braşov,
reprezentată prin Ovidiu Ionescu, preşedinte, şi
Direcţia Silvică Braşov, în calitate de custode, cu sediul în Braşov, str. Cloşca, nr.31 , judeţul
Braşov, reprezentată prin Adrian Apostu , director,
consimt la încheierea prezentei

convenţii.

ART. 2 Obiectai prezentei convenţii
Obiectul prezentei convenţii îl constituie atribuirea în custodie a sitului de importanţă comunitară
Dealul Cetăţii Lempeş- MJaştina Hărman (ROSCI0055) şi a ariilor naturale protejate de interes
naţional Dealul Cetăţii - Lempeş (2.251 .) şi Mlaştina Hărman (2.252.)

ART.3

'-"'

Obligaţiile şi

·'
drepturiJe pârţilor

3.1. Fundaţia Carpaţi şi Direcţia SiJvică Braşov au obligaţia:
a) să transfere, la încetarea prezentei convenţii de custodie, în patrimoniul MMP, în baza unui
protocol de predare-primire încheiat între părţile contractante, activele fixe, corporale şi
necorporale, deţinute cu orice titlu, care au fost procurate şi/sau realizate din fonduri publice,
finanţări şi/sau cofinanţări în cadrul diferitelor proiecte naţional e/in ternaţionale;
b) sâ elaboreze şi să transmită spre avizare la MMP planul de management al ariei naturale
protejate, în acord cu reglementările în vigoare, în mod transparent, prin consultarea şj
implicarea factorilor interesaţi , în teTITlen de un an de la încheierea prezentei, convenţii;
c) să elaboreze şi sâ trarwnită spre avizare la MMP regulamentul ariei naturale protejate Dealul
Cetăţii Lempeş- Mlaştina Hărman (ROSCI0055) care conţine regulile ce vor trebui respectate pe
teritoriul ariei naturale protejate, prin implicarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi , în
termen de 6 luni de la încheierea convenţiei de custodie, în acord cu prevederile legislaţiei în
vigoare;
d) să adminjstreze aria naturală protejată în baza prezentei convenţii şi în acord cu prevederile
legale în vigoare, cu pl~ul d~ i;nanagement şi cu regulamentul ariei naturale protejate şi sâ
controleze modul de aplicare a acestora în baza legitimaţiei primite din partea autorităţii
responsabile cu care s-a semnat convenţia de custodie;
e) să asigure instruirea necesară a persoanelor nnplicate în activitatea de custodie:
f) să promoveze acţiuni de conştientizare şi informare a populaţiei locale cu privire la necesitatea
protectiei naturii şi la rolul ariilor naturale protejate;

..
:

.
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g) sâ furnizez.e prompt informaţii la solicitarea autorităţii responsabile şi sâ înştiinţeze direct şi
operativ despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau poate aduce prejudicii capitalului
natural atribuit în custodie;
h) să furnizeze informaţii pentru actualizarea periodică a bazelor de date ale autoritâţi i
responsabile, în vederea îmbunfilâţirii sistemu lui-suport de asistare a deciziilor în domeniul
ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale ;
i) să ia toate măsuri l e necesare în vederea asi gurării unei protecţii eficiente a ariei naturale
protejate şi a valorilor patrimoniului natural;
j) sâ păstreze destinaţia oricărei construcţii, dotări sau amenajări ce se realizează din fonduri
primite în urma derulării activităţii de custode, în scopul bunei gestionări a ariei naturale
protejate;
k) să prezinte autorităţii responsabile un raport anual corect şi complet privind starea ariei
naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme apărute şi acţiunile întreprinse în
baza planului de mânagement, precum şi situaţia realizării obligatiilor asumate prin prezenta
convenţie;

I) sâ contribuie I~ monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes naţional şi comunitar, precum
la cartarea habitatelor şi distribuţfa speciilor;
m) să aplice măsuri minime de conservare pentru specii le şi habitatele de interes comunitar
pentru care situl Natura 2000 a fost desemnat;
n) să identifice orice prejudicii cauzate de terţe persoane bunurilor patrimoniului natural şi să
informeze în scris autoritatea responsabilă, în termen de 48 de ore de la producerea/luarea la
cunoştinţă despre propucerţa prejudiciului;
•
o) sâ readucă aria naturală protejatâ la starea iniţială în cazul unor prejudicii produse prin vină
proprie;
p) alte obligaţii specifice pentru aria naturală protejată şi/sau pentru custode, care decurg din
prevederile legislative în vigoare şi care pot fi camunicate de MMP custodelui pe durata
valabilităţii prezentei custodii.
şi

3.2. Ministerul Media lu~ şi Pădurilor are obligaţia:
a) sâ controleze cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin deplasări în
teren, modul de respectare a obligatiilor asumate de custode conform prezentei convenţij, modul
de implementare a ob iecţivelor planului de management, respectarea regulamentului ariei
naturale protejate şi prevederilor actelor normative în vigoare;
b) să susţină proiectele destinate bunei gestionări a ariei naturale protejate ini~ate de custode;
c) să analizeze rapoartele întocmite de custode, modul în care se respectă condiţi ile şi clauzele
prezentei convenţii şi sâ propună mâsuri în consecinţă;
d) să elibereze legitimaţii de custode prin care custodele este împuternicit sâ constate faptele ce
constituie contravenţii în aria protejată încred inţată şi sâ aplice sancţiunile ce derivâ din
nerespectarea Ordonanţei de urgenţâ a Guvernulu i nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habiţatelor naturale, a florei şi faunei să lbatice.

/
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I
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3.3. Drepturile părţilor
Fundaţia Carpaţi şi Directia Silvică Braşov au dreptul:
a) sa asigure protecţia şi promovarea imaginii ariei naturale protejate prin înregistrarea unei
mărci proprii a acesteia şi să urmâreascâ respectarea regimului juridic, aplicabil mârcii;
b) să transmită drepturile cu privire la marcă, prin cesiune sau prin Jicentâ, oricând în cursul
duratei de protectie a mărcii ;
c) sâ stabilească şi să utilizeze uniforma şi însemnele specifice pentru custozi, în vederea
promovării imaginii;
d) sa reprezinte aria naturala protejata în cadrul întâlnirilor la nivel internaţional şi naţional ;
e) să faca parte, în calitate de membru cu drepturi depline, din reţele sau organizaţii
internaţionale
şi
naţionale
de profil
(de exemplu,
Europarc,
IUCN
etc.);
t) sâ prezinte în mass-media întâlniri, conferinţe etc. aria naturalâ protejată, activitatea proprie şi
orice eveniment ce se desfăşoară sau problemă apârutâ în aria naturală protejată;
g) să solicite sprijinul autorităţii responsabile, inclusiv în vederea atragerii de fonduri pentru aria
naturala protejată;
h) sâ realizeze şi sâ implementeze proiecte ce vizează conservarea sitului Natura 2000 - Dealul
C etăţii Lempeş- Mlaştina Hărman (ROSCI0055),
i) să contracteze sau să parţicipe. .l~ contracte ce vizează conservarea ariei naturale protejate;
j) sâ stabilească tarife pentru,compl,e tarea resurselor financiare necesare bunei admin istrări a ariei
naturale protejate, potrivit planului ~e management şi regulamentului.

-

ART.4 Durata convenţiei
4.1. Prezenta conven~e se deruleazâ pe o perioadă de 5 ani.
4.2. Prezenta convenţie poate fi prelungită pe o perioadă determinata, prin acordul de

voinţă

al

părţilor.

-

ART.5 Modificarea convenţiei
1
•
Pe perioada de vaJabilitate, prevederile prezentei convenţii pot fi modificate, cu acordul părţilor,
prin act adiţional , la iniţiativa uneia dintre părţile semnatare, numai în scopul asigurării unei
protecţii sporite a ariei naturale protejate.
ART.6 Încetarea conveop~i
„
Prezenta convenţie încetea.µ, în urm~toarele situaţii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate;
b) dacă persoana juridică se afla în procedură de inso lvenţa, faliment sau orice formâ de
reorganizare judiciară conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei , cu modificările
ulterioare;
c) la decesuJ persoanei fizice;
d) prin reziliere de drept, fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul nerespectării obligaţiilor
ce revin părţilor semnatare conform prevederilor prezentei convenţii sau al nerespectării
t
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prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, dacă în termen de 60 de zile de la notificare nu a fost
remedîată situaţi a;

e) în cazuri de forţă majoră care îl pun în imposibilitate pe custode sâ îşi mai exercite atributiile
în cond iţiil e prevăzute iniţial în prezenta convenţie;
f) în cazul în care prin modificarea legislaţiei specifice se va impune o altâ modalitate de
atribuire;
g) dacă se constată câ au fost fumiz.ate informaţii false în cadrul documentaţiei depuse în vederea
atribuirii custodiei;
h) în cazul în care custodele este iniţiator/partener/beneficiar al unui proiect ce contravine
obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate;
i) în cazul emjterii unui aviz favorabil pentru proiecte/planuri/programe/activitâţi care contravin
obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate;
j) la constatarea oricăror prejudicii cauzate de custode în aria naturală protejata, de către
personalul cu atribuţii de control conform prevederilor l egislaţiei de mediu în vigoare;
k) prin acordul părţilor, consemnat în scris.
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ACT AO IT IONAL 1 R. I
la Co m e n ţia d e n.-todie nr. 187 din 14.07.2010
temeiul prevederilor art. 2 şi ale art. 30 din AJ1e\.a la Ordinul Ministrului Mediului şi
Cltmatice nr. I 052 din 3 iulie 2014, privind Metodologia de atribuire in administrare
şi custodie a ariilor naturale protejat~, cu modi ficărilc şi t:omplelf1rilc ulterioare, ale art. 5 din
Conven!ia de custod ie nr. 187 din 1-1-.07.2010 şi ale 1-l otă rârii de Guvern nr. 1000 din 17 octombrie
2012 pnvind reorganizarea şi ft111c{ionurca J\genţiei Na!ionale pentru ProteqiH Mediului şi a
institutiilor publice anate în <;ubordmea acesteia.
părlile comractante ale Con\'ent1ei de custodie nr. 187 din 14 07.2010 se modifică şi coin in

ia

Schimbărilor

u m1ătoarele:

Art. I Conventin dl! custodie nr. 187 <lm 14.07.2010 se
textelor o nouă numerotare:
1. Art. I se modifică ş i va avea
Art. l Părţile co ntracta nte

următorul

modifică după

cum

urmca?ă

dându-se

cuprins:

A genţ i a N aţion ală

pentru Prot ecţia Mediului, în calitate de autoritate responsabilă, cu sediul în
Splaiu l Independentei, nr.194. Sector 6, Bucureşti, Cod 060031. lei. 021-207 11 OI, fa:x
021-207.11.03. e-mail: office(cu,anprn.ro. reprezentată prin domnul Zolt:în Le"cnle NAGY , în
cali1ate de preşedinte,
Bucureşti,

şi

Fundatia Carpafi, căreia i se atribuie custodia ariei narurnle protejate ROSC I0055 Dealul Cetăţii
Lempeş - Mla şt ina Hă rman , impreunn cu ari.i.le natura le prol~jatc 2.251. Dcft lul - Cetă {ii Le mp eş şi 2.252. lla şti na Hărman în calitate de cuslodc, cu sediul în Braşov. Str. Pavilioanele
CFR nr. I 00, Bl.26. Se. F, Ap.9, Tel: 0268.539.079, \V\\ w.fundatiacarpati.ro. e-mail:
oflicc@fundatiacarpati.ro, fundatiacarpa[l@gmail.com. reprezentată prin domnul Va ile l\Iariu
BORONIA, in calitate de preşedinte.
Şl

il v ică Braş ov , căreia

i se atribuie custodia ariei naturale protejate ROSC IOOSS Dea lul
- Mlaştina I l ă rman , împreună cu ariile 11at1.1ralc protejate 2.251 . Dealul - Cetăţ ii
- Le mp eş şi 2.252. Mlaştina H ă rman în calitate de custode. cu sediul în Brasov, Str.C l oşca m 31,
lei 0268/-l15770, fax 0268/475678 , reprezentată prin domnul D ă nu{ l oa n RUNCEA NU. în calitate
de director. consi mt la încheierea prezentei com en\i i.
Oircctia

Cet ăţ ii Lempcş

2.

După

art. l se introduce art. 2 care va avea

urm ăto rul

cuprins:

Art. 2 Baza legală
Pre1enta convenţie de custodie este guvernată de prevederile:
Ordinul Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climauce nr. I 052 din 3 iulie 2014. privind
aprobarea Metodologiei de nrribuire în administrare şi custodie a ariilor nalun1le protejate, cu
modificări le şi comp l etăril e ulterioare.
Ordonanţa de urgenţa nr. 57 din 20 iunie 2007 pri\ ind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor nan1ralc, a florei şi faunei sălba11ce. aprobată cu modificăfî:ş-i ,complctări
prin Legea 49/20 11, cu modificările şi completări le uhenoarc.
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J. Art.2 devin e art.3 ş i nu e mod ifi că
4. Art.3 devin e art.4, c modifi că ş i' a avea urm ăto rul cu prin
ART. 4 Ob li gaţiile ş i drepturile părţi l o r
4.1. Obligaţ iil e custodcl ui
Fundaţia Carpa!i ş i Direc ţia ilvică Bra ş ov au obhga\ia·
a) să administreze aria narurală protejam în ba.rn pre/.Clllei convcntii ş1 în acord cu planul de
ac~iune/planul de management şi cu regulamentul arici naturale protejate şi ~ă controleze modul de
aplicare a acestora în baza legitimaţiei de custode,
b) să asigure un buget care să pem1ită buna administrare a aric i naturale protejate, confonn
anexei la prezenta convcntie;
c) să transfere, la încetarea prezentei convenpi. în baza unui proces de predare-prim ire, din
patrimoniul său în patrimoniul autorităţii responsabile activele fixe, corporale şi necorporale.
bunuri le de natura obiectelor de inventar crire au fost procurate ş i/sau realizate <lin rondu ri publice,
finaDtări şi/sau cofinanţări in cadrnl difencelor proiecte nationalc/ intemaponale. dacă au fost
nchizilionate în scopul administrării ariei narurale protejate pe perioada con,·en\ici <le custodie.
urmând a fi trans forate vi iloru lui custode:
d) să ia toate măsunle necesare în vederea asigurării unei protccpi eticieme a ariei naturale
prorejate şi a valorilor patrimoniului natural:
e) să asigure moniLori7area speciilor şi a hab!laLdor naturale de interes nn~ional ş i comunitar ce
constituie obiectivele de conservare din aria/arii le naturală/naturale protejată/protejate
preluată/preluate in administrare:
() să realizeze cartarea habitatelor nan1rale ş i a habitatelor specii lor ce consti tuie obiectivele de
consc1vare din aria/ari ile naturală/naturale proteJallprotcjarc preluat/preluate în custodie:
g) să elaboreze şi să transmită spre aprobare autorităţii responsabile regulamenrul ariei narurale
protejate, ca re co nlinc regulile cc vor trebui respectate pe teritoriul ariei naturale proteja te. prin
implicarea şi consultarea factori lor interesaţi, în tcnnen de 6 luni de la încheierea conventici de
custodie, în acord cu prevederile legislatici în vigoare, însotir de punctul de vedere al Agenţiei
Nationale pentru Protec~ia Mediului/agenţiei judeţene pentru protcctia mediu lui, denumite în
continuare ANPM/APM, î n funcţie de limitele teritoriale de competen~ă ale acestora;
h) să elaboreze şi să transmită spre aprobare autorităţii responsabile planul de management al
ariei naturale protejate care să includă măsunle de conservare, prin implicarea şi consultarea
factorilor intercsa~i, în termen de 2 ani de la încheierea conven~i ei de custodie, insotit de decizia
etapei de încadrare/avizul de mediu obfinut în procedura evaluării de mediu pentru planuri şi
programe. emisă/emis de autoritatea responsabilă, în funqie de limitele teritoriale de competenţă şi
de punctul de vedere emis de către compartimentu l de specia li Late din structura acesteia;
i) să finalizeze planul de management, în confonrntate cu tenncnul-limită menţ i onat în contractul
de finanţare na{ională/intcmaţională/europcană:
j) să aplice, până la elaborarea planului de manngement, planul de acţi uni prevăLut în doc:;arul de
candidatură cu care a participat la sesiunea de atribuire în custodie;
k) să asigure instruirea necesară a persoanelor imp licate în activitatea de custodie pnn parucipări
la cursuri, seminare. instru iri şi alte fo rme de perrccţi onare;
1) să prezinte autoritătii responsabile un raport anual de activitate. până la sfarş i tul lunii fcbruorie
a anului um1ător, pnvmd activitatea desîaşurată în aria naturală protejată, modul de gestionare a
eventualelor probleme apărute, ac~i w1il e î111repn11sc în baza planului de management şi si tuaţ ia
realiLării obliga\iilor asumate. precum şi alte rapoarte. la cererea autonlăţii responsabile;
rn) să desfăşoare act1Uni de conştientiza re ş1 infom1arc a populat ici locale cu pri" irc la necesitarea
proteciiei natuni şi la rolu l ariilor nanirale protejate:
n) să înştiintcz:e autoritatea responsabilă ş1 stmcturile din te1itoriu în tem1en de 24 de ore despre
producerea oricărui eveniment cc a adus sau poate aduce prejudicii capitalului natural~âl de
pe teritori ul arici/anilor naturale protejate preluntc în custodie:
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o) s~1 actuali7eze periodic bazele de date ale autorităţii responsabile şi ale structurilor din
subordine. în vederea îmbunătăţim sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor
naturale protejate şi de raportare la mstin1tiile na1ionale şi inlcmntionale:
p) să fum11eze infonnatiilc cerule de autorităple de mediu în tem1cnele precizate în solicitr1rilc
acestora:
q) sâ pr.strczc dcstina!ia oricărei conslructii, dotă r i sau amenajări cc se renl i zcază din fonduri
primite în urma derulării acl1vitătii de custode, în scopul bunei gestionări a ariei nnluralc prolejnte;
r) să readucă aria naturală protejată la starea iniţială în cazul unor prejudicii produse din vină
proprie:
s) să controleze modul de aplicare a planului de managcmcm ş1 a regulamcmulu1 ariei narurak
protejate în baza legitima!iei de custode emise confonn prevederilor legale în vigoare:
ş) să transmită autoritălii responsabile lista pt:rsonalului implicat in adminismtrca anei naturale
protejate. în vederea avizării şi să emită lcgiLimalii de custode pen tru per~o.nnclc avizate de
autoritatea responsabilă, confom1 prevederilor în vigoare;
t) 5ă emită avize pentru solicitările primite. conform prevederilor legale;
ţ) <;â colaboreze cu bencfic1ani proiectelor finanratc din fonduri europene naţionale. în ca7til
acelor proiecte care au ca obiecli\ elaborarea planului de management al arici naturale protejate
care face obiectul prezentei convenţii de custodie, Luându-se in ~onsiderare lerm::nu 1 de realizan; a
planului de management prcvălut de proiect;
u) să integreze. dacă este cazul. planuri le de management/măsurile de management elaborate în
cadrul proiectelor finanţate pnn fonduri publice pentru ariile n::nurale protejate care fac obiecrul
prezentei comentij de custodk, după care să elaboreze planul de manageme111 integral ce \'a fi
înaintat spre aprobare autorităti1 responsabile, potrivit prevederilor legale în vigoare.
O b l i ga ţiil e a u to rităţii

re ponsabile
arc obligaţia:
a) să susţină proiectele destinate bunei gestionări a ariei na rurale protejate iniţiate de custode;
b) să asigure, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, resursele financiare
necesare bunei adminislrăn a ariilor naturali.! protejate ce fac obiecrul prezentei convenţii de
custodie, resurse ce vor fi destinate implementării planurilor de managemenl'măsurilor de
managemen t şi/sau a măsurilor de conservare:
c) să analileze şi să cvu luczc rapoaitele întocmite de custode, precum şi modul în care se rcspGctă
condiţiile şi clauzele prezentei convenţii şi să propună măsuri în consecinţă:
d) să analizeze problemele raporrate de custode şi să întreprindă măsurile necesare pentru
soluţionarea operativă a acestora.
4.2.

Autoritatea

responsab il ă

4.3. Dreptu ril e custodelui
Fund a ţi a Ca rp aţi şi Dire cţ i a . il vică Braş ov

nu drep tul:
a) să as igure promovarea imaginii ariei naturale proteJale prin îmegistrnrca unei mftrci proprii a
acesteia şi să urmărească respectarea regimului juridic aplicabil mărcii:
b) să cransmită autorităţii responsabiJe1succcsorului în drepturi şi obliga!ji drcpwrilc cu privire la
marcă, prtn cesiune sau prin liccntă. oricând în cursul duratei de proteqie a mărcii:
c) să stabilească tarife pentru completarea resurselor financiare necesare bunei admmi<măr i a arici
naturale prolcjale, potrivit l eg i slaţiei specifice în vigoare:
d) să reprezinte aria naturală protejată în cadru l înLâlni.ri lor la nivel intcrnnţionnl ş1 naponal:
e) să facă parte, în calitate de membru cu drepturi depline, dm ref ele sau organizat ii inlema\ionalc
şi nationale de profil (de exemplu. Europarc. IUCN şi altele asemenea):
t) să promoveze în mass-media i1ltâlniri. conferin~e. aria naturală protejată. act I' 1tatea proprie ~i
orice evenimenc ce se desfăşoară -;au problemu apărută în aria naturală protejată: ..-,.....-._~~~
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g) să solicite sprijinul autorităţii responsabile şi al structuri lor sa le teriroriak inc.:lusiv în vederea
atragerii de fondun pentru aria nawrală protejată.
h) să sohc1te şi să primească sprijinul autoncă1ilor cu atributii de control din cadrul şi din
subordinea autontă~ii responsabile:
i) să realizeze ş i să implementeze proiecte ce vizează conservarea ariei nalmalc protejate;
j) să contracteze sau să participe la contracte cc v i zează conservarea arici naturale protejate;
k) să încheie protocoale de co laborare/parteneriate cu terţe persoane juridice sau fizice în scopu l
realiLării unor activttăţi specifice administrăm arici naturale protejate. cu înştiintarea prealabilă a
autorităţii respon!>abilc şi a structurilor sale tcnlonale cu competen!e în perimcm.tl ariilor naturale
protejate admini5lrate.
1) să contracteze sau să participe la contracte cc vizează aria naturală protejată (prestări <le
servicii, angajare de sezonieri, im esti~ii, gh1zi. consultantă etc.):
m) să imrlicc voluntari în actiuni ce vizc:u5 arin n atura lă protejam..
4.4. Drep turile

autoritătii

responsabile:

Aucoritalea responsabilă arc dreptul:
a) să solicite custo<lelui anet naturale protejate, on de câte ori este necesar,
infom1aţii/documeme/rapoartc privind starea ariei naturale protejate. moc.lui de gestionare a
eventualelor probleme apăn.t Le. acpuru lc înLrcpnnsc in baza planului de management şi situatia
realizării obl igaţ1i lor asumate;
b) să controleze, cel putino dată pe an c;au on de câte ori este ne\oie. inclusiv prin dep l asări în
teren. modul de respectare a obligaţiilor asumate de custode confonn prezentei convenţii. modul de
implementare a obieccivelor planului de management. respcccarca regulamentului ariei nan1ralc
protejate şi pre\ ederilor actelor normati\·e în vigoare.
S. A rt. 4.1. devine art.5

şi

va avea

acelaşi

cuprins

6. Art.5 d evine art.6, se modifică ş i va a\ ea următorul cu prin
ART. 6 Modificar ea con' cnţiei de custodie
Pe perioada de valabilimtc. prevederile prezentei conventii por fi modificare, cu acordul

prin act adi1io11al. la initiativa uncia dintre

pă11ile

pănilor.

semnatare.

7. Art.4.2. d evi ne art.7, se modifică ş i va a'ca urm ătoru l cuprin s
ART. 7 Pre lungirea conven(iei d e custodie
7.1. Prczl!nta convenţie poate fi prelungită prin act adi~ional. pe o perioadă detem1111ată d~
maximum I O ani. in unnătoarclc condiţii:
a) custodele face dovada capocitătii financiare:
b) custodele este evaluat favorabil de către autorit1:ttea respo11sabilă in baza unui raport finul al
activi tăţii desfăşurate

pc parcursul derulării com cntici de custodie:
c) custodele prezintă un plan de acţiu111 pentru perioada pentru care se
conven1ie1 de custodie.

c;olicită

prelungirea

7.2. Custodele lt'ansmite autoritătii respon'>ahilc solicitarea de prelungire a com cn~iei de custodie.
însoţită

de documente care atestă îndeplinirea condi!iilor prevă7.ule la pct. 7. 1 lit. a) - c), cu cel
4 luni înainte de termenul de expirare a acesteia.

puţin

8. Arf.6 devine a rt.8, se m od ifi că ş i va avea următorul c uprins:
ART. 8 Încetarea con vcntiei d e custodie

Prezenta convenţie încctt:ază in următoarele s1tuatii:
a) de drept. prin ajungerea la tcnncn a convcnpci;

4

b) prin denunţare u nilaterală de către custode. fără mtervcnria instanţe i de judecatn, în cazul în
care pt: ducala executării conven\1ei suprafeţele ariilor naturale protejate se modifică. iar custodele
declară că nu doreşte administrarea suprafeţe lor suplirni.::ntarc;
c) de drept, lără intervenţia instanţei de judecată, în ca1ul neîndeplinirii obliga(iilo1 prevăzute ln
art. 4 pcl. -l. l liL a). b), d) - h). I), p), t) şi t), după prealabila punere in întârziere a cusLodelui de
către autoritatea responsabilă, dacă în termenul precil'.at în notificare obligapa nu a fost
indepl111ită/renl izată;

d) de drept, fără in Lervcn\ia instanţei de judecată, fără a li necesară pu nerea în întârziere şi fără
altă formalitatc, în cazul în care per<;oanajuridică se aCTă în procedură de faliment:
c) în cazul în care prin modificarea legislaţiei specifice .;;c va impune o altă modalitate de
admmistrare:
() de drept, Cttră interve11~1a instanţei de judecată. fără a li necesară punerea în înlfirlierc ~1 făr~1
allă fonna liratc, în cazul emiterii unui aviz lavornbil de către custodele arici naturale protejate
pentru proiecte/p l anuri/programe/activităţi care contravtn obiectivelor de conservare ale ariei
naturale protejate;
g) de drept, rară intervenţia instanţei de judecată, lară a fi necesară punerea în îmârzierc şi fără
altă forma litate. la constatarea oricăror prejudicii cau?ate de către custode în aria naturală protejată,
de către personalul cu atributii de control:
b) de drept, fără intcrven~ia instan~ei de judecată, t'ără a li necesară punerea în înt;;1rztcrc şi fără
altă fonna litate, la propunerea structurilor din subordinea autor ităţi i responsabi le. în cazu l in care
acestea justifică temeinic situaţiile sesizate:
i) c.le drep1. fără i1llerveniia inswnţei de judecată, după prealabila punere în întârziere a custode lui
ele către autoritatea responsabilă. în cazul în care reprcze111antul kgal al custodclui este condamnat
penal, dacă în termen de 30 de zi le de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare custodele
nu işi desemnează alt reprezentant;
j) prin acordul păriilor, consemnat în scris;
k) de drept. fă ră intervenţia instanţei de judecată. ra ră a fi necesară punerea în întârziere ::i
custodelui şi fără altă fonnalitatc, pentru neîndeplinirea obligaiiei prevăzute la art. 4 pct. 4. l lil. n).
q) şi r).
9. După art. 8 se introduce art. 9. care va a' ea următorul cuprins :
ART. 9 Forţa majoră

9.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în
perioada în care aceasta acponează.
9.2 Partea care invocă forţa maJoră este obligată să comunice celeilalte
de la aparipa cazului de forţă majoră, existenta acestuia, rrin notificare
doveditoare.
9.3. Forţa majoră este constatalil de o autoritate competentă.

conc.liţiile

legti. pe

toată

părţi.

în tennen de 5 zile
scrisă, însoţită de actele

10. După art.9 se introduce a rt.10 care va a vea următorul cuprins :

ART. 10 Litigii
Orice litigiu apărul în exercitarea convenţiei de custodie se \'a soluţiona pe ca le amiabilă: in caz
contrar, litigi il e se vor solu!iona de către instanţe l e Judecăto reşti în a căror raâi tentorială îşi arc
sediul autoritatea rec;ponsabi lă.
11. Anexa la conventia de custodie privind angajamentul bugetar va rămâne în fo mia convenită la

incheierca conventie1 de custodie/actului

adiţional.

Art. li Cu excepţia modificări l or şi completărilor adu"ie prin prezenrul act m.Jitional. rec;tul
dispoztliilor pn.!\ăzuce de Con \'C ntia de cu ·todie nr. 187 din t.ţ.07.20 10 . rămân neschimbate.
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Pre1entu I act ad1pona
unul pentru fiecare parte, ambele având ai.:eca:-;1 putere juridică.
Părţi

semnatare:

Du1 partea

autorită\ii

responsabile. Agentia

Natio nală

pentru Protecpa Mediului

Preşedinte

Din partea Fu ndaţi ei Ca rpaţi, cărei a 1 se atri buie custodia ariei naturale protejate ROSC lOOSS
Dealul Cetăţii Lempeş - Mla ş tina H ă rman , impreună cu ariile naturale protejate 2.251. Dea lul Cetăţii - Lemp eş şi 2.252. l\11aştina Hărman
Preşedinte

Vasile Marius BORONLA

- _...-Din partea Direcţiei Silvice Braşov , careia i se atribuie custodia arici naturale protejate
ROSCI0055 Dea lul Cetăţii Lcmpeş - Mlaş tina Hărman , împreună cu ariile naturnle prmc.1ate
2.251. Dealul - Cetăţi i - Le mp eş şi 2.252 I\ lla şti na Hărman
Director
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i\urd Iancu
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ACT ADIŢIONAL NR. 2
la Convenţia de cus todie nr. 187/ 14.07.2010

În temeiul prevederilor art. 6. cu respectarea prevederilor an. 7 pct.7.1 lit. a). b) şi c) din
de custodie nr. 187/14.07.2010. modificată prin acte aditionalc subsecvente,

Convenţia

Agen ţia Naiională pentru Protecţia Mediului, în calitate de autoritate responsabilă. cu
sed iul în Bucureşti. Splaiul Independenţei. nr.294. Sector 6, Bucureşti. Cod 060031, tel. 021207.11.0 I. fax 021-207.11.03. reprezentată prin domnul Toma-Florin P E T CU. în calitate de
preşedinte
ŞI

RNP-ROM l LVA Direcţia Silvică Braşov. căreia i s-a arribuil custodia ariei naturale
protejate ROSClOOSS Dealul Cetă ţii Lempeş - Mlaştina Hărman , împreună cu ariile naturale
protejate 2.251. Dealul Cetăţii Le mpeş şi 2.252. Mlaştina H ă rman , în calitate de custode. cu
sed iul în Braşov, str. Cloşca, nr. 31. tel: 0268.415.770. fax: 0268.475.678. e-mail:
office@brasov.rosilva.ro, reprezentată prin domnul Dănuţ Ioan R UNCEANU. în calitate de
director.
şi
Fundaţia Carpaţi . căreia

i s-a atribuit custodia ariei naturale protejate ROSCIOOSS Dealu l
- Mlaştina Hărman , împreun ă cu ariile naturale protejate 2.251. Dealul Cetăţii
Lempe.ş şi 2.252. Mlaştina Hărman, în calitate de custode, cu sediu l în Braşov. str. Pavilioanele
CFR nr. 100, BI. 26. Se. F. Ap. 9, Tel: 0268.539.079, e-mail: fundatiacarpati@gmail.com,
office@fundat iacarpati.ro. reprezentată prin domnul Vasile Marius BORONIA. în calitate de
Cetăţii Lempeş

preşedime.

convin

următoarele:

Art. l. Durata Convenţiei de custodie nr. 187/14.07.2010. modificată prin actul adiţional nr.
1/27.11.2014. se prelungeşte cu IO ani. începând cu data expirării perioadei de valabilitate a acesteia.

Art. II. - Cu excepţia modificării aduse prin prezentul act adiţional. restul dispozi ţiilor prevăzute de
Convenţia de custodie nr. 187/ 14.07.2010, modificată prin acte aditiona le subsecvente. rămân
neschimbate.
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Părţi

semnatare:
Din partea autorităţi i responsabile.

Agenţia Naţională

pentru

Protecţia

Mediului

Preşedinte:

Din partea RNP-ROMSILVA Direcţia Si lvică Braşov, căreia i s-a atribuit custodia ariei naturale
protejate ROSCI0055 Dealul Cetăţ ii Lempeş - Mlaştina Hărman. î mpreună cu ariile naturale
protejate 2.251. Dealul Cetăţii Lempeş şi 2.252. Mlaştina Hărman

Director:

Din partea

Dealul

Fundaţiei Carpaţi, căreia

Cetăţii Lempcş

Cetăţii Lempeş şi

2.252.

i s-a alribuit custodia ariei naturale protejate ROSCI0055

Mlaştina Hărman , împreună

cu ariile naturale protejate 2.251. Dealul

Mlaştina Hă rm an

Preşedinte:

Vasile Marius BORONIA

ANPM :

I

Dir.Gen. DGM:

Octavian Păt,cu

l

Dir DCNB:
Mire la P\ilie

~~~

Dir. DJRU:
Aurel l:incu

..-;/

------

intocmit. cons. SPN.
Gabriel Ni1u

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BRAŞOV
CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE
A PERSOANEI JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
Nr. I 5505/2005 din data de 2 2 . 1 1 .20 l O . . . . . . . .

.

Denumirea: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA BRASOV
Modificare: ASOCIATIA METROPOLITANA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA BRASOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modifi.care: A(jJ NŢIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE
. . .

!

DURABILA BRAŞOV

. . . . .

Judeca 0r, ;

\1':..'
�"'!UI /

.

.

.

. . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila

•

�

1 . Sediul: Brasov, b-duI.M.Kogalniceanu, nr.23, bl.C7, jud. Brasov.

�

Modificare: Braşov, B-dul Eroilor nr.8, jud.Braşov
i..

consiliu
2010)

�,�

•

fâ JJJd r,
'0
'�lP.pr.f'41'URt. j
•

.m

l"> '!.

(încheierea camerei de

1.2010 pconun!ată de Judecătoria Braşov În dosar nr.28489/197/

Ştampila

•

2 . Durata de funcţionare: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. nedeterminată. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
Modificare:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Judecător,

Ştampila

3. Numărul şi data Înscrierii În registrul special:

4. Semnătura şi ştampila

2/10.01 .2006 . . . . . .

.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 189996/19.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 189996
din data 19.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
IZVORUL CETAŢII CRIZBAV SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/756/2009, atribuit în data de 11.05.2009
Cod unic de înregistrare: 25539702
Certificat de înregistrare: B1980551, emis pe data de 12.05.2009 si eliberat la data 19.06.2009
Adresă sediu social: Sat Crizbav, Comuna Crizbav, Str. PRINCIPALĂ, Nr. 141, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0731731778, 0726672469
Contacte firmă: telefon: 0731731778, 0726672469
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 02.12.2014
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 100165 din data 13.04.2009
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 13.04.2009.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:55:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
BALAŞI CRISTINA
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 25.01.1972, Sat Hălchiu, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 200 RON
Aport vărsat total: 200 RON
Aport vărsat în RON : 200 RON
Număr parţi sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
BALAŞI CRISTINA
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 25.01.1972, Sat Hălchiu, Braşov, România
Puteri: cf. art. 9 din act constitutiv
Data numirii în funcţie: 09.04.2009
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 09.04.2009
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:55:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 19.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:55:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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CONTRACT DE SOCIETATE
pentru constituirea Societăţii Civile Particulare
ASOCIATIA SPORTIVĂ "OLIMPIA " SÂNPETRU
'

CAP. I

\

DIS POZIŢII GEN ERALE

1. Asociaţia Sportivă "OLIMPIA" Sânpetru se constituie în temeiul art. 25 din
Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, a H.G. nr. 884/2001, pentru
aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice
şi Sportului nr.69/2000, şi a prevederilor art. 1491-1493, 1499 şi următoarele din
Codul Civil şi a Hotărârii Adunării asociaţilor de constituire din data de 25.08.2009.
11
2. Asociaţia
Sportivă
0limpia 11 Sânpetru este o structură sportivă fără
personalitate juridică, care se constituie ca societate civilă particulară potrivit
legislaţiei în vigoare;
3. Asociaţia Sportivă 11 0LIMPIA 11 Sânpetru este o asociaţie de drept privat şi
reprezintă
o structură sportivă formată din persoane fizice şi/ sau juridice,
constituite în scopul organizarii şi administrării unei activităţi sportive, având
drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea
acestora de către membrii lor şi participarea la activităţile şi competiţiile sport~ve.
4. Asociaţia Sportivă "OLIMPIA" Sânpetru se constituie ca structură
sportivă, cu sediul în mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 90A, bl. 5, se. A, apt. 2,
jud. Braşov.
CAP. II

l

PĂRŢILE CONTRACTANTE

PETRULE DANIEL, cetătean român, născut la data de 21 .12.1976 în mun.
'
Braşov, jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 90A, bl. 5, se.
A, apt. 2, jud. Braşov, identificat cu C.I. seria B.V. nr. 464181/2006 - Poliţia Braşov,
CNP 1761221080049;
- DOBRA MARIN, cetăţean român, născut la data de 2.06.1970 în mun. Braşov,
jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. G-ral. Mociulschi, nr. 26, bl. G9, se. A,
apt. 8, jud. Braşov, identificat cu C.I. seria B.V. nr. 551402/2007 - Poliţia Braşov,
CNP 1700602080061, prin mandatar PETRULE DANIEL, cetăţean român, născut la
data de 21.12.1976 în mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. 13
Decembrie, nr. 90A, bl. 5, se. A, apt. 2, jud. Braşov, identificat cu C.I. seria B.V. nr.
464181/2006 - Poliţia Braşov, CNP 1761221080049, împuternicit cu procura
autentificată sub nr. 1316/2009 la B.N.P. David Daniela - Mangalia, mandat
nerevocat.
CAP. III

EXPRIMAREA
DENUMIRE, SEDIU

VOINŢEI

DE ASOCIERE

ŞI

A SCOPULUI PROPUS,

Art. 1. În conformitate cu Legea Educatiei Fizice şi Sportului nr.69/2000 şi
a Codului Civil, în calitate de asociaţi am hotărât să constituim structura

l

sporti vă

A soc i aţia

Sportivă

"Olimpia" Sânpetru, structura

spor ti v ă

fără

personalitate j uridică .
CAP. IV
DURATA DE

Art. 2.

F UNCŢIONA R E

Asoci aţi a Sportivă

"Olimpia" Sânpetru se constituie pe o perioada

nedeterminată.

CAP. V
APORTUL

ASOCIAŢILOR

Art. 3. Aportul social poate consta in: numerar, bunuri sau prestaţii în muncă.
Art. 3.1 Aportul social in numerar (A):_dacă aportul
social constă într-o
sumă de bani, care dacă nu a fost varsată, asociatul debitor va datora dobânzi,
de drept, fără punere în întârziere, din ziua expirării termenului de plată.
Art. 3.2 Aportul social în bunuri (B):_potrivit legii civile în vigoare pot fi
aduse ca aport social numai în bunuri aflate în circuitul civil şi care nu sunt
supuse unor restricţii în ce priveşte circulaţia lor.
Art. 3.3 Aportul social constând în prestatii în muncă (C) :_pentru ca munca
depusă în cadrul asociaţiei să fie considerată un aport social, ea trebuie să fie
o activitate care să aducă foloase asociaţiei.
Art. 4. Structura sportivă deşi nu este subiect de drept, are · un patrimoniu
propriu care este format din aportul adus de asociaţi, pe de o parte, precum şi
din drepturile şi obligaţiile contractate de societate ulterior constituirii sale,
pe de altă parte. Acest fond este distinct de cel al asociaţiei.
Art. 5. Patrimoniul Asociatiei Sportive "Olimpia" Sânpetru este de 200
(două) lei, care se divide în 2 parti sociale, valoarea unei părti sociale fiind
de 100 lei, format din aportul asociatilor astfel:
Al
A2

PETRULE DANIEL
DOBRA MARIN

100 Ron
100 Ron

Art. 6. Aportul social constând în numerar este pus la dispoziţia asociaţiei
concomitent cu autentificarea contractului de societate/ recunoaşterii asociaţiei
prin înscrierea acesteia. în Registrul Sportiv şi
obţinerea Certificatului de
Identitate Sportivă în condiţiile legii de la D.S.J. Braşov.
Art. 7. Aportul constând în prestaţii de muncă va fi adus de asociaţi pe toată
perioada de funcţionare a Asociaţiei Sportive Olimpia Sânpetru,
care va fi
evaluat periodic de către conducerea şi administrarea asociaţiei.
CAP.VI.
SCOPUL ASOCIAŢIEI SPORTIVE
Art.8. Scopul Asociaţiei Sportive "Olimpia" Sânpetru constă în organizarea şi
administrarea unei activităţi sportive, având drept obiectiv promovarea mai
multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii şi participarea la
competiţiile sportive.
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Art.9. Asigurarea pregătirii, participării, organizării şi desfaşurării activităţilor
sportive, reprezentând interesele sportului la nivelul Colegiului în subordonarea
căreia se află.
CAP. VII
OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI SPORTIVE
Art.10. Obiectivele Asociaţiei Sportive "Olimpia" Sânpetru sunt stabilite în
concordanţa cu prevederile Legii Educatiei Fizice
şi Sportului nr.69/2000 şi a
H.G. nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, respectiv de a contribui
la îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor săi prin practicarea exerciţiului
fizic şi a sportului, de a folosi în limita timpului disponibil baza materială a
institutiei unde asociatii îşi desfăşoară activitatea şi de a contribui la sustinerea
financiară a practicării exerciţiului fizic şi sportului la una sau mai multe discipline
şi ramuri sportive şi a unor domenii de activitate <lupa cum urmeaza:
- Fotbal
-Rugby
I

I

I

-Şah

- Lupte libere
- Tenis de masă
-Handbal
- Baschet
- Atletism
- Volei
CAP. VIII
FUNCŢIONAREA,

CONDUCEREA

ŞI

ADMINISTRAREA

ASOCIAŢIEI

SPORTIVE
Art. 11. Functionarea asociatiei:_Asociatia ia fiinţă şi începe să funcţioneze din
momentul autentificarii contractului de societate / recunoaşterii asociaţiei prin
înscrierea acesteia în Registrul Sportiv şi obţinerea Certificatului de Identitate
Sportiva eliberat în condiţiile legii.
e
ă

fi

i

;i.

Art. 11.1 Pe durata funcţionării Asociaţiei Sportive "Olimpia" Sânpetru, asociaţii
sunt obligaţi să-şi îndeplinească obligaţiile şi să-şi exercite drepturile cu bună
credinţă şi să manifeste grija pentru bunul mers al Asociaţiei Sportive "Olimpia"
Sânpetru.
Art. 11.2 Răspunderea patrimonială a asociaţilor este angajată pentru daunele
cauzate din culpă, chiar dacă, prin alte fapte sau acte juridice, aceştia ar aduce
foloase societăţii civile. Nu se compensează daunele provocate de asociaţi cu
foloasele aduse societăţii de către aceştia .
Art. 11.3 Drepturile asociaţilor se stabilesc conform legii.
Art. 11.4 Drepturile asociaţilor, în principiu, sunt NETRANSMISIBILE.
Art.12. Conducerea asociatiei: Asociatia este condusă de Adunarea Generală a
asociatiei. Administratorii sunt obligati să convoace Adunarea asociatilor la
sediul social cel puţin odată pe an sau de câte ori este necesar.
I

I

I

I

Art. 12.1 Oricare dintre asociati va putea cere convocarea Adunării asociatilor,
arătând scopul acestei convocări .
Art. 12.2 Convocarea Adunării asociaţilor se va face prin scrisoare simplă sau pe
ba ză de tabel cu semnătură, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru
ţinerea acesteia, daca asociaţii nu au convenit o altă procedură mai simplă şi un
alt termen, arătându-se ordinea de zi.
Art. 12.3 Hotărârile asociatiei se iau de adunarea asociatilor, care va decide prin
majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale. Fiecare parte socială dă
drept de vot. Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările
Adunării asociaţilor referitoare la părţile sale în natură sau la actele juridice
încheiate între el şi asociaţie.
Art. 12.4 La fiecare adunare a asociaţilor se va întocmi un proces-verbal, de către
un secretar numit de asociaţi, care se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.
Art. 13.Administrarea asociatiei: Adunarea asociatilor va numi 1-3 administratori
care vor reprezenta asociaţia în raport cu autorităţile, instanţele judecătoreşti şi
terţii. Administratorii trebuie să aibă · calitatea de asociat, au puteri depline,
lucrează împreună şi iau decizii cu majoritate simplă.
Art. 13.1 Administratorii pot lucra şi separat, situaţie în care răspunderea este
I

I

I

I
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I

individuală.

Art. 13.2 Administratorii pot fi revocaţi pentru motive temeinice sau în cazul în care
se află în incapacitate de exercitare a calitătii acordate (deces, boală, demisie) pe o
perioada de cel putin 30 de zile, caz în care Adunarea asociaţilor va numi un alt
administrator pentru conducerea asociaţiei.
Art. 13.3 Administratorii asociatiei au următoarele atributii:
a) elaborează strategia asociaţiei şi o supune Adunării asociaţilor;
b) elaborează programele de activitate şi se supune Adunării asociaţilor;
c) stabilesc programul de funcţionare a asociaţiei;
d) stabilesc şi aprobă necesarul de dotări şi investiţii;
e) stabilesc anual repartizarea profitului/ pierderii între asociaţi, potrivit cotelor
convenite;
f) stabilesc structura organizatorică a asociaţiei şi o supune spre aprobare Adunării
asociatilor;
g) elaborează regulamentul de ordine interioară şi alte regulamente şi le supune spre
aprobare Adunării asociaţilor;
h) angajează şi eliberează în/ din funcţie personalul asociaţiei, stabileşte atribuţiile
şi responsabilităţile acestuia;
i) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi le supune spre aprobare
j) prezintă un raport anual Adunării asociaţilor privind activitatea desfăşurată
pe bază de dare de seamă la sfârşitul exerciţiului financiar;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii care nu intră în competenţa Adunării
I

e

I

mate

Art

I

asociaţilor
Asociaţia

l)

va fi

administrată

de dl. PETRULE DANIEL,

cetăţean

român,

născut

la data de 21.12.1976 în mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov,
str. 13 Decembrie, nr. 90A, bl. 5, sc. A, apt. 2, jud. Braşov, identificat cu C.I. seria
B.V. nr. 464181/2006 - Poliţia Braşov, CNP 1761221080049.
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CAP. IX
MODALITATI DE FINANŢTARE
Art. 14. Finanţarea activităţi sportive în structurile sportive fără personalitate
juridică se realizează, conform Legii
nr. 69 / 2000, prin:
- aportul asociatilor;
- repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri şi
cheltuieli al institutiilor şi unitătilor din cadrul carora s-a constituit structura
I

I

sportivă;

-

donaţii şi

sponsorizari;
alte surse.

CAP.X
RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 15. Asociaţii răspund pentru obligaţiile asumate în cadrul contractului
de societate, iar în raport cu terţii se instituie o răspundere personală, inclusiv
pentru faptele personale comise care deriva din activitatea asociatiei.
Art.16.
Raspunderea asociatiei fara personalitate juridica este exclusa,
exceptand situatia raspunderii solidare a membrilor asociati.

CAP. XI
MODALITATEA
DE ÎMPĂRŢIRE A REZULTATELOR ACTIVITĂŢII
COMUNE DESFĂŞURATE
Art. 17. Rezultatele financiare obţinute prin aportul asociaţilor, indiferent de
orice natură, va fi folosit în scopul dezvoltării activităţii sportive şi a bazei
materiale din asociaţia sportivă.
CAP.XII.
CLAUZE SPECIALE
Art.18. Denunţarea unilaterală a prezentului contract de asociere este
interzisă sub sanctiunea de daune interese.
Art.19. Retragerea unui asociat se poate face cu un preaviz de 30 de zile
calendaristice, care se va depune în scris către administratorul asociaţiei. În
cazul retragerii unui asociat, acesta va avea doar dreptul la restituirea în
natură a bunului adus în asociaţie cu titlu de folosinţă şi cota parte din profitul
realizat până la data expirării preavizului, respectiv încetarea calităţii de
asociat.
Art.20. Cu aprobarea unanimă a membrilor asociati pot fi cooptaţi în asociaţie
şi alţi membri care
îndeplinesc condiţiile minime stabilite prin hotărârea
Adunării asociatilor.
Art.21. Litigiile care s-ar putea ivi între asociaţi vor fi rezolvate pe cale
amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi
soluţionate de instanţele de drept comun.
I
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CAP. XIII.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI.
Art.22 Contractul înceteaza:

· prin hotă rârea Adunării asociaţ ilor în imposibilitatea realizarii obiectivului
:ontractului
· alte cauze prevazute de lege
Art.23. Contractul încetează în caz de forţă majora m cazul în care
1cesta d ureaz ă mai mult de 6 luni sau în s itu aţi a unor impedimente legale
Jrivind desfăşurarea normală a ac tivi tăti i .
'

:AP: XIV.
DISPOZITII FINALE .

1\rt.24. Asociaţia Sportivă are emblema, steag, culori, ştampila proprie.
1\rt.25. Prezentul contract poate fi modificat/ completat prin acordul scris
11 părţilor.
1\rt.26. Prezentul contract de societate se autentifică la notarul public, unde
1or semna toti asociatii sau numai împuternicitii mandatati de Adunarea
1sociatilor.
1\rt.27. Asociaţia sportivă se înregistrează în Registrul
sportiv pentru a
Jrimi un număr de identitate şi Certificat de Identitate Sportiva.
1\rt.28. Asociatia Sportivă recunoscută oficial, se poate afilia la Asociaţiile
udeţene pe ramuri de sport, constituite potrivit art.34 din Legea Educaţie
:<izice şi Sportului nr. 69/2000.
1\rt.29. Asociatia sportivă deţine exclusivitatea pentru:
· dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statică ş1 m mişcare a
;portivilor în echipament de concurs şi de reprezentare, când participă la
: ompetiţii în numele respectivei structuri
· dreptul de folosinţă asupra emblemei, steagului, culorilor şi ştampilei
· drepturile de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe
:are le organizează sau la care participă, după caz.
t\rt. 30. Drepturile mentionate mai sus pot fl cesionate, in conditiile legii
t\rt.31. Autoritatea disciplinara se exercita potrivit Legii 69 / 2000.
Revocarea recunoaşterii funcţionării asociaţiei sportive este de
t\rt.32.
:ompetenţa A.N.S .. şi se va produce numai în cazurile expres prevăzute de
ege.
t\rt. 33. A.N .S. exercita supravegherea şi controlul activitatii asociatiei sportive.
t\rt. 34. Controlul şi asistenta medicala in activitatea sportiva a Asociatiei Sportive
)limpia Sânpetru sunt obligatorii.
t\rt. 35.
Veniturile indiferent de sursa şi cheltuielile de orice natura sunt
:uprinse într-un buget anual propriu.
t\rt. 36. Prevederile prezentului contract de societate se completeaza cu
Jrevederile art.1491 şi următoarele din Codul Civil, precum şi cu prevederile
:..egii Educatiei Fizice şi Sportului nr.69/2000 şi a Regulamentului de punere
:n aplicare a Legii 69/2000, aprobat prin HG 884/2001 cu completările
llterioare, HG 759/3.07.2003 privind organizarea şi functionarea A.N.S., a
)rdinului A.N.S. nr.31 din 30.07.2003 privind eliberarea C.LS.-urilor, HG
1:84/18.04.2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor
Jrobleme financiare în activitatea sportivă, precum şi cu celelalte legi pertinente
:are au legatura cu scopul şi obiectivele Asociaţiei Sportive.
I
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Art . 37. Împuternicim pe dl. PETRULE DANIEL, cetăţean român, născut la data
de 21.12.1976 în mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. 13
Decembrie, nr. 90A, bl. 5, sc. A, apt. 2, jud. Braşov, identificat cu C.I. seria B.V. nr.
464181/2006 - Poliţia Braşov, CNP 1761221080049, să ne reprezinte, în faţa
tuturor pesoanelor fizice şi/ sau juridice în vederea autorizării funcţionări i
asoci aţiei
şi obţinerea Certificatului de Identificare Sportivă.
Prezentul CONTRACT DE SOCIETATE s-a redactat şi autentificat in 'i
(şapte) exemplare.
MEMBRII FONDATORI,

nde
trea
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autentificarea oe oae:ina a 8-a.

ROMANI A
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
TUDORACHE VIOREL
Braşov, str.Toamnei, nr.20
jud.Braşov, Tel.320262

NR.~

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE
Anul 2009, luna august, ziua 25

În faţa mea, TUDORACHE VIOREL, notar public, în Circumscripţia Judecătoriei
la sediul Biroului meu Notarial, s-a prezentat:----------------------------------------1. PETRULE DANIEL, cetătean român, născut la data de 21.12.1976 în mun.
Braşov, jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 90A, bl. 5, se.
A, apt. 2, jud. Braşov, identificat cu C.I. seria B.V. nr. 464181/2006 - Poliţia Braşov,
CNP 1761221080049, personal şi ca mandatar al d-lui. DOBRA MARIN, cetăţean
român, născut la data de 2.06.1970 în mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în mun.
Braşov, str. G-ral. Mociulschi, nr. 26, bl. G9, se. A, apt. 8, jud. Braşov, identificat cu
C.I. seria B.V. nr. 551402/2007 - Poliţia Braşov, CNP 1700602080061, împuternicit
cu procura autentificată sub nr. 1316/2009 la B.N.P. David Daniela - Mangalia,
mandat nerevocat, care după citirea actului a consimţit la autentificarea prezentului
înscris şi a semnat toate exemplarele lui. -----------------------------------------------------------Braşov,

I

In temeiul art. 8 lit.b din Legea nr. 36/1995.
SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS:
111;- încasat onorariu in valoare de

nr.

__

/2009.

_,__,~

300,00 lei,

inclusiv TVA,

cu chit.

ACT ADITIONAL
la actele constitutive ale
ASOCIATIEI SPORTIVE "OLIMPIA" SÂNPETRU

Subsemnaţii

: ---------------------------------------------------------------------- PETRULE DANIEL, cetăţean român, născut la data de 21.12.1976 în
mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr.
90A, bl. 5, se. A, apt. 2, jud. Braşov, identificat cu C.I. seria B.V. nr.
46418112006 - Poliţia Braşov, CNP 1761221080049 şi --------------------------DOBRA MARIN, cetăţean român, născut la data de 2.06.1970 în
mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliat în mun. Braşov, str. G-ral. Mociulschi, nr.
26, bl. G9, se. A, apt. 8, jud. Braşov, identificat cu C.I. seria B.V. nr.
551402/2007 - Poliţia Braşov , CNP 1700602080061, ambii asociaţi la
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "OLIMPIA" SÂNPETRU, cu sediul în mun. Braşov,
str. 13 Decembrie, nr. 90A, bl. 5, se. A, apt. 2, jud. Braşov, în conformitate cu
dispoziţiile Legii Educaţiei Fizice şi
Sportului nr. 69/2000, a H.G. nr.
884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor
Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, a prevederilor art. 1491-1493,
1499 şi _ următoarele din Codul Civil, am hotărât următoarele : -----------------1. Schimbarea sediului ASOCIAŢIEI SPORTIVE "OLIMPIA"
SÂNPETRU, din mun. Braşov, str. 13 Decembrie, nr. 90A, bl. 5, sc. A, apt. 2,
jud. Braşov, în com. Sânpetru, str. Morii, nr. 470A,jud. Braşov.----------------2. Celelalte prevederi ale actelor constitutive ale asociaţiei, ramân
n em od ifi cate.------------------------------__ _:____ ------------------------------------------3. Subsemnaţii, cunoaştem obligaţiile ce ne revin cu privire la
îndeplinirea formalităţilor de publicitate a prezentului act. -------------------------Actul a fost redactat la Sediul Biroului Notarilor Publici Asociaţi,
Tudorache Viorel şi Buzea Valeria - Doin a, , din Circumscripţia Judecătoriei
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- autentificare pe verso -
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 190022/19.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 190022
din data 19.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
DALB FINANCE S.R.L.
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J14/290/2012, atribuit în data de 16.10.2012
Cod unic de înregistrare: 25866828
Certificat de înregistrare: B2764263, emis pe data de 23.08.2013 si eliberat la data 23.08.2013
Adresă sediu social: Sat Araci, Comuna Vâlcele, Nr. 153/C, Judet Covasna
Contacte sediu social: Adresa de e-mail dalb-finance@yahoo.com, telefon: 0758068310, 0758068313,
0733671381
Contacte firmă: Adresa de e-mail dalb_finance@yahoo.com, telefon: 0733671381, 0749263013, 0749211105
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 25.08.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Adeverinţă primărie, nr. 1129 din data 20.08.2013
Durata sediului:nelimitat.
Act sediu: Contract de comodat, nr. 1 din data 28.09.2012
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.10.2012.
Data expirării dovezii de sediu: 01.10.2022.
Durata sediului: 10 ani.
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:59:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 300200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 30020
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CRĂCIUN IOAN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 05.03.1957, Comuna Merghindeal, Sibiu, România
Sex: masculin
Aport la capital: 6000 RON
Aport vărsat total: 6000 RON
Aport vărsat în RON : 6000 RON
Număr parţi sociale: 600
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 1.9987% / 1.9987%
GOGA OCTAVIAN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 24.01.1970, Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Sex: masculin
Aport la capital: 294200 RON
Aport vărsat total: 294200 RON
Aport vărsat în RON : 294200 RON
Număr parţi sociale: 29420
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 98.0013% / 98.0013%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
GOGA OCTAVIAN
Calitate: administrator
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 24.01.1970, Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Stare civilă: nedeclarat
Puteri: CONFORM ACT CONSTITUTIV
Atribuţii de reprezentare: CONFORM ACT CONSTITUTIV
Data numirii: 29.07.2015
Data expirării mandatului: 29.07.2045
Durată mandat: 30 ani ,
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:59:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Dată depunere specimen semnătură: 10.08.2015
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
2363 - Fabricarea betonului
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 19.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:59:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 190065/19.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 190065
din data 19.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
CĂŢEAN SILVIU NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: F8/1430/2013, atribuit în data de 19.09.2013
Cod unic de înregistrare: 32263196
Certificat de înregistrare: B3086355, emis pe data de 20.05.2015 si eliberat la data 22.05.2015
Adresă sediu social: Sat Rotbav, Comuna Feldioara, Strada NICOLAE BĂLCESCU, Nr. 137, Judet Braşov
Contacte sediu social: Adresa de e-mail scatean@yahoo.com
Contacte firmă: Adresa de e-mail scatean@yahoo.com
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : intreprindere individuala
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 06.11.2015
SEDIU PROFESIONAL
Act sediu: Contract de comodat, din data 01.09.2013
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 19.04.2016 : 13:07:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CĂŢEAN SILVIU-NICOLAE
Calitate: titular întreprindere individuala
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 29.09.1984, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: masculin
Data depunere specimen semnatura: 18.09.2013
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
PARTICIPARE SOŢIE/SOŢ LA ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Raport generat în data de 19.04.2016 : 13:07:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 19.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 19.04.2016 : 13:07:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185105/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185105
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
CATEAN TRADE SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/1555/2006, atribuit în data de 27.06.2006
Cod unic de înregistrare: 18803975
Certificat de înregistrare: B0705445, emis pe data de 28.06.2006 si eliberat la data 10.07.2006
Adresă sediu social: Sat Rotbav, Comuna Feldioara, Nr. 137, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0, 0268364272
Contacte firmă: telefon: 0268364272, 0
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 28.12.2011
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 10554 din data 07.06.2006
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 07.06.2006.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 12:49:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.

1/3

ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CĂŢEAN SILVIU-LEONTE
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 03.09.1958, BRAŞOV,JUD.BRAŞOV
Sex: masculin
Aport la capital: 200 RON
Aport vărsat total: 200 RON
Aport vărsat în RON : 200 RON
Număr parţi sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
CATEAN GEORGE-AURELIAN
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 01.11.1986, BRASOV, JUD.BRASOV
Puteri: CF.ACT ADITIONAL NR.1337/10.07.2006.
Data numirii în funcţie: 10.07.2006
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 10.07.2006
CĂŢEAN SILVIU-LEONTE
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 03.09.1958, BRAŞOV,JUD.BRAŞOV
Puteri: CF.ART.10 DIN STATUT SOCIETATE
Data numirii în funcţie: 15.06.2006
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 19.06.2006
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 15.04.2016 : 12:49:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 601/2002) Rev. Caen (1)
5222 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 12:49:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185798/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185798
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
CHIPPIE SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/83/1999, atribuit în data de 22.01.1999
Cod unic de înregistrare: 11395607
Certificat de înregistrare: B2174301, emis pe data de 10.12.2009 si eliberat la data Adresă sediu social: Sat Vulcan, Comuna Vulcan, Str. Laterala, Nr. 374, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 068/253592, 0268/256150
Contacte firmă: telefon: 068/253592, 0268/256150
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 19.06.2012
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Nu există înregistrări.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 16:14:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
NECULOIU IOAN
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 15.11.1972, Sat Vulcan, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 200 RON
Aport vărsat total: 200 RON
Aport vărsat în RON : 200 RON
Număr parţi sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
NECULOIU IOAN
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 15.11.1972, Vulcan,Brasov
Puteri: DEPLINE
Data numirii în funcţie: 19.10.1998
Durată mandat: neprecizată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Raport generat în data de 15.04.2016 : 16:14:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 16:14:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185832/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185832
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
GELMAR PROD SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/1321/2001, atribuit în data de 14.12.2001
Cod unic de înregistrare: 14351486
Certificat de înregistrare: B2259545, emis pe data de 04.07.2011 si eliberat la data Adresă sediu social: Comuna Vulcan, Nr. 72F, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0723621051
Contacte firmă: telefon: 0723621051
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 06.05.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 101405 din data 23.05.2011
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 23.05.2011.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:16:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
FLUERAŞ FLORIN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 10.02.1969, BRASOV,JUD. BRASOV
Sex: masculin
Aport la capital: 100 RON
Aport vărsat total: 100 RON
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
MUNTEAN GHEORGHE
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 01.10.1969, VULCAN,JUD. BRASOV
Sex: masculin
Aport la capital: 100 RON
Aport vărsat total: 100 RON
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
FLUERAŞ FLORIN
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 10.02.1969, BRASOV,JUD. BRASOV
Puteri: CF. ART. 14 DIN ACT CONSTITUTIV
Data numirii în funcţie: 15.11.2001
Durată mandat: neprecizată
Dată depunere specimen semnătură: 22.11.2001
MUNTEAN GHEORGHE
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 01.10.1969, VULCAN,JUD. BRASOV
Puteri: CF. ART. 14 DIN ACT CONSTITUTIV
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:16:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Data numirii în funcţie: 15.11.2001
Durată mandat: neprecizată
Dată depunere specimen semnătură: 22.11.2001
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:16:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185839/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185839
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
GOLDEN GALINA SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/772/2009, atribuit în data de 13.05.2009
Cod unic de înregistrare: 25551706
Certificat de înregistrare: B2253879, emis pe data de 14.03.2011 si eliberat la data Adresă sediu social: Sat Vulcan, Comuna Vulcan, EXTRAVILAN, DJ CODLEA-VULCAN KM 1, MINA 1
MAI, CORP ADMINISTRATIV, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0726713723
Contacte firmă: telefon: 0726713723
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 20.01.2016
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 101006 din data 31.01.2011
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 31.01.2011.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 2860100 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 286010
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:34:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
BUSUIOC FLORIN-DANIEL
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 25.09.1974, Loc. Codlea, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 2860100 RON
Aport vărsat total: 2860100 RON
Aport vărsat în RON : 200 RON
Număr parţi sociale: 286010
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
BUSUIOC FLORIN-DANIEL
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 25.09.1974, Loc. Codlea, Braşov, România
Puteri: cf. art. 9 din act constitutiv
Data numirii în funcţie: 28.04.2009
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 28.04.2009
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0147 - Creşterea păsărilor
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:34:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:34:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 189830/19.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 189830
din data 19.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
VLAD-AGRO-ZAHAR SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/360/2006, atribuit în data de 16.02.2006
Cod unic de înregistrare: 18391947
Certificat de înregistrare: B2516149, emis pe data de 16.01.2012 si eliberat la data 17.01.2012
Adresă sediu social: Sat Colonia Bod, Comuna Bod, Str. Fabricii, Nr. 1Bis, Ap. biroul 1, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0268283408, 0268283408
Contacte firmă: telefon: 0268283408, 0268283408
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 30.03.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 2882 din data 14.02.2006
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 14.02.2006.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 2050100 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 205010
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:23:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
NĂSTASE CRISTINA-SIMONA
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 11.07.1965, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 2050100 RON
Aport vărsat total: 2050100 RON
Aport vărsat în RON : 2050100 RON
Număr parţi sociale: 205010
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
NĂSTASE CRISTINA-SIMONA
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 11.07.1965, Loc. Braşov, Braşov, România
Puteri: CF.DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC NR.1/18.03.2015.
Data numirii: 18.03.2015
Data numirii în funcţie: 18.03.2015
Data expirării mandatului: 18.03.2114
Durată mandat: 99 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 18.03.2015
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CONCORDAT PREVENTIV
Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:23:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 19.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 19.04.2016 : 12:23:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185843/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185843
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
SIM AGRO TOP SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/2920/2007, atribuit în data de 29.10.2007
Cod unic de înregistrare: 22654090
Certificat de înregistrare: B3086416, emis pe data de 22.05.2015 si eliberat la data 26.05.2015
Adresă sediu social: Sat Colonia Bod, Comuna Bod, Str. FABRICII, Nr. 1BIS, Ap. BIROUL 2, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0268283408, 0268283408
Contacte firmă: telefon: 0268283408, 0268283408
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 21.05.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de închiriere, nr. 5 din data 28.12.2008
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 28.12.2008.
Data expirării dovezii de sediu: 28.12.2028.
Durata sediului: 20 ani.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 1000 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 100
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:47:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
NĂSTASE MIHAI VLAD
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 22.12.1986, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 1000 RON
Aport vărsat total: 1000 RON
Aport vărsat în RON : 1000 RON
Număr parţi sociale: 100
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
NĂSTASE MIHAI-VLAD
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 22.12.1986, Loc. Braşov, Braşov, România
Stare civilă: nedeclarat
Puteri: depline cf.art.7 din actul constitutiv
Data numirii în funcţie: 16.10.2007
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 25.10.2007
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
CONCORDAT PREVENTIV
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:47:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:47:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185845/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185845
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
FRAMCOM FELDIOARA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: C8/8/2005, atribuit în data de 14.06.2005
Cod unic de înregistrare: 1136044
Certificat de înregistrare: B1405246, emis pe data de 22.04.2008 si eliberat la data Adresă sediu social: Comuna Feldioara, Str. OCTAVIAN GOGA, Nr. 94, Judet Braşov
Contacte sediu social: Telex
0, telefon: 0268/265348
Contacte firmă: Telex
0, telefon: 0268/265348
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cooperativa
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 23.06.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 5093 din data 24.04.1987
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 24.04.1987.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 2870 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 287
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:54:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CRISTEA ELENA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 14.01.1953, Sat Măierus, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 500 RON
Aport vărsat total: 500 RON
Aport vărsat în RON : 500 RON
Număr parţi sociale: 50
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 17.42% / 17.42%
BANCIU NICULAE
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 12.09.1956, Sat Măierus, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
BANCIU MARIA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 28.02.1963, Sat Şerbeni, Mureş, România
Sex: feminin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
TAUS IOAN
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 05.03.1948, Comuna Măieruş, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:54:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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TAUS ELENA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 04.10.1952, MAIERUS, JUD.BRASOV
Sex: feminin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
ŞERBAN CORNEL
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 18.07.1948, Sat Dobârlău, Covasna, România
Sex: masculin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
ADUMITROAEI ELENA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 14.08.1969, Loc. Bicaz, Neamţ, România
Sex: feminin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
LORINCZI MARIA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 24.02.1955, Comuna Feldioara, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
CREŢU DORINA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:54:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.

3/8

Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 01.07.1959, Comuna Hăghig, Covasna, România
Sex: feminin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
VERES ROZALIA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 02.05.1956, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
GROZEA ILEANA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 17.06.1947, FELDIOARA, JUD.BRASOV
Sex: feminin
Aport la capital: 10 RON
Aport vărsat total: 10 RON
Aport vărsat în RON : 10 RON
Număr parţi sociale: 1
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 0.35% / 0.35%
EFTIN AUGUSTA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 28.11.1950, Sat Feldioara, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 30 RON
Aport vărsat total: 30 RON
Aport vărsat în RON : 30 RON
Număr parţi sociale: 3
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 1.05% / 1.05%
POPIŞTER EUGENIA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 15.10.1950, Comuna Feldioara, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 40 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:54:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Aport vărsat total: 40 RON
Aport vărsat în RON : 40 RON
Număr parţi sociale: 4
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 1.39% / 1.39%
CRIZBĂŞAN VIORICA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 17.12.1949, Comuna Feldioara, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 100 RON
Aport vărsat total: 100 RON
Aport vărsat în RON : 100 RON
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 3.48% / 3.48%
CRISTEA GHEORGHE-MARCEL
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 30.06.1949, BALCACIU, JUD.ALBA
Sex: masculin
Aport la capital: 500 RON
Aport vărsat total: 500 RON
Aport vărsat în RON : 500 RON
Număr parţi sociale: 50
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 17.42% / 17.42%
MARTON ATILA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 19.03.1967, Loc. Braşov, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 500 RON
Aport vărsat total: 500 RON
Aport vărsat în RON : 500 RON
Număr parţi sociale: 50
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 17.42% / 17.42%
CRISTEA ELEONORA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 21.07.1976, Loc. Zărneşti, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 500 RON
Aport vărsat total: 500 RON
Aport vărsat în RON : 500 RON
Număr parţi sociale: 50
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 17.42% / 17.42%
CRISTEA COSMIN
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:54:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 12.02.1976, Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Sex: masculin
Aport la capital: 500 RON
Aport vărsat total: 500 RON
Aport vărsat în RON : 500 RON
Număr parţi sociale: 50
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 17.42% / 17.42%
IACOB RELIANA
Calitate: membru cooperator
Cetăţenie: română
Data şi locul naşterii: 17.03.1971, Comuna Hălchiu, Braşov, România
Sex: feminin
Aport la capital: 100 RON
Aport vărsat total: 100 RON
Aport vărsat în RON : 100 RON
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 3.48% / 3.48%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
CRIZBĂŞAN VIORICA
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 17.12.1949, Sat Feldioara, Braşov, România
Puteri: Cf. H.A.G.O.M.C. NR.1 DIN 30.10.2014
Data ultimei prelungiri: 30.10.2014
Data expirării mandatului: 30.10.2018
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 04.09.2013
Temei legal: conf. Legii nr. 1/2005
MARTON ATILA
Calitate: administrator
Funcţie: membru în cons. de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 19.03.1967, Loc. Braşov, Braşov, România
Puteri: Cf. H.A.G.O.M.C. NR.1 DIN 30.10.2014
Data numirii: 30.10.2014
Data expirării mandatului: 30.10.2018
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 23.04.2014
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:54:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Temei legal: conf. Legii nr. 1/2005
CRISTEA COSMIN
Calitate: administrator
Funcţie: presedinte consiliu de administratie
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 12.02.1976, Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Puteri: Cf. H.A.G.O.M.C. NR.1 DIN 30.10.2014
Data numirii: 30.10.2014
Data expirării mandatului: 30.10.2018
Durată mandat: 4 ani ,
Dată depunere specimen semnătură: 23.04.2014
Temei legal: conf. Legii nr. 1/2005
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:54:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:54:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185846/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185846
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
PLAMETCO SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/3731/1993, atribuit în data de 07.12.1993
Cod unic de înregistrare: 5011434
Certificat de înregistrare: B1980677, emis pe data de 14.05.2009 si eliberat la data Adresă sediu social: Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, ORIZONTULUI, Nr. 3, Ap. biroul 2, Judet Braşov
Contacte sediu social: Fax 0268548096, Adresa de e-mail office@plametco.ro, Locaţie WEB
www.plametco.ro, telefon: 0268548095, 0268548095
Contacte firmă: Fax 0268548096, Adresa de e-mail office@plametco.ro, Locaţie WEB www.plametco.ro,
telefon: 0268548095, 0268548095
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 04.06.2010
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 103071 din data 27.04.2009
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 27.04.2009.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 500 RON , integral vărsat
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:57:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Număr părţi sociale: 50
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
STAN D.ION
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: casatorit
Data şi locul naşterii: 13.04.1954, COLŢI/JUD.BUZĂU
Sex: masculin
Aport la capital: 60 RON
Aport vărsat total: 60 RON
Număr parţi sociale: 6
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 12% / 12%
CÎDĂ E.CRISTINEL
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: necasatorit
Data şi locul naşterii: 02.05.1966, MĂGIREŞTI/JUD.BACĂU
Sex: masculin
Aport la capital: 440 RON
Aport vărsat total: 440 RON
Număr parţi sociale: 44
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 88% / 88%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
STAN D.ION
Calitate: director
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 13.04.1954, COLŢI/JUD.BUZĂU
Puteri: CF.ART.8 DIN CONTRACT -DIRECTOR EXECUTIV
Data numirii în funcţie: 02.12.1993
Durată mandat: nelimitată
CÎDĂ E.CRISTINEL
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 02.05.1966, MĂGIREŞTI/JUD.BACĂU
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:57:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Puteri: CF.ART.8 DIN CONTRACT
Data numirii în funcţie: 02.12.1993
Durată mandat: nelimitată
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.
Raport generat în data de 15.04.2016 : 17:57:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ROMÂNIA
JUDECĂTOR IA BRAŞOV

CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE
A PERSOANEI JURIDICE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL
Nr.7289/ 197/2007 din data de 18.01.2008 . . .... .. .

Denumirea:

LIGA

ASOClAT lA

PENTRU

DEZVOLTAREA

C OMUNITATlI
Modi ficare: ......................... ...... ...... ........ ...... .. .............. .
Judecător,

Ştampila

l. Sediul: Brasov, str.S itarului,
Modificare: ... „ . „ „

nr.6~

bl.Bl2, sc.B, ap.8,jud.Brasov

.. „ ... „ . . „ . „ ..• . .. „ „ .. „ „ •• . .... „ ... „ .• „ . ... „ .. „ .. ... „ „ „ ........ .

Judecător,

!______
„

·-· --·-

·. ---

Ştampila

- - ·- · · · · -

..---- --- - - --

..

„. ···-·--- - - - - „ „._ ·

- - ---

.„_

__

·-- -------

·„-

-.-

---- - - - -- - - - - -------.

2. Durata de funcţionare: .. .... „

nedeterminata ... ... ............... .
Modificare: ..... .... ..... .. ... ... ... .... ... ..... .... .... ... ..... ... .... ... ........ .
• . . . . . . • . . • . ..

Judecător,

[3.
.---

Ştampila

Numărul şi data înscr.i~rii în-~egist~ l special: .. .49/28.06.2007 ..
---

-

-

-

-·-

4. Semnătura şi ştampila

- ··- -

-

= = -

-

""""/"~-~~
n ;~~
„
1

, :

-

-

-

-

-

-

.•

---,

fiEsc4,

t

·-

-

„

- - --

.,

____________

.......

Statutul asociaţiei

„Liga pentru Dezvoltarea Comunităţii”
Capitolul I. - Dispoziţii generale
Art.1. Membrii fondatori:
Membrii fondatori ai asociaţiei, care şi-au manifestat, în mod liber, voinţa de
asociere în prezenta asociaţie, exercitându-şi dreptul constituţional prevăzut de
art.37 din Constituţia României sunt următorii:
ANDRONIC ANCA-OLGA, cetăţean român, cu domiciliul în Braşov, str. Sitarului
nr.6, bl. B 12, sc.B, ap.8, judeţul Braşov, identificata cu CI seria BV nr. 422440
eliberată de SPCLEP Braşov la data de 02.09.2005, CNP 1750331201027.
ANDRONIC RĂZVAN-LUCIAN, cetăţean român, cu domiciliul în Braşov, str.
Sitarului nr.6, bl. B 12, sc.B, ap.8, judeţul Braşov, identificat cu CI seria BV nr.
422438 eliberată de SPCLEP Braşov la data de 02.09.2005, CNP
1750614080039.
DOBRITOIU ADINA MONICA,cetatean roman, cu domiciliul in Brasov, str. Pictor
Luchian nr.25 F, bl.36, ap.5, judetul Brasov, identificata cu CI seria BV 260119
eliberata de SCLEP Brasov la data de 27.02.2003, CNP 2721024080073.
Art.2. Denumire, formă de organizare şi durată:
Denumirea asociaţiei este Liga pentru Dezvoltarea Comunităţii.
Asociaţia este persoană juridică de drept privat, neguvernamentală,
nonprofit, apolitică şi independentă. Asociaţia se constituie, se organizează şi
va funcţiona în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii (cu modificările şi completările ulterioare), precum şi cu
prevederile actului constitutiv şi ale statutului.
Asociaţia se înfiinţează pe durată nedeterminată, începând de la data
dobândirii personalităţii juridice.
Asociaţia are siglă, antet, ştampilă şi cont bancar. Asociaţia poate emite
carnete şi insigne membrilor săi.
Art.3. Sediul asociaţiei este în Braşov, str. Sitarului nr.6, bl.B 12, sc.B,
ap.8, judeţul Braşov. Sediul se poate schimba prin hotărârea Consiliului Director.
Art.4. Scopul asociaţiei este sprijinirea dezvoltării armonioase a
comunităţilor umane.
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Art.5. Obiective şi activităţi ale asociaţiei
Asociaţia îşi propune realizarea scopului prin următoarele obiective:
a) Definirea modalităţilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor, ţinând seama
de toate aspectele-cheie ale dezvoltării (economic, social, mediu, cultural
etc.);
b) Promovarea educaţiei, pe tot parcursul vieţii;
c) Protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a familiei;
d) Dezvoltarea armonioasă a tinerilor şi susţinerea iniţiativelor acestora;
e) Garantarea libertăţii de expresie şi a independenţei mass-media;
f) Promovarea egalităţii de gen şi de şansă ;
g) Protecţia minorităţilor de orice natură;
h) Sprijinirea dezvoltării turismului, cu precădere cel de factură rurală şi
cultural-istorică;
i) Promovarea sănătăţii, inclusiv a celei mintale;
j) Sprijinirea administaţiei publice locale şi a proiectelor de interes public;
k) Protecţia şi promovarea drepturilor omului;
l) Dezvoltarea de proiecte şi programe de protecţie si asistenţă socială;
m) Protecţia drepturilor consumatorilor şi promovarea calităţii bunurilor şi
serviciilor;
n) Protecţia mediului şi conservarea resurselor naturale;
o) Conservarea tradiţiilor, meşteşugurilor şi obiceiurilor populare;
p) Promovarea culturii şi încurajarea creaţiei artistice;
q) Respectarea specificităţii etnice şi promovarea multiculturalismului;
r) Dezvoltarea organizaţiilor de orice tip (din sectorul public, privat sau
neguvernamental);
s) Dezvoltarea noilor mijloace tehnice, bazate pe tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor;
t) Sprijinirea integrării sociale a romilor;
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u) Integrarea socială a pesoanelor cu handicap, indiferent de natura acestuia;
v) Sprijinirea voluntariatului şi implicarea persoanelor interesate în soluţionarea
problemelor de interes public;
Pentru realizarea obiectivelor mai sus menţionate, asociaţia poate organiza
activităţi specifice fiecărui obiectiv, cum ar fi:
-

Educarea membrilor comunităţilor în vederea afirmării acesteia prin activităţi
specifice vârstei şi posibilităţii lor de pregătire civică, profesională şi de
creaţie;

-

Dezvoltarea activităţilor de turism în condiţii ecologice si de păstrare a
habitatului natural al zonei;

-

Promovarea si dezvoltarea de programe educative in scopul cunoaşterii
istoriei, tradiţiilor si meştesugurilor populare, restaurarea şi protejarea
monumentelor de interes istoric;

-

Organizarea de simpozioane, sesiuni de comunicări stiintifice, expozitii si
tabere tematice;

-

Acordarea de burse de studii şi cercetare;

-

Dezvoltarea de servicii sociale cu caracter primar şi specializat, în condiţiile
legii;

-

Proiecte şi programe culturale (manifestări artistice, festivaluri, tabere de
creaţie);

-

Programe educaţionale pentru copii şi tineret (cursuri, workshopuri, tabere
lucrative, si orice alte manifestari tangente);

-

Activităţi de promovare a asociaţiei şi activităţilor acesteia (prin fotografii,
filme, publicaţii, Internet etc.);

-

Activităţi de comunicare (simpozioane, conferinţe şi altele asemenea, în
temeiul obiectivelor subscrise);

-

Activitati in vederea supravegherii, medierii si protejarii principiilor
democratice in cadrul comunitatii;

-

Activităţi economice directe, desfăşurate în condiţiile legii;

-

Promovarea unor proiecte de atragere de fonduri in scopul promovarii si
realizarii obiectivelor fundatiei;

-

Sprijinirea voluntariatului şi implicarea persoanelor interesate în soluţionarea
problemelor de interes public;
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-

Proiecte şi programe de voluntariat;

Capitolul II. – Organizare şi administrare
Art.8. Calitatea de asociat se dobândeşte de către orice persoană
interesată, prin exprimarea în scris a voinţei în acest scop urmată de aprobarea
Consiliului Director.
Calitatea de asociat se pierde ca urmare a nerespectării obligaţiilor
prevăzute în prezentul statut.
Art.9. Pentru a dobândi calitatea de asociat, orice persoană interesată
trebuie să-şi exprime acordul referitor la prevederile prezentului statut şi să
respecte următoarele obligaţii:
- să reprezinte cu cinste asociaţia în relaţiile cu terţii;
- să achite cu regularitate cotizaţia lunară;
- să participe la toate activităţile asociaţiei.
Art.10. Asociaţii au următoarele drepturi:
- să-şi exprime votul în mod liber în Adunarea Generală a
asociaţiei;
- să facă parte din organele de conducere ale asociaţiei;
- să beneficieze de toate drepturile legale pe care i le conferă
calitatea de asociat.
Art.11. Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
- Adunarea Generală;
- Consiliul Director;
- Cenzorul sau, după caz, Comisia de Cenzori.
Art.12. Adunarea Generală este organul de conducere şi cuprinde
totalitatea asociaţilor.
Competenţa Adunării Generale cuprinde:
- stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director, care sunt
aleşi pentru un mandat de doi ani;
- alegerea şi revocarea Cenzorului sau, după caz, a membrilor
Comisiei de Cenzori;
- înfiinţarea de filiale şi sucursale;
- modificarea actului constitutiv şi a statutului;
- dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase după lichidare;
- hotărăşte asupra oricăror probleme privind activitatea asociaţiei, în
conformitate cu prevederile dispoziţiilor legale în vigoare, cu
excepţia deciziilor care sunt de competenţa Consiliului Director.
Art.13.

Adunarea Generală se întruneşte cel puţin odată pe an şi are
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drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a Comisiei de
Cenzori (Cenzorului). Consiliul Director ia măsuri pentru convocarea
Adunării Generale, prin înştiinţare scrisă cu cel puţin 10 zile înainte de data
stabilită, în care se va specifica data Adunării Generale şi punctele de pe
ordinea de zi.
Art.14. Adunarea Generală se consideră legal constituită în prezenţa
majorităţii asociaţilor şi poate lua hotărâri numai prin votul majorităţii asociaţilor
prezenţi.
Art.15. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale,
este interesat personal sau prin soţul sau, 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 dispoziţiile din prezentul
articol este răspunzător de daune cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi
putut obţine majoritatea cerută.
Art.16. Hotărârile luate în Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului
constitutiv şi / sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au
luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art.17. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor
Adunării Generale.
Art.18. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
- 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;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
- aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
- organizează, îndrumă şi desfăşoară activitatea asociaţiei;
- urmăreşte respectarea legii şi a disciplinei financiare.
- stabileşte cotizaţia lunară pe care trebuie să o plătească fiecare
membru al asociaţiei.
Consiliul director este compus din:
- preşedinte;
- 2 membri.
Art.19.Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un Cenzor
(o Comisie de Cenzori) ales (aleasă) de Adunarea Generală şi care are
următoarele atribuţii:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
- verifică modul cum sunt respectate hotărârile Adunării Generale
privind fondurile băneşti.
Art.20. Când numărul asociaţilor înscrişi până la data întrunirii ultimei
Adunări Generale depăşeşte 100, controlul financiar intern al asociaţiei se va
exercita de o Comisie de Cenzori alcătuită dintr-un număr impar de membri, din
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care majoritatea este formată din asociaţi. Membrii Consiliului Director nu pot fi
cenzori.
Art.21. Casierul se alege din acei asociaţi care au cunoştinţele economicofinanciare necesare şi prezintă garanţie din punct de vedere al cinstei şi
corectitudinii. Acesta este retribuit conform hotărârii Consiliului Director.
Capitolul III. Patrimoniul asociaţiei:
Art.22. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 450 RON, fiind constituit de
aportul în bani al membrilor fondatori, dupa cum urmeaza:
Andronic Razvan-Lucian - 350 RON
Andronic Anca Olga
- 50 RON
Dobrtoiu Adina Monica - 50 RON
Resursele patrimoniale ale asociaţiei se compun din:
- plata cotizaţiilor;
- donaţii în bani sau în natură şi contribuţii de la persoane fizice din
afara sau din interiorul asociaţiei sau persoane juridice române ori
străine;
- sponsorizări;
- finanţări din surse interne sau externe precum şi din programe
aprobate de organisme internaţionale;
- rezultate ale unor acţiuni proprii (tombole, încasări din manifestaţii
specifice activităţii asociaţiei etc.);
- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea surselor disponibile
în condiţii legale;
- venituri realizate din activităţi economice directe;
- resurse obţinute de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele
locale, în condiţiile legii;
- alte venituri prevăzute de lege.
Capitolul IV. – Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei:
Art.23. Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărâre judecătorească;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
Art.24. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
- 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 constituit;
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-

reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege (3
persoane, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni).

Art.25.În caz de dizolvare prin hotărârea Adunării Generale, în termen de 15
zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal în formă autentică se depune
la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în
Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor.
Art.26. Lichidarea asociaţiei
În situaţia în care asociaţia se dizolvă de drept sau prin hotărâre
judecătorească, lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească.
În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiţi
de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de
dizolvare.
În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea
lichidatorilor.
Art.27.În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se
pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemănător, sau oricăror alte persoane juridice,
prin vânzarea la licitaţie publică în condiţiile legii.
Statutul asociaţiei se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare
referitoare la organizarea şi funcţionarea asociaţiilor non-profit.
Prezentul Statut al asociaţiei a fost dezbătut şi aprobat în unanimitate în
şedinţa de constituire a asociaţiei din data de 20.02.2007.
Prezentul statut a fost redactat in 4 exemplare, toate cu valoare de original,
de av. Codruta Constantinescu, la cererea partilor, care au semnat inscrisul dupa
citirea acestuia.
Se atesta data, identitatea partilor si continutul actului conf. art. 3 alin.1
Teza a -3-a din Legea nr.51/1995 republicata si inregistrata in Registrul Special al
Cabinetului de avocat la pozitia nr.2 / 23.02.2007.
Semnaturile membrilor fondatori:
Andronic Anca-Olga
Andronic Razvan-Lucian
Dobritoriu Adina-Monica

Avocat,
Codruta Constantinescu

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185847/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185847
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
MAIESTOSO PROSERCOM SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/871/1995, atribuit în data de 21.07.1995
Cod unic de înregistrare: 7776581
Certificat de înregistrare: B2246556, emis pe data de 11.02.2010 si eliberat la data Adresă sediu social: Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Calea Fagarasului, Nr. 546, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 268/483188, 258696
Contacte firmă: telefon: 268/483188, 258696
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 10.11.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 2156 din data 19.04.2002
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 19.04.2002.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:01:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
MORAR IOAN
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 22.08.1962, BRASOV
Sex: masculin
Aport la capital: 200 RON
Aport vărsat total: 200 RON
Număr parţi sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
MORAR DANA-MANUELA
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 17.09.1963, Loc. Luduş, Mureş, România
Puteri: cf. deciziei asociatului unic nr.132/06.11.2015
Data numirii: 06.11.2015
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 09.11.2015
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi şi tutun
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:01:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:01:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185849/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185849
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
SAM-NICE SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/2316/2003, atribuit în data de 26.11.2003
Cod unic de înregistrare: 15941566
Certificat de înregistrare: B1771972, emis pe data de 05.02.2009 si eliberat la data Adresă sediu social: Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Str. Fagarasului, Nr. 18, Bloc 18, Scara A, Ap. 5, Judet
Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0721332539, 258888
Contacte firmă: telefon: 0721332539, 258888
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 22.01.2016
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 3094 din data 14.11.2003
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 14.11.2003.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:14:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
SAMSON MIHAI
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 11.09.1949, com.Ciumulesti,jud.Suceava
Sex: masculin
Aport la capital: 200 RON
Aport vărsat total: 200 RON
Număr parţi sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
SAMSON MIHAI
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 11.09.1949, com.Ciumulesti,jud.Suceava
Puteri: Cf.art.10.statut societate
Data numirii în funcţie: 19.11.2003
Durată mandat: neprecizată
Dată depunere specimen semnătură: 22.11.2003
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:14:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:14:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185850/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185850
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
FINTRANS SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/326/2001, atribuit în data de 19.03.2001
Cod unic de înregistrare: 13783478
Certificat de înregistrare: B2752566, emis pe data de 31.05.2013 si eliberat la data 07.06.2013
Adresă sediu social: Oraş Ghimbav, Str. Fagarasului, Nr. 40, Bloc 6, Scara B, Ap. 2, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 268/258896, 0722434091
Contacte firmă: telefon: 268/258896, 0722434091
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 25.05.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de vânzare cumpărare, nr. 26584 din data 24.07.1995
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 24.07.1995.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 1000500 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 100050
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:20:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
FLUERAŞ IOAN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 08.11.1970, BV
Sex: masculin
Aport la capital: 500250 RON
Aport vărsat total: 500250 RON
Aport vărsat în RON : 500250 RON
Număr parţi sociale: 50025
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
FLUERAŞ MARIAN-FLORIN
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 01.12.1972, Sat Fundata, Braşov, România
Sex: masculin
Aport la capital: 500250 RON
Aport vărsat total: 500250 RON
Aport vărsat în RON : 500250 RON
Număr parţi sociale: 50025
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
FLUERAŞ MARIAN-FLORIN
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 01.12.1972, Sat Fundata, Braşov, România
Stare civilă: nedeclarat
Puteri: CF ACT ADITIONAL NR. 21/07.01.2003
Data numirii în funcţie: 07.01.2003
Durată mandat: neprecizată
Temei legal: conf. Legii nr.31/1990
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:20:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:20:30
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185853/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185853
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
ALSEREEX SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/2761/2007, atribuit în data de 11.10.2007
Cod unic de înregistrare: 22555665
Certificat de înregistrare: B2478733, emis pe data de 24.10.2011 si eliberat la data 01.11.2011
Adresă sediu social: Sat Cristian, Comuna Cristian, Str. LATERALA, Nr. 39, Ap. CAM.3, Judet Braşov
Contacte sediu social: Fax 0268/257368, Adresa de e-mail cretu_rares@yahoo.com, telefon: 0744316659,
0268/318728
Contacte firmă: Fax 0268/257368, Adresa de e-mail cretu_rares@yahoo.com, telefon: 0744316659,
0268/318728
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 26.06.2014
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat, din data 01.10.2007
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.10.2007.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:33:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
CREŢU RAREŞ ALEXANDRU
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 16.09.1983, BRAŞOV,BRAŞOV
Sex: masculin
Aport la capital: 200 RON
Aport vărsat total: 200 RON
Aport vărsat în RON : 200 RON
Număr parţi sociale: 20
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
CREŢU RAREŞ ALEXANDRU
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 16.09.1983, BRAŞOV,BRAŞOV
Puteri: CF. ART. 8 ACT CONSTITUTIV
Data numirii în funcţie: 27.09.2007
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 27.09.2007
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:33:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:33:00
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185854/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185854
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
ARCODENT SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/997/2004, atribuit în data de 05.05.2004
Cod unic de înregistrare: 16393690
Certificat de înregistrare: B2175383, emis pe data de 10.05.2010 si eliberat la data Adresă sediu social: Sat Cristian, Comuna Cristian, STR.NISIPULUI, Nr. 42C, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0268333009, 0729090235
Contacte firmă: telefon: 0268333009, 0729090235
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 10.05.2010
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Certificat de la primarie, nr. 1110 din data 18.03.2010
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 18.03.2010.
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:40:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
BUZOIANU OANA STEFANIA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 30.07.1972, Brasov,jud. Brasov
Sex: feminin
Aport la capital: 100 RON
Aport vărsat total: 100 RON
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
BUZOIANU OVIDIU SILVIU
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 25.11.1971, Brasov,jud. Brasov
Sex: masculin
Aport la capital: 100 RON
Aport vărsat total: 100 RON
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
BUZOIANU OANA STEFANIA
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: feminin
Data şi locul naşterii: 30.07.1972, Brasov,jud. Brasov
Puteri: cf. art. 8 din act constitutiv
Data numirii în funcţie: 02.03.2004
Data expirării mandatului: 02.03.2103
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 21.04.2004
BUZOIANU OVIDIU SILVIU
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 25.11.1971, Brasov,jud. Brasov
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:40:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Puteri: cf. art. 8 din act constitutiv
Data numirii în funcţie: 02.03.2004
Data expirării mandatului: 02.03.2103
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 21.04.2004
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:40:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:40:45
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Nr.: 185856/15.04.2016

FURNIZARE INFORMAŢII DE BAZĂ

Către

Suciu Ioana

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. 185856
din data 15.04.2016 vă comunicăm urmatoarele informaţii:
TORNADO TREATED WATER SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J8/1398/2009, atribuit în data de 07.10.2009
Cod unic de înregistrare: 26081319
Certificat de înregistrare: B3176570, emis pe data de 30.12.2015 si eliberat la data 04.01.2016
Adresă sediu social: Sat Cristian, Comuna Cristian, Strada LATERALA, Nr. 109A, Judet Braşov
Contacte sediu social: telefon: 0268257870, 0729079996
Contacte firmă: telefon: 0268257870, 0729079996
Stare firmă: funcţiune
Forma de organizare : societate cu raspundere limitata
Data ultimei înregistrări în registrul comerţului: 30.12.2015
Durată: nelimitată;
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Extras de carte funciară, nr. 25506 din data 13.03.2014
Durata sediului:nelimitat.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 200 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 20
Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:47:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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ASOCIAŢI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAŢI PERSOANE FIZICE
ANUŢOIU ELENA
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 26.10.1975, Comăneşti,jud. bacău
Sex: feminin
Aport la capital: 100 RON
Aport vărsat total: 100 RON
Aport vărsat în RON : 100 RON
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
ANUŢOIU IONICĂ
Calitate: asociat
Cetăţenie: română
Stare civilă: nedeclarat
Data şi locul naşterii: 20.10.1956, Păuleşti,jud. Vrancea
Sex: masculin
Aport la capital: 100 RON
Aport vărsat total: 100 RON
Aport vărsat în RON : 100 RON
Număr parţi sociale: 10
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 50% / 50%
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ JURIDICĂ)
Nu există înregistrări.
REPREZENTANT acţionar/asociat/membru (PERSOANĂ FIZICĂ)
Nu există înregistrări.
Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE)
ANUŢOIU IONICĂ
Calitate: administrator
Funcţie: nespecificata
Cetăţenie: română
Sex: masculin
Data şi locul naşterii: 20.10.1956, Păuleşti,jud. Vrancea
Puteri: cf. art. 8 din act constitutiv
Data numirii în funcţie: 06.10.2009
Durată mandat: nelimitată
Dată depunere specimen semnătură: 06.10.2009
Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE)
Nu există înregistrări.
Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:47:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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CURATOR / CURATOR SPECIAL
Nu există înregistrări.
Activitatea principală
Domeniul de activitate principal: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
CONCORDAT PREVENTIV
Nu există înregistrări.
FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART 21. LIT. e-h) din L26/1990
- Urmărire penală:
Nu există înregistrări.
- Dosar penal - trimitere în judecată:
Nu există înregistrări.
- Condamnare penală a firmei:
Nu există înregistrări.
- Dizolvare firmă:
Nu există înregistrări.
- Lichidare firmă:
Nu există înregistrări.
- Insolvenţă:
Nu există înregistrări.

S-a eliberat prezenta furnizare de informaţii solicitantului Suciu Ioana , spre a-i servi la Informare.
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului central computerizat, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului şi au la bază înregistrările existente în acesta până la data de 15.04.2016
Prezenta furnizare de informaţii are valoare de original având ataşată o semnătură electronică extinsă, bazată pe
un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.
Acest document poate fi verificat accesând funcţionalitatea "Verificare certificat" aferentă serviciului online
InfoCert.

Raport generat în data de 15.04.2016 : 18:47:15
Folosirea în alte scopuri decât cele pentru care a fost solicitat, contrafacerea prezentului document constituie infracțiune şi se pedepseşte conform legii.
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Anexa 8 - Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare
a SDL
Echipa GAL Ținutul Bârsei va fi alcătuită din 9 persoane având următoarele atribuții generale:
-

-

-

1 Manager general – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât și
al respectării procedurilor de lucru;
1 Manager financiar – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar –
contabile a GAL-ului; va avea și atribuții de verificare a cererilor de finanțare și a
conformității cererilor de plată depuse de beneficiarii GAL; va coordona activitatea de
elaborare a dosarelor cererilor de plată aferente măsurii 19.4
6 Agenți de dezvoltare – desfășoară activități de evaluare și selecția a cererilor de
finanțare, asistență la implementare pentru beneficiari, verificarea dosarelor cererilor
de plată, participă la organizarea și moderarea acțiunilor de informare, promovare,
animare și instruire, monitorizează evoluția proiectelor finanțate prin SDL, participă la
procesul de monitorizare și evaluare a implementării SDL, asigură funcționarea eficientă
a GAL, participă la evenimente ale RNDR și alte organisme relevante pentru obiectivele
GAL Ținutul Bârsei;
1 Funcționar administrativ – asigură suportul echipei de implementare a SDL.

Toți angajații vor fi încadrați cu contracte individuale de muncă cu timp parțial, cu o normă
de minim 4 ore/zi, însă în funcție de gradul de încărcare a echipei, norma va putea fi majorată
până la 8 ore /zi. Această structură va putea fi definitivată după comunicarea sumelor
disponibile prin componenta B din Planul de Finanțare. În perioada 2021 - 2023, atunci când
volumul de muncă va scădea, se va putea renunța la o parte din membrii echipei sau se vor
diminua normele (dar se va respecta condiția menținerii numărului cu o normă de minim 4
ore/zi, cel puțin până la momentul contractării tuturor fondurilor alocate SDL.

Detalierea atribuțiilor pentru fiecare poziție este prezentată mai jos:
MANAGER GENERAL
1. Cerinţele postului - Studii superioare
Experienţă: minim trei ani într-un post de conducere, cu sarcini relevante.
Profilul si aptitudini: caracter stabil si deschis, loial, spirit de observatie, capacitate de lucru
in echipa, bun coordonator, abilitati de comunicare si conducere.
Caracteristici personale: memorie, capacitate de organizare si utilizare a timpului, fluenta
exprimarii, personalitate, incredere, creativitate, sociabilitate, dinamism, capacitate de
asumare a riscului
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2. Misiune/ obiective
Managerul genral reprezintă GAL ŢINUTUL BÂRSEI în relaţia cu persoane fizice şi juridice
interesate în dezvoltarea locală şi asigură funcţionalitatea aparatului executiv al GAL ŢINUTUL
BÂRSEI în vederea atingerii obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală.
3. Nivelul ierarhic
Se subordonează Preşedintelui Consiliului Director şi Adunării Generale a GAL
4. Relaţii funcţionale
- cu membrii Consiliului Director al GAL
- cu ceilalţi angajaţi ai GAL ŢINUTUL BÂRSEI;
- cu subcontractori ce furnizează servicii GAL ŢINUTUL BÂRSEI
5. Relaţii de colaborare
- cu toate organizaţiile publice şi private membre ale GAL ŢINUTUL BÂRSEI
- cu organizaţii şi instituţii relevante în procesul de dezvoltare locală
6. Relaţii de reprezentare
- Managerul general reprezintă GAL ŢINUTUL BÂRSEI în relaţia cu organizaţiile membre şi cu
terţi.
7. Denumirea posturilor subordonate
- Agent de dezvoltare
- Manager financiar
- Funcţionar administrativ
8. Atribuţii şi responsabilităţi
-

-

Stabilește obiectivele de dezvoltare ale GAL TB, in concordanta cu deciziile Adunarii
Generale
Defineste si formuleaza obiectivele de dezvoltare ale GAL TB, planifica si coordoneaza
activitatea, indeplineste functii de reprezentare, apreciaza rezultatele obtinute,
raporteaza in fata adunarii generale, reprezinta GAL TB in relatiile cu tertii.
Se subordoneaza Adunarii Generale
Stabileste obiective pentru angajații GAL TB in concordanta cu obiectivele aprobate
Elaborareaza bugetul GAL Ținutul Bârsei
Dezvolta relatii pozitive cu persoane cheie in vederea intaririi pozitiei GAL Ținutul
Bârsei
Asigura managementul GAL Ținutul Bârsei
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-

Aproba procedurile de interes general ale GAL Ținutul Bârsei
Evalueaza periodic activitatea angajatilor din subordine
Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine
Decide asupra parteneriatelor strategice interne sau externe
Are in subordine directa intreaga echipa a GAL Ținutul Bârseii
Raspunde de folosirea cu eficienta a fondurilor GAL Ținutul Bârsei
Coordoneaza activitatea de achiziti publice, lansarea apelurilor de proiecte, selectia
proiectelor finantabile, monitorizarea si evaluarea proiectelor aflate in derulare
Reprezinta interesele GAL Ținutul Bârsei in relatiile cu partenerii interni si externi si cu
Institutile Publice
Raspunde de gestionarea eficienta a resurselor umane si materiale ale GAL Ținutul
Bârsei
întocmeşte rapoarte privind programele derulate şi eficienţa acestora.

9. Contextul muncii
A.Mediul fizic
• Managerul general îşi desfăşoară activitatea în birou.
B. Mediul socio-organizaţional
• Timpul de muncă este de 4-8 ore/zi. In funcţie de complexitatea activităţilor şi de
urgenţele apărute programul de lucru poate fi prelungit.
• Managerul general îşi poate desfăşura activitatea singur sau în echipă cu alţi specialişti (din
cadrul organizaţiei sau din afară). Interacţionează permanent cu antreprenori, potenţiali
investitori şi reprezentanţi ai altor instituţii.
C. Riscuri. Alte notificări speciale
• Nu este cazul

10. Cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru desfăşurarea activităţii
Cunoştinţe referitoare la:
• Administraţie şi management
• Legislaţie şi guvernare
• Limba română
• Limbi străine de circulaţie internaţională
• Utilizare IT şi periferice uzuale
• Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
• Modul de implementare a proiectelor finanţate prin intermediul PNDR
• Cunoştinţe de management de proiect
Tipuri de deprinderi
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•
•
•

Deprinderi sociale
Deprinderi de rezolvare a problemelor
Deprinderi de gestionarea resurselor

MANAGER FINANCIAR
1. Cerinţele postului
Studii de specialitate: studii superioare economice
Perfecţionări (specializări) : formare în domeniul contabilităţii şi managementului financiar
Cunoştinţe IT: Microsoft Office, Excel, aplicaţii specializate de contabilitate
Abilităţile, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, organizare şi coordonare
Cerinţe specifice: - competenţe în ceea ce priveşte managementul financiar al proiectului
Experienţă profesională: Nu este necesara experiență profesională anterioară
2. Misiune/ obiective
Managementul financiar al proiectului
Agentul de Dezvoltare reprezintă GAL ŢINUTUL BÂRSEI în relaţia cu persoane fizice şi juridice
interesate în dezvoltarea locală şi asigură prin activitățile sale implementarea Strategiei
deDezvoltare Locală al teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI.
3. Nivelul ierarhic
Se subordonează Managerului General
4. Relaţii funcţionale
- cu Managerul general
- cu ceilalţi angajaţi ai GAL Ținutul Bârsei;
- cu subcontractori ce furnizează servicii GAL Ținutul Bârsei
5. Relaţii de colaborare
- cu toate organizaţiile publice şi private membre ale GAL Ținutul Bârsei
- cu organizaţii şi instituţii relevante în procesul de dezvoltare locală
6. Relaţii de reprezentare
- pe bază de delegare
7. Denumirea posturilor subordonate
- Nu este cazul

8. Atribuţii şi responsabilităţi
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-

-

Asigură managementul financiar contabil al proiectului finanțat prin măsura 19 din PNDR
2014 - 2020
Efectuează previziunile de venituri şi cheltuieli din cadrul proiectului
Efectuează corect si la timp a calculul drepturilor băneşti ale personalului angajat în
cadrul proiectului
Întocmeşte toate situaţiile financiare necesare pentru buna derulare a proiectului
Elaborează şi comunică procedurile de management financiar al proiectului
Contabilizează şi înregistrează extrasele de cont de la bănci;
Contabilizează şi înregistrează deplasările interne şi externe ale membrilor echipei de
proiect;
Stabileşte obligaţiile de plată (inclusiv cele legate de salariile echipei de implementare
a proiectului) şi întocmeşte declaraţiile către instituţiile publice aferente;
Supraveghează arhivarea documentelor cu care lucrează, conform atribuţiilor;
Efectuează operaţiunile bancare (plăţi furnizori, ordine de plata bugetare etc) si
întocmeşte setul de documente pentru plăţile electronice, licitaţii si ridicările de
numerar în lei si valută;
Înscrie în registre operaţiunile efectuate (ordine de plata, remiteri bancare, emitere
facturi, evidenta încasări);
Verifica încasările, provenienţa si distribuirea acestora;
Ţine legătura cu băncile, clienţii şi furnizorii interni, in ceea ce priveşte atribuţiile ce-i
revin;
Întocmeşte lunar declaraţiile de impozite, taxe si contribuţii aferente salariilor;
supravegherea și controlul gestiunii financiar – contabile a GAL-ului
verificarea cererilor de finanțare și a conformității cererilor de plată depuse de
beneficiarii GAL
coordonarea activității de elaborare a dosarelor cererilor de plată aferente măsurii 19
Acordă asistenţă în managementul proiectelor de dezvoltare locală şi/sau regională;
Monitorizează şi evaluează impactul proiectelor iniţiate; întocmeşte rapoarte privind
programele derulate şi eficienţa acestora.
participă la procesul de monitorizare și evaluare a implementării SDL
asigură funcționarea eficientă a GAL
participă la evenimente ale RNDR și alte organisme relevante pentru obiectivele GAL
Ținutul Bârsei
Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică
Răspunde de desfăşurarea in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare a
activităţii financiar-contabile din cadrul proiectului
Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite in sarcina sa de către managerul general
Utilizează orice resurse avute la dispoziţie pentru a duce la îndeplinire activităţile
planificate ale proiectului

9. Contextul muncii
A.Mediul fizic
• Managerul financiar îşi desfăşoară activitatea în birou.
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B. Mediul socio-organizaţional
• Timpul de muncă este de 4-8 ore/zi. In funcţie de complexitatea activităţilor şi de
urgenţele apărute programul de lucru poate fi prelungit.
• Managerul financiar îşi poate desfăşura activitatea în echipă
C. Riscuri. Alte notificări speciale
• Nu este cazul
10. Cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru desfăşurarea activităţii
Cunoştinţe referitoare la:
• Administraţie şi management
• Legislaţie şi guvernare
• Limba română
• Utilizare IT şi periferice uzuale
• Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
• Modul de implementare a proiectelor finanţate prin intermediul PNDR
• Cunoştinţe de management financiar de proiect
Tipuri de deprinderi
• Deprinderi sociale
• Deprinderi de rezolvare a problemelor
• Deprinderi de gestionarea resurselor

AGENT DE DEZVOLTARE
1. Cerinţele postului
Studii/ specialitatea: superioare. Constituie avantaj specializările relevante pentru procesul
de dezvoltare locală (științe administrative, științe juridice, management, sociologie, etc.)
Experienţă profesională: Nu este necesara experiență profesională anterioară

2. Misiune/ obiective
Agentul de Dezvoltare reprezintă GAL ŢINUTUL BÂRSEI în relaţia cu persoane fizice şi juridice
interesate în dezvoltarea locală şi asigură prin activitățile sale implementarea Strategiei de
Dezvoltare Locală al teritoriului ȚINUTUL BÂRSEI.
3. Nivelul ierarhic
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Se subordonează Directorului General
4. Relaţii funcţionale
- cu Managerul general
- cu ceilalţi angajaţi ai GAL Ținutul Bârsei;
- cu subcontractori ce furnizează servicii GAL Ținutul Bârsei
5. Relaţii de colaborare
- cu toate organizaţiile publice şi private membre ale GAL Ținutul Bârsei
- cu organizaţii şi instituţii relevante în procesul de dezvoltare locală
6. Relaţii de reprezentare
- pe bază de delegare
7. Denumirea posturilor subordonate
- Nu este cazul

8. Atribuţii şi responsabilităţi
-

-

-

Contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală al teritoriului ŢINUTUL
BÂRSEI
Se documentează cu privire la documentele programatice necesare pentru
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală (ghiduri ale solicitantului, proceduri de
lucru ale PNDR, etc.)
Asigură comunicarea cu AM PNDR și APDRP precum și cu structurile teritoriale
subordonate acestora
participă la organizarea și moderarea acțiunilor de informare, promovare, animare și
instruire
Elaborează documentele necesare apelurilor de selecție
Asigură validarea apelurilor de selecție conform cerințelor AM PNDR și APDRP
Asigură promovarea în teritoriu a apelurilor de selecție lansate de GAL ȚINUTUl BÂRSEI
Răspunde solicitărilor de clarificări referitoare la apelurile de selecție
Asigură primirea și înregistrarea dosarelor cererilor de finanțare
desfășoară activități de evaluare și selecția a cererilor de finanțare, asistență la
implementare pentru beneficiari, verificarea dosarelor cererilor de plată Comunică cu
solicitanții care au depus cereri de finanțare în cadrul apelurilor lansate de GAL Ținutul
Bârsei
Asigură convocarea Comitetului de Selectare a Proiectelor / Comisia de Soluționare a
Contestațiilor / alte structuri funcționale interne
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-

Asigură sprijin și suport administrativ pentru membrii Comitetului de Selectare a
Proiectelor
Asigură derularea procedurilor interne necesare pentru finanțarea proiectelor selectate
Furnizează informaţii privind programele şi posibilităţile de finanţare a proiectelor de
dezvoltare locală şi/sau regională;
Acordă asistenţă în managementul proiectelor de dezvoltare locală şi/sau regională;
Monitorizează şi evaluează impactul proiectelor iniţiate; întocmeşte rapoarte privind
programele derulate şi eficienţa acestora.
participă la procesul de monitorizare și evaluare a implementării SDL
asigură funcționarea eficientă a GAL
participă la evenimente ale RNDR și alte organisme relevante pentru obiectivele GAL
Ținutul Bârsei
Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică
Răspunde de desfăşurarea in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare a
activităţii generale din cadrul proiectului
Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite in sarcina sa de către managerul general
Utilizează orice resurse avute la dispoziţie pentru a duce la îndeplinire activităţile
planificate ale proiectului

9. Contextul muncii
A.Mediul fizic
• Agentul de dezvoltare îşi desfăşoară activitatea atât în birou, cât şi pe teren.
B. Mediul socio-organizaţional
• Timpul de muncă este de 4-8 ore/zi. In funcţie de complexitatea activităţilor şi de
urgenţele apărute programul de lucru poate fi prelungit.
• Agentul de dezvoltare îşi poate desfăşura activitatea singur sau în echipă cu alţi specialişti
(din cadrul organizaţiei sau din afară). Interacţionează permanent cu antreprenori, potenţiali
investitori şi reprezentanţi ai altor instituţii.
C. Riscuri. Alte notificări speciale
• Nu este cazul
10. Cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru desfăşurarea activităţii
Cunoştinţe referitoare la:
• Administraţie şi management
• Legislaţie şi guvernare
• Limba română
• Limbi străine de circulaţie internaţională
• Utilizare IT şi periferice uzuale
• Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
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•
•
•

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei
Modul de implementare a proiectelor finanţate prin intermediul PNDR
Cunoştinţe de management de proiect

Tipuri de deprinderi
• Deprinderi sociale
• Deprinderi de rezolvare a problemelor
• Deprinderi de gestionarea resurselor

FUNCȚIONAR ADMINSTRATIV
1. Cerinţele postului
Studii/ specialitatea: studii medii
Experienţă profesională: - nu este necesară

2. Misiune/ obiective
Funcţionarul adminstrativ oferă informaţii în limita responsabilităţii şi consiliază potenţialii
beneficiari ai acitivităţii specific a GAL Ținutul Bârsei, asigură respectarea procedurilor
administrative stabilite la nivelul GAL Ținutul Bârsei
3. Nivelul ierarhic
Se subordonează Directorului General
4. Relaţii funcţionale
- cu Managerul general
- cu ceilalţi angajaţi ai GAL Ținutul Bârsei;
- cu subcontractori ce furnizează servicii GAL Ținutul Bârsei
5. Relaţii de colaborare
- cu toate organizaţiile publice şi private membre ale GAL Ținutul Bârsei
- cu organizaţii şi instituţii relevante în procesul de dezvoltare locală
6. Relaţii de reprezentare
- pe bază de delegare
7. Denumirea posturilor subordonate
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- Nu este cazul

8. Atribuţii şi responsabilităţi
-

Contribuie la implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală al teritoriului ŢINUTUL
BÂRSEI
Participă la elaborarea/actualizarea documentelor de planificare strategică aferente
teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI
Centralizează şi prelucrează date şi informaţii de interes economic şi social;
Acordă asistenţă în managementul proiectelor de dezvoltare locală şi/sau regională;
Monitorizează şi evaluează impactul proiectelor iniţiate; întocmeşte rapoarte privind
programele derulate şi eficienţa acestora.
Stabileşte, menţine şi dezvoltă relaţii bune cu instituţiile statului şi furnizori;
Stabileşte şi menţine relaţii de bună colaborare cu potenţialii beneficiari ai GAL Ținutul
Bârsei;
Actualizează baze de date cu adrese şi solicitări venite în asociaţie pentru a realiza un
bun management al comunicării;
Răspunde la adresele şi solicitările primite din partea membrilor GAL Ținutul Bârsei sau
ale altor organizaţii cu care GAL ŢINUTUL BÂRSEI dezvoltă relaţii;
Oferă informaţii în limita responsabilităţii şi consiliază beneficarii privind problemele
pe care le au (în limita competenţelor);
Execută activităţi de adeverinţe, facturi, chitanţe, documente de înregistrare
Întocmeşte sau completează rapoarte, înregistrări pentru informaţii diverse;
Îndosariază documentele cu care lucrează şi supervizează arhivarea lor;
Participă în activităţi de elaborare cereri de plată,
Furnizează suport administrativ pentru toate activitățile derulate în cadrul GAL Ținutul
Bârsei
Duce la îndeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhică
Răspunde de desfăşurarea in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare a
activităţii generale din cadrul proiectului
Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite in sarcina sa de către managerul general
Utilizează orice resurse avute la dispoziţie pentru a duce la îndeplinire activităţile
planificate ale proiectului

9. Contextul muncii
A.Mediul fizic
• funcţionarul administrativ îşi desfăşoară activitatea atât în birou, cât şi pe teren.
B. Mediul socio-organizaţional
• Timpul de muncă este de 4-8 ore/zi. În funcţie de complexitatea activităţilor şi de urgenţele
apărute programul de lucru poate fi prelungit.
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• Funcționarul administrativ îşi poate desfăşura activitatea în echipă cu alţi specialişti (din
cadrul organizaţiei sau din afară). Interacţionează permanent cu antreprenori, potenţiali
investitori şi reprezentanţi ai altor instituţii.
C. Riscuri. Alte notificări speciale
• Nu este cazul
10. Cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru desfăşurarea activităţii
Cunoştinţe referitoare la:
• Administraţie şi management
• Legislaţie şi guvernare
• Limba română
• Limbi străine de circulaţie internaţională
• Utilizare IT şi periferice uzuale
• Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
• Modul de implementare a proiectelor finanţate prin intermediul PNDR
• Cunoştinţe de management de proiect
Tipuri de deprinderi
• Deprinderi sociale
• Deprinderi de rezolvare a problemelor
• Deprinderi de gestionarea resurselor
• Deprinderi folosite în învăţare
• Deprinderi de rezolvare de probleme
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