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STATUTUL 
ASOCIAȚIEI 

SOCIETATEA PENTRU SILVICULTURĂ ȘI MEDIU 
 

Capitolul I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1.  

(1) Se constituie Asociația cu denumirea SOCIETATEA PENTRU SILVICULTURĂ ȘI MEDIU 

în baza OG 26/2000 cu modificările ulterioare și Hotărârii Adunării Generale Constitutive a 

membrilor  fondatori  din  data  de  04/06/2015,  având  în  vedere  dovada  disponibilității 

denumirii  nr.  145702  din  28.05.2015,  eliberată  de  Ministerul  Justiției,  Direcția  Relații  cu 

Publicul și Cooperare cu ONG. 

(2) Acronimul său este SSM. 

(3) Această denumire va fi respectată  în toate documentele, anunțurile și  în relațiile cu 

alte instituții din țară și străinătate. 

(4) În  toate  documentele  emise  de  Societatea  pentru  Silvicultură  și Mediu  denumirea 

acesteia  va  fi  urmată  de  noțiunile  referitoare  la  sediu,  sentința  civilă  de  înființare   și   cod 

fiscal. 

(5) Membrii fondatori sunt: 

1. AVĂCĂRIȚEI Daniel,  

2. BARBU Cătălina‐Oana,  

3. BARNOAIEA Ionuț,  

4. BOURIAUD Laura‐Gianina,  

5. CENUȘĂ I.Radu‐Leontie,  

6. CIORNEI Ioan,  

7. CLINOVSCHI Florin,  

8. COȘOFREȚ Vasile‐Cosmin,  

9. DĂNILĂ Gabriel,  

10. DĂNILĂ Iulian‐Constantin,  

11. DRĂGOI Marian,  

12. DUDUMAN Gabriel,  

13. DUDUMAN M.Mihai‐Leonard,  

14. HORODNIC Sergiu‐Andrei,  

15. IACOBESCU Ovidiu,  

16. MAZĂRE Georgel,  

17. MĂCIUCĂ Anca,  

18. NICHIFOREL Liviu,  

19. PALAGHIANU Ciprian,  

20. POHONȚU Corneliu,  

21. RÎȘCA Ioan‐Marian,  
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22. ROIBU Cătălin‐Constantin,  

23. SAVIN Alexei,  

24. SCRIBAN Ramona‐Elena,  

25. TEODOSIU Marius,  

26. TOMESCU Cezar‐Valentin 

 

Art. 2. 

(1) Societatea pentru Silvicultură și Mediu este o organizație cu personalitate juridică de 

drept  privat,  neguvernamentală   și   non‐profit,  cu  caracter  profesional,  desfășurându‐și 

activitatea în conformitate cu legile țării  si  cu prevederile prezentului statut. 

(2) Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  este  rezultatul  liberului  consimțământ 

exprimat  de  membrii  fondatori  în  vederea  desfășurării  acelor  activități  care  să  servească 

realizării scopurilor principale asumate prin prezentul statut. 

(3) Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  are  personalitate  juridică  din  momentul 

înregistrării  sale  legale,  în  conformitate  cu  dispozițiile  legislației  privind  organizarea  și 

funcționarea asociațiilor și fundațiilor. 

 

Art. 3. 

(1) Sediul  Asocialției  Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  este  în  mun.  Suceava, 

Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Facultatea de Silvicultură, Corp E, sala 227, str. Universității 

nr.13 cod 720225. 

(2) Sediul  Asociației  se  va  putea  schimba  în  raport  cu  necesitățile  unei  mai  bune 

activități. Orice  schimbare  a  sediului  se  va  face  prin  hotărârea Consiliului Director  și  se  va 

comunica instanței judecătorești de care Asociația aparține, atât la vechiul sediu cât și la cel 

nou. 

(3) Patrimoniul  Asociației  este  în  valoare  de  1300  lei  şi  se  compune  din  aportul  în 

numerar al membrilor fondatori 

Art. 4. 

(1) Durata  de  funcționare  a  Asociației  Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  este 
nelimitată în timp. 
 
 

Capitolul II 
Scopul și obiectivele 

 
Art. 5.  
(1) Asociația  Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  are  drept  scop  promovarea 
cunoașterii  și  cercetării  în  domeniile  forestier  și  protecția mediului,  cât  și militarea pentru 
recunoașterea rolului silviculturii și protecției naturii în societatea românească. 
(2) Obiectivele Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu sunt: 

a. Stimularea  și  promovarea  colaborării  între  persoane  care  au  preocupări 
comune  în  ce  privește  pădurea  și  protecția  naturii,  pe  baza  principiului 
respectului reciproc; 

b. Promovarea schimbului de idei și păreri legate de domeniile sus amintite; 
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c. Sprijinirea logistică și financiară a revistei ”Bucovina Forestieră”; 
d. Organizarea  de  sesiuni  științifice  și  alte  manifestări  cu  scop  informativ  sau 

științific; 
e. Colaborarea și acordarea de asistență tuturor instituțiilor sau persoanelor care 

solicită acest lucru;  
f. Colaborarea cu organizații de profil naționale sau internaționale; 
g. Susținerea  participării  membrilor  Societății  pentru  Silvicultură  și  Mediu  la 

reuniuni științifice naționale sau internaționale; 
h. Editarea de broșuri, pliante, etc.; 
i. Organizarea de expoziții permanente sau temporare; 
j. Desfășurarea de activități de cercetare și consultanță; 
k. Finanțarea  excursiilor  de  studii  (transport,  diurnă,  cazare)  pentru  studenții 

Facultății de Silvicultură Suceava; 
l. Finanțarea transportului, diurnei, cazării și taxei de participare pentru invitați 

la manifestări cultural științifice; 
m. Acordarea de premii și distincții;  
n. Acordarea de burse; 
o. Stabilirea  necesităților  financiare  și  materiale,  folosirea  fondurilor  și 

gestionarea  lor,  cu  respectarea  prevederilor  legale,  găsirea  și  stabilirea 
surselor  suplimentare  de  venituri,  organizarea  și  controlul  serviciilor 
economico‐gospodărești. 

 
 

Capitolul III 
Structura Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu 

 
Art. 7. Dobândirea și pierderea calității de asociat 

(1) Poate  deveni  membru  al  Asociației  Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  orice 
persoană  fizică  din  țară  sau  străinătate  care  depune  o  adeziune  scrisă  (cerere  de 
înscriere) în acest sens.  

(2) Calitatea  de  membru  al  Asociației  Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  se 
dobândește  prin  aprobarea  de  către  Consiliul  Director.  Membrii  Societății  pentru 
Silvicultură și Mediu pot fi persoane care aderă la statutul SSM și acționează pentru 
îndeplinirea obiectivelor acesteia. 

(3) Calitatea de membru al asociației este personală și inalienabilă. 
(4) Membrii  se  pot  retrage  cu  condiția  de  a  comunica  hotărârea  lor  în  scris  Consiliului 

Director. 
(5) Excluderea  unui membru  se  face  la  propunerea  consiliului  director,  prin  hotărârea 

adunării generale a asociației  luată cu votul majorității membrilor (jumătate + 1 din 
cei prezenți). 

(6) Asociația Societatea pentru Silvicultură și Mediu are în componență: 
a. Membri fondatori ‐ care dobândesc calitatea de membru în momentul constituirii SSM; 
b. Membri ‐ care vor dobândi această calitate în urma înaintării unei cereri de primire 

motivate către Consiliul Director; 
c. Membri de onoare (fără drept de vot); 
d. Colaboratori voluntari; 
e. Personal angajat, potrivit legislației muncii. 
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Art. 8. Drepturile și obligațiile asociaților 
Membrii  Asociației  Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  au  următoarele  drepturi  și 
obligații: 

(1) Să participe la activitățile organizate de SSM; 
(2) Să facă propuneri în Adunarea Generală; 
(3) Să aleagă și să fie aleși în organele de conducere; 
(4) Să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere; 
(5) Să acționeze pentru creșterea prestigiului SSM; 
(6) Să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele SSM; 
(7) Să cotizeze anual cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director. 

 
Art. 9. Structura Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu   

(1) Organul  de  conducere  al  SSM  este  Adunarea  Generală,  alcătuită  din  totalitatea 
membrilor; 

(2) Organul executiv al SSM este Consiliul Director; 
(3) Organul de control al SSM este cenzorul SSM; 
(4) Organul de reprezentativitate al SSM este constituit din Președinte și Vicepreședinte; 

 
 
Art. 10. Adunarea generală 

(1) Adunarea generală reprezintă organul de conducere al Societății pentru Silvicultură și 
Mediu; 

(2) Adunarea generală este compusă din totalitatea membrilor asociației SSM; 
 
Art. 11. Ședințele adunării generale 

(1) Adunarea  generală  se  întâlnește  o  dată  pe  an  în  ședință  ordinară  și  în  ședințe 
extraordinare ori de câte ori este nevoie; 

(2) Adunarea  generală  este  legal  constituită  în  prezența  a  11  membri  ai  Asociației 
Societatea pentru Silvicultură și Mediu; 

(3) Fiecare membru are drept de vot în adunarea generală; 
(4) Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți; 

 
Art. 12. Convocarea adunării generale 
Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau la cererea a cel 
puțin șase membri, cu cel puțin 3 zile înaintea întrunirii prin înștiințări scrise sau telefonice; 
 
Art. 13. Atribuțiile adunării generale 
Adunarea generală are următoarele atribuții: 

a) Aprobarea  strategiei  și  a  obiectivelor  generale  ale  Asociației  Societatea  pentru 
Silvicultură și Mediu; 

b) Aprobarea modificării Statutului și a altor regulamente interne; 
c) Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale; 
d) Aprobarea și modificarea cuantumului cotizațiilor și a altor taxe; 
e) Alegerea și revocarea membrilor Consiliului director și a Președintelui; 
f) Alegerea și revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori; 
g) Înființarea de filiale; 



5 
 

h) Modificarea actului constitutiv și al statutului Asociației Societatea pentru Silvicultură 
și Mediu; 

i) Dizolvarea și lichidarea Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu; 
j) Stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare. 

 
Art. 14. Hotărârile Adunării Generale 

(1) Hotărârile Adunării generale se  iau   cu majoritate simplă de voturi,  fiecare membru 
având dreptul la un singur vot; 

(2) Hotărârile  luate de Adunarea generală,  în  limita  legii, ale actului constitutiv și/sau a 
statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au  luat parte  la adunarea 
generală sau au votat împotrivă; 

(3) Hotărârile  Adunării  generale,  contrare  legii,  actului  constitutiv  sau  dispozițiilor 
cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii care nu au 
luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze 
acest aspect în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când a avut 
loc ședința. 

(4) Cererea  de  anulare  se  soluționează  în  Camera  de  Consiliu  de  către  judecătoria  în 
circumscripția  căreia Asociația  Societatea pentru Silvicultură  și Mediu  își  are  sediul. 
Hotărârea instanței este supusă numai recursului. 

 
Art. 15. Consiliul director 

(1) Consiliul director este organul executiv al S Asociației Societatea pentru Silvicultură și 
Mediu; 

(2) Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, 
inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Societatea pentru 
Silvicultură și Mediu, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama asociației; 

(3) Din Primul Consiliu director vor face parte președintele, vicepreședintele, secretarul, 
care  sunt  aleși  de  Adunarea  generală  a  Asociației  Societatea  pentru  Silvicultură  și 
Mediu  pentru  un  mandat  limitat  pana  la  înregistrarea  unui  număr  de  minim  50 
membri cu drept de vot, mandat care nu va depăși însă mai mult de un an;  

(4) La  data  înregistrării  unui  număr  minim  de  50  de  membri  cu  drept  de  vot,  se  va 
convoca  Adunarea Generală,  care  va  stabili  prin  hotărâre,  componența  nominală  a 
Consiliului Director și numărul membrilor acestuia pentru un mandat de 2 ani. 

(5) Mandatul membrilor consiliului director încetează înainte de expirarea duratei pentru 
care  au  fost  aleși  prin  demisie,  revocare,  sau  prin  pierderea  calității  de membru  al 
asociației. 

(6) Președintele  conduce  Consiliul  director  și  reprezintă  Asociația  Societatea  pentru 
Silvicultură și Mediu în relație cu terții. 

 
Art. 16. Ședințele Consiliului director 
Consiliul  director  se  întrunește  în  ședință  ordinară  o  dată  pe  semestru  și  în  ședințe 
extraordinare  ori  de  câte  ori  este  necesar  și  decide  în  prealabil  cu  cel  puțin  jumătate  +  1 
voturi.  
 
Art. 17. Atribuțiile Consiliului director 
Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale în exercitarea 
competenței sale și are următoarele atribuții: 
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(1) Prezintă  Adunării  generale  raportul  anual  de  activitate,  executarea  bugetului  de 
venituri  și  cheltuieli,  situația  financiară  anuală,  proiectul  bugetului  de  venituri  și 
cheltuieli și proiectul programelor Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu; 

(2) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociației Societatea pentru Silvicultură și 
Mediu; 

(3) aprobă  organigrama  şi  politica  de  personal  ale  Asociației  Societatea  pentru 
Silvicultură și Mediu; 

(4) aprobă primirea de noi membri și hotărăște ridicarea calității de membru, la cererea 
celui  în  cauză  sau  la  cererea  a  cel  puțin  10 membri  ai  Asociației  Societatea pentru 
Silvicultură și Mediu; 

(5) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru 
al Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu, pentru a încheia acte juridice în 
numele şi pe seama SSM sau pentru a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut 
sau stabilite de Adunarea Generală; 

(6) Hotărăște,  dacă  este  cazul,  schimbarea  sediului  Asociației  Societatea  pentru 
Silvicultură și Mediu. 

(7) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală. 
 
 
Art. 18. Activitatea de control 

(1) Activitatea de control al gestiunii patrimoniului și al activității economico‐financiare a 
Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu este asigurată de un cenzor, ales de 
Adunarea generală. 

(2) Dacă  este  nevoie  (în  cazul  în  care Asociația  Societatea  pentru  Silvicultură  și Mediu 
depășește  100  membri  înscriși  până  la  data  întrunirii  ultimei  adunări  generale), 
Adunarea generală poate hotărî înființarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei 
membri, care sa preia atribuțiile de control al activității SSM. Din comisia de cenzori 
trebuie sa facă parte cel puțin un membru al SSM și un expert contabil. 

 
Art. 19. Atribuțiile cenzorului 
Cenzorul (sau, după caz, comisia de cenzori) are următoarele atribuții: 

(1) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației; 
(2) verifică  îndeplinirea  condițiilor  statutare  privitoare  la  prezență  și  vot  în  adunările 

generale; 
(3) verifică  gestiunea  asociației,  consemnând  constatările  într‐un  registru  de  procese 

verbale; 
(4) întocmește  pe  baza  verificărilor  efectuate  și  prezintă  adunării  generale,  rapoarte 

asupra activității sale și asupra gestiunii asociației; 
(5) poate participa la ședințele adunării generale și ale consiliului director fără drept de 

vot; 
(6) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală. 

 
Art. 20. Președintele 
Președintele Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu are următoarele atribuții: 

(1) reprezintă Asociația Societatea pentru Silvicultură și Mediu în relațiile cu terții. 
(2) Coordonează activitatea compartimentelor Asociației Societatea pentru Silvicultură și 

Mediu. 
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(3) Conduce Consiliul director și prezidează Adunarea generală. 
(4) Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea generală. 
(5) În lipsa Președintelui Asociației, Vicepreședinții exercită atribuțiile acestuia. 

 
  

Capitolul IV 
Resursele patrimoniale ale Asociației 

 
Art. 21. Patrimoniul Asociației Societatea pentru Silvicultură și Mediu 

(1) Patrimoniul  inițial  al Asociației  Societatea pentru Silvicultură  și Mediu este de 1300 
lei. 

(2) Cotizația  se  va  stabilii  și  modifica  prin  regulamentul  de  organizare  si  funcționare 
aprobat de Adunarea Generală. 

(3) Fondurile bănești necesare desfășurării activității asociației vor putea fi suplimentate 
din: 

a. contracte de sponsorizare; 
b. donații făcute de orice persoană fizică sau juridică, română sau străină; 
c. cotizațiile membrilor; 
d. finanțări; 
e. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții 

legale; 
f. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; 
g. activități economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanță cu 

scopul SSM. 
h. susținere  financiară  din  partea  organismelor  guvernamentale  și 

neguvemamentale din țară și din străinătate. 
i. alte venituri prevăzute de lege. 

 

Capitolul V. Asociații și destinația bunurilor 
 

Art. 22 Dizolvare. 
(1) Dizolvarea Asociației  Societatea  pentru  Silvicultură  și Mediu  are  loc  în  următoarele 

cazuri: 
a. Scopul pentru care a fost constituit nu mai poate fi realizat. 
b. Imposibilitatea continuării activității din cauza insolvabilității. 
c. Decizia Adunării Generale a membrilor săi. 

(2) Lichidarea patrimoniului  se  face pe baza Deciziei Adunării Generale  în conformitate 
cu prevederile O.G. nr. 26/2000. 

(3) Dizolvarea necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării generale. 
(4) în caz de dizolvare, bunurile și fondurile Societății pentru Silvicultură și Mediu intră în 

patrimoniul unei alte asociații sau fundații cu scop identic sau asemănător care va 
fi  desemnata  de  Adunarea  Generală  a  SSM,  cu  respectarea  art.  60  din  OG 
26/2000 modificată. 

Art. 23. Orice prevedere din Statut contrară dispozițiilor legale este nulă de drept. 
Art. 24. Prevederile prezentului  Statut  intră  în vigoare din momentul  semnării  lui de  către 
membrii fondatori și adoptării lui în prima Adunare Generală. 
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Art.  25  Asociația  Societatea  pentru  Silvicultură  și  Mediu  constituită  în  baza  prezentului 
Statut va  fi  înregistrată, potrivit  legii,  în Registrul National al persoanelor  juridice  fără scop 
patrimonial. 
Prezentul Statut redactat în limba română, în 5 (cinci) exemplare a fost adoptat în Adunarea 
Generală de  constituire  si  intră  în  vigoare  la data  înregistrării  sale  în Registrul Persoanelor 
Juridice de ia Judecătoria Suceava. 
 

Capitolul VI. Dispoziții finale 
 
Art.  26 Modificarea  actului  constitutiv  şi/sau  a  statutului  Societății  pentru  Silvicultură  și 
Mediu 

(1) Modificările aduse prezentului statut, a actului constitutiv sau sediului SSM necesită 
cel puțin 2/3 din voturile membrilor Adunării generale. 

(2) Modificarea  Actului  constitutiv  și/sau  a  Statutului  Asociației  Societatea  pentru 
Silvicultură  și  Mediu  se  face  prin  înscrierea  modificării  In  Registrul  asociațiilor  și 
fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul 
SSM, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 ‐ 12 din ORDONANŢA Nr. 26 
din 30 ianuarie 2000. 

 
 


