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D R A F T 

 

Statutul 

Asociaţiei Nevăzătorilor din România 

 

Capitolul I. 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 Art. 1 - Asociaţia Nevăzătorilor din România, recunoscută de utilitate publică prin 

HG nr. 1033 din 03.09.2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 645 din 

10.09.2008, este persoană juridică de drept privat, constituită, în baza dreptului liberei 

asocieri, din cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi rezidenţi în România, precum şi 

cetăţeni străini originari din România, cu handicap vizual grav, accentuat şi mediu. 

Asociaţia Nevăzătorilor din România este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu 

caracter social şi umanitar specific, acreditată ca furnizor de servicii şi prestaţii sociale, 

desfăşurând programe, servicii, proiecte şi activităţi în beneficiul membrilor săi şi în 

spiritul deplinei egalităţi de şanse. În desfăşurarea activităţii, primeşte sprijin din partea 

autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor persoane fizice şi juridice. 

Art. 2 - Asociaţia Nevăzătorilor din România a fost înfiinţată în structura actuală, 

sub numele de Asociaţia Orbilor din Republica Populară Română, în baza legii 21 din 

1924, prin sentinţa civilă numărul 3288 din 27 septembrie 1956 a fostului Tribunal 

Popular al Raionului „23 August” din Bucureşti, sentinţă prin care a dobândit 

personalitate juridică. Asociaţia Nevăzătorilor din România funcţionează în baza  

Ordonanţei Guvernului nr. 26, din 30 ianuarie 2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 39/31.01.2000, modificată şi completată prin 

Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 

iulie 2005. Este continuatoarea organizaţiei «Societatea Orbilor Vatra Luminoasă», 

întemeiată de Regina Elisabeta, aşa cum rezultă din documentele privind subvenţionarea 

acesteia de către stat, publicate în Monitorul Oficial nr. 194 din 27 noiembrie 1909 şi din 

Statutul aprobat prin Decretul Regal nr. 3159 din 11 noiembrie 1910 publicat în Monitorul 

Oficial nr. 180 din 14 noiembrie 1910.  

Art. 3 - (1) Asociaţia Nevăzătorilor din România are sediul central în Bucureşti, Str. 

Vatra Luminoasă, nr. 108 Bis, sector 2. 

Art. 4 - Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată. 
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Capitolul II. 

MISIUNEA, SCOPURILE ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Art. 5 - Asociaţia Nevăzătorilor din România militează pentru crearea unei societăţi 

în care persoanele cu dizabilităţi vizuale să se bucure pe deplin de toate drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului, să îşi poată exercita cu şanse egale toate drepturile 

civile şi politice, precum şi drepturile economice, sociale şi culturale, aşa cum sunt ele 

prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte, în spiritul şi în litera 

Convenţiei ONU privind drepturile Persoanelor cu dizabilităţi, ale Constituţiei şi 

reglementărilor interne. 

Art. 6  - Scopurile Asociaţiei, prevăzute în Actul Constitutiv, astfel cum a fost 

modificat, se realizează în folosul membrilor săi şi constituie atât demersuri de 

promovare şi apărarea drepturilor generale şi specifice, cât şi servicii sociale furnizate 

persoanelor cu deficienţă de vedere - adulţi şi minori.  

1. SCOP DE REPREZENTARE ȘI PROMOVARE. 

Asociaţia Nevăzătorilor din România are ca principal scop reprezentarea 

membrilor săi în faţa autorităţilor publice centrale, judeţene şi locale, a altor instituţii, 

precum şi în raport cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu 

instituţii culturale, sportive, de învăţământ, şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în 

străinătate, pentru crearea unui cadru organizat în care persoanele cu deficienţe de 

vedere şi familiile acestora să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijinite în 

exercitarea tuturor drepturilor fundamentale ale omului, drepturilor cetăţeneşti generale şi 

specifice, în condiţiile egalităţii de şanse pentru toţi cetăţenii.  

2. SCOP SOCIAL, ECONOMIC ȘI CULTURAL-EDUCATIV 

a) Asociaţia Nevăzătorilor din România sintetizează pe de o parte toate problemele 

sociale cu care se confruntă persoanele cu deficienţe de vedere, în încercarea de a 

se integra firesc în societate, şi, pe de altă parte, comandamentele, normele morale şi 

cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea în 

ansamblul ei pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe 

măsura potenţialului uman pe care îl au, la dezvoltarea societăţii; 

b)  Asociaţia Nevăzătorilor din România îşi propune să folosească toate mijloacele 

legale, inclusiv înfiinţarea şi dezvoltarea de unităţi protejate şi de economie socială, 

pentru a contribui la sporirea resurselor financiare proprii destinate programelor 

sociale şi umanitare, dar şi pentru a îi sprijini pe membrii săi în acţiunile individuale de 

ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi abilităţilor fiecăruia, pentru a reuşi 
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în iniţiative private proprii şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi 

de convenţiile europene şi internaţionale la care România este parte; 

c) Asociaţia Nevăzătorilor din România sprijină şi poate dezvolta unităţi şcolare, centre 

de zi, de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul 

organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru membrii săi 

(adulţi şi copii) şi familiile acestora. 

3. SCOP DE REGLEMENTARE 

Asociaţia Nevăzătorilor din România sintetizează toate normele juridice interne şi 

internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi, în raport cu evoluţia 

societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte 

normative pe care le promovează atât prin colaborarea cu autorităţile competente, cât şi 

prin alte mijloace prevăzute de lege, face propuneri de modificare a normelor existente, 

participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi şi alte acte normative de interes 

pentru nevăzători şi elaborează norme interne pentru asigurarea bunei desfăşurări a 

activităţii sale.  

Art. 7 - Asociaţia Nevăzătorilor din România are drept principal obiect de activitate 

apărarea, promovarea şi ocrotirea libertăţilor, a drepturilor fundamentale, precum şi a 

intereselor legitime ale nevăzătorilor şi deficienţilor de vedere din România, sprijinirea 

acestora în vederea integrării în societate ca cetăţeni cu drepturi, obligaţii şi şanse egale 

cu ceilalţi cetăţeni.  

Art. 8 - În vederea realizării obiectului principal de activitate, precum şi a scopurilor 

propuse, Asociaţia Nevăzătorilor din România, prin structurile special create, îşi 

stabileşte următoarele obiective strategice: 

a) organizarea unei evidenţe centralizate a tuturor nevăzătorilor din România, precum şi 

îndrumarea şi consilierea acestora, direct sau prin filialele teritoriale, în vederea 

înscrierii ca membri ai asociaţiei, pentru a putea dobândi toate drepturile şi de a-şi 

asuma toate obligaţiile ce decurg din calitatea de membru şi pentru a putea beneficia 

de toate serviciile de asistenţă şi reprezentare furnizate de asociaţie, în vederea unei 

cât mai bune integrări în societate; 

b) oferirea de servicii sociale de bază şi de specialitate, precum şi alte servicii pe plan 

educaţional, cultural, informaţional, sportiv şi timp liber, membrilor asociaţiei, adulţi şi 

copii, familiilor acestora (ori, după caz, reprezentanţilor legali); 
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c) dezvoltarea de parteneriate cu autorităţi şi instituţii ale administraţiei centrale şi locale, 

cu alte organizaţii sau persoane juridice române şi străine în vederea realizării de 

proiecte şi programe în sprijinul membrilor asociaţiei; 

d) reprezentarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale, înscrise în organizaţie, şi a 

intereselor lor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice locale, naţionale şi 

internaţionale, a altor organizaţii şi persoane fizice sau juridice din ţară şi din 

străinătate, în faţa notarilor publici şi în justiţie, precum şi oriunde apare necesitatea 

de a fi promovate şi apărate drepturile nevăzătorilor; 

e) desfăşurarea de activităţi economice, în folosul nevăzătorilor, pe cont propriu sau în 

parteneriat, prin crearea de unităţi protejate şi alte entităţi ale economiei sociale; 

Art. 9 - Pentru atingerea obiectivelor stabilite, Asociaţia Nevăzătorilor din România 

va desfăşura următoarele activităţi principale: 

a) sprijinirea deficienţilor de vedere pentru obţinerea drepturilor specifice prevăzute în 

legislaţia internă şi reglementările internaţionale în domeniu; 

b) activităţi de lobby şi advocacy în favoarea nevăzătorilor şi deficienţilor de vedere, 

pentru obţinerea şi menţinerea drepturilor aspecifice şi asigurarea protecţiei sociale; 

c) consilierea asistenţilor personali, familiilor şi aparţinătorilor persoanelor cu dizabilităţi 

vizuale, a altor persoane fizice şi juridice care doresc să sprijine nevăzătorii; 

d) înfiinţarea de centre şi furnizarea de cursuri de readaptare, formare şi/sau calificare 

profesională, precum şi alte cursuri atât pentru membri cât şi pentru alţi beneficiari, 

persoane cu dizabilităţi sau alte persoane interesate; 

e) consilierea şi sprijinirea familiilor cu copii nevăzători, precum şi a adulţilor cu 

dizabilităţi vizuale, în orientarea şcolară sau profesională, pentru înscrierea lor în 

învăţământul specializat sau de masă după caz, îndrumarea şi sprijinirea 

nevăzătorilor şi deficienţilor de vedere pentru înscrierea la cursuri de calificare sau 

recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau 

operaţiuni accesibile acestora; 

f) sprijinirea încadrării în muncă a nevăzătorilor, urmărind crearea de către angajatori a 

condiţiilor de accesibilitate, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, 

precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă; 

g) înfiinţarea de centre de zi, centre de tip respiro, de reabilitare, locuinţe protejate, 

servicii de suport pentru tinerii nevăzători încadraţi în muncă şi/sau pentru cei în 

căutarea unui loc de muncă, servicii socio-medicale, inclusiv la domiciliu, pentru 

membrii asociaţiei aflaţi temporar în situaţii deosebite; 
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h) organizarea de cluburi şi biblioteci dotate cu tehnologie asistivă, precum şi a unor 

activităţi cultural-artistice, sportive şi de timp liber, a altor activităţi specifice în folosul 

nevăzătorilor; 

i) acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială 

persoanelor cu deficienţă de vedere aflate în dificultate; 

j) acordarea de ajutoare materiale membrilor asociaţiei aflaţi în situaţii deosebite, în 

funcţie de posibilităţi, pe baza criteriilor stabilite de Consiliul Director al asociaţiei; 

k) preocuparea permanentă pentru obţinerea şi asigurarea exercitării de către membrii 

asociaţiei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare; 

l) întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu organizaţii de nevăzători din alte 

ţări, precum şi cu alte organizaţii ale societăţii civile; 

m) colaborarea cu voluntari în diverse activităţi specifice asociaţiei; 

n) monitorizarea autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a instituţiilor publice, în 

vederea transpunerii în fapt şi aplicării prin măsuri concrete a Convenţiei ONU privind 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, a regulilor standard ale ONU pentru egalizarea 

şanselor pentru persoanele cu handicap, precum şi a altor reglementări 

internaţionale, europene şi naţionale, incidente în materia dizabilităţii; 

o) sesizarea organelor competente în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor cu dizabilitati vizuale, inclusiv prin acţionarea în instanţă a persoanelor 

fizice şi juridice responsabile; 

p) editarea şi imprimarea de publicaţii şi cărţi în alfabetul braille, realizarea de înregistrări 

audio şi accesibilizarea filmelor prin tehnica audiodescripţiei, precum şi realizarea 

şi/sau achiziţionarea de programe, echipamente şi materiale asistive (tiflotehnice); 

q) diseminarea şi promovarea documentelor interne şi internaţionale cu privire la 

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin desfăşurarea de activităţi şi 

campanii specifice de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi vizuale; 

r) orice alte activităţi care contribuie la îndeplinirea scopului şi a obiectivelor asociaţiei. 

 

Capitolul III. 

MEMBRII ASOCIAȚIEI 

Secţiunea I. - Dobândirea şi pierderea calităţii de membru 

Art. 10 - (1) Calitatea de membru al Asociaţiei Nevăzătorilor din România poate fi 

dobândită de orice cetăţean român, de orice cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa în 
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România, precum şi de cetăţenii străini originari din România, indiferent de vârstă, care 

atestă încadrarea în gradele de handicap vizual grav, accentuat şi mediu, prin acte 

medicale legal recunoscute în România. 

(2) Pot face parte din Asociaţia Nevăzătorilor din România persoane fizice fără deficienţă 

vizuală şi persoane juridice ca membri onorifici (susţinători). 

(3) Membrii onorifici (susţinători) nu pot face parte din organele de conducere ale 

Asociaţiei şi nu au drept de vot în adunările generale. 

Art. 11 - (1) Pentru înscrierea ca membru al Asociaţiei, solicitantul se va adresa 

filialei în raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa.  

(2) Primirea ca membru se face în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor 

medicale doveditoare încadrării în categoria nevăzătorilor şi a actelor de stare civilă care 

dovedesc că solicitantul are domiciliul în raza de activitate a filialei respective.  

(3) Adeziunile vor fi supuse aprobării Consiliului Director al filialei în prima şedinţă după 

data înregistrării lor. În cazul respingerii solicitării de aderare, aceasta se va comunica în 

scris solicitantului, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere. 

(4) Primirea ca membru onorific se face în baza unei adeziuni semnate de solicitant.  

Art.12 - (1) Pierderea calităţii de membru al asociaţiei poate interveni în 

următoarele situaţii: 

a) prin retragerea nevăzătorului, ca expresie a propriei sale voinţe; 

b) prin deces; 

c) prin suspendarea temporară din calitatea de membru al asociaţiei; 

d) prin excludere. 

(2) Suspendarea temporară poate interveni în următoarele situaţii: 

a) dacă nevăzătorul nu respectă prevederile statutului asociaţiei; 

b) dacă refuză să-şi achite cotizaţia de membru al asociaţiei, în cuantumurile şi la 

termenele stabilite de organele de conducere ale acesteia. 

(3) Excluderea membrilor poate interveni în următoarele situaţii: 

a) membrul iniţiază sau participă la acţiuni contrare obiectivelor, scopurilor şi 

intereselor asociaţiei; 

b) membrul produce prejudicii materiale sau morale grave asociaţiei. 

(4) Suspendarea temporară şi excluderea din asociaţie se hotărăsc de către Consiliul 

Director al filialei, după analizarea faptelor şi a punctului de vedere al celui vizat. 

Hotărârea se comunică membrului în cauză în cel mult 15 zile de la adoptarea ei. 

Împotriva hotărârii Consiliului Director al filialei, cel suspendat sau exclus poate face 
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plângere la Consiliul Director Naţional, în cel mult 30 de zile. Hotărârea Consiliului 

Director Naţional este definitivă. 

Art. 13 - (1) Indiferent de situaţia care duce la pierderea calităţii de membru al 

Asociaţiei, cel care şi-a pierdut această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea 

contribuţiei sale în bani sau în valori materiale la constituirea patrimoniului Asociaţiei şi 

nu ma i are dreptul să beneficieze de serviciile pe care Asociaţia le asigură membrilor. 

(2) Redobândirea calităţii de membru de către cei care au fost suspendaţi temporar se 

face după expirarea termenului de suspendare. În cazul membrilor excluşi, se poate face 

în conformitate cu prevederile art. 10  şi art. 11. 

 

Secţiunea II Drepturi şi obligaţii  

Art. 14 -  Membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România au următoarele drepturi: 

a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile asociaţiei;  

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei, după împlinirea 

vârstei de 18 ani, cu excepţia suferinzilor de boli psihice, în conformitate cu regulamentul 

electoral al asociaţiei; 

c) să participe la şedinţele organelor de conducere ale asociaţiei la care urmează să 

se ia hotărâri care-i vizează direct şi personal; 

d) sã se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizãri organelor de conducere ale 

asociaţiei; 

e) sã îşi exprime opiniile prin organele de presã ale asociaţiei; 

f) sã fie informaţi despre hotãrârile organelor de conducere ale structurilor teritoriale, 

despre hotãrârile organelor de conducere nationale, precum şi despre gestionarea 

resurselor financiare la care contribuie în cadrul asociaţiei. 

Art. 15 - Membrii Asociaţiei Nevãzãtorilor din România au urmãtoarele obligaţii 

principale: 

a) sã cunoascã şi sã respecte prevederile statutului Asociaţiei Nevãzãtorilor din 

România; 

b) sã ducã la îndeplinire hotãrârile organelor ierarhic superioare ale asociaţiei; 

c) sã nu desfãşoare sau sã participe la acţiuni contrare intereselor Asociaţiei 

Nevãzãtorilor din România sau care ar împiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor 

acesteia; 

d) sã achite cotizaţia de membru al asociaţiei; 
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Capitolul IV. 

ORGANIZAREA şi FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI 

 

Art. 16 - Asociaţia Nevãzãtorilor din România este structuratã astfel: 

A. Organe naţionale de conducere, administrare  şi control. 

1. Adunarea Generalã a Asociaţiei Nevãzãtorilor din România; 

2. Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevãzãtorilor din România; 

3. Comisia de cenzori a Asociaţiei Nevãzãtorilor din România. 

B. Organe de conducere, administrare şi control ale structurilor teritoriale. 

Filiala: 

1. Adunarea Generalã din cadrul filialei;  

2. Consiliul director al filialei; 

3.  Comisia de cenzori a filialei. 

Sucursala: 

Comitetul sucursalei. 

C. Organe ale structurilor locale. 

Grupa: 

Adunarea generalã a grupei. 

Art. 17 - (1) Adunarea Generalã a Asociaţiei Nevãzãtorilor din România este 

organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este compusã din: 

- preşedinţii filialelor teritoriale ale asociaţiei; 

- membrii Consiliului Director Naţional în exercitiu; 

- un reprezentant al şcolilor pentru deficienţi de vedere, desemnat de comisia 

naţionalã de educaţie; 

- preşedinta comisiei naţionale de femei; 

- preşedintele comisiei naţionale de tineret. 

  

 (2) Dat fiind numãrul foarte mare de membri de pe întregul teritoriu al ţãrii, coroborat cu 

faptul că majoritatea acestora sunt membrii ai filialelor teritoriale ale asociatiei, acestia 

sunt reprezentaţi la şedinţele Adunãrii Generale a Asociaţiei de cãtre preşedinţii filialelor 

din care fac parte şi de cãtre ceilalţi reprezentanţi prevazuti la alin. 1. 

(3) Modalitatea de alegere a organelor de conducere, administrare şi control, atat la 

nivelul asociatiei, cât şi la nivelul structurilor sale teritoriale, precum şi modul de 
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reprezentare se stabilesc prin Regulamentul electoral al Asociaţiei Nevãzãtorilor din 

România. 

Art. 18 - (1) Adunãrile Generale ale Asociatiei sunt ordinare şi extraordinare. 

(2) Adunarea Generalã Ordinarã se convoacã o datã pe an, în cursul primului trimestru. 

(3) Adunarea Generalã Extraordinarã se convoacã ori de câte ori este necesar, în 

chestiuni majore legate de activitatea Asociaţiei. 

Art. 19 - (1) Adunãrile Generale ordinare şi Extraordinare se convoacã de cãtre: 

a) Preşedintele Asociaţiei; 

b) Consiliul Director Naţional; 

c) Prin voinţa exprimatã prin hotãrârile adunãrilor generale a cel puţin douã treimi 

din totalul filialelor teritoriale. 

(2) Convocarea, conţinând data, locul şi ora desfãşurãrii adunãrii, se comunicã la sediile 

din teritoriu ale filialelor, prin scrisori recomandate sau orice alte mijloace de comunicare 

implicând confirmare de primire, trimise cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilitã 

pentru desfãşurarea adunãrii. Ordinea de zi a şedinţei, raportul de activitate şi raportul 

financiar-contabil vor fi trimise cu cel puţin şapte zile înainte de data stabilitã pentru 

desfãşurarea adunãrii.  

Art. 20 - (1) Adunarea Generalã a Asociatiei este legal constituitã în prezenţa a 

douã treimi din numãrul total al membrilor. 

(3) Hotãrârile Adunãrii Generale a Asociatiei se iau cu majoritate simplã de voturi 

exprimate sau, dupã caz, cu majoritate calificatã. Hotărârile devin obligatorii pentru toţi 

membrii Asociaţiei. 

Art. 21 - Adunarea Generalã a Asociaţiei are urmãtoarele competenţe principale: 

a)  stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei; 

b) aprobarea execuţiei bugetare şi a bilanţului contabil pe anul anterior şi a 

raportului Comisiei de Cenzori; 

c) adoptarea sau, dupã caz, modificarea proiectului bugetului de venituri şi 

cheltuieli; 

d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director Naţional şi ai comisiei de 

cenzori; 

e) sancţionarea membrilor Consiliului Director Naţional.   

f) înfiinţarea şi reorganizarea de filiale cu personalitate juridicã; 

g) înfiinţarea de sucursale fãrã personalitate juridicã; 
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h) modificarea actului constitutiv şi a statutului, cu menţiunea cã schimbarea 

sediului social poate fi hotãrâtã şi de cãtre Consiliul Director Naţional; 

i) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rãmase dupã lichidare; 

Art. 22 - (1) Consiliul Director Naţional este organul executiv de conducere care 

asigurã punerea în aplicare a hotãrârilor adunãrii generale.  

(2) Consiliul Director Naţional este ales de Adunarea Generalã a Asociaţiei, pentru un 

mandat de cinci ani şi este constituit dintr-un numãr de 7 membri şi anume: 

- Preşedintele Asociaţiei;  

- Prim-vicepreşedintele Asociaţiei; 

- Cinci vicepreşedinţi.  

- secretarul general al organizaţiei, cu vot consultativ 

(3) Secretarul general al asociaţiei este persoana angajatã de cãtre Consiliul Director 

Naţional, iar atribuţiile sale se stabilesc prin  fişa postului. 

Art. 3 - (1) Ședinţele Consiliului Director Naţional sunt statutar constituite dacã la 

acestea sunt prezenţi  douã treimi dintre membri, hotãrârile sale fiind adoptate cu votul 

majoritãţii celor prezenţi. 

(2) Consiliul Director Naţional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la două luni şi în 

şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. 

(3) În vederea exercitãrii atribuţiilor sale, Consiliul Director Naţional îşi poate elabora un 

regulament propriu de funcţionare. 

Art. 24 - Consiliul Director Naţional are urmãtoarele atribuţii principale: 

a) prezintã Adunãrii Generale a Asociaţiei raportul de activitate pe perioada 

anterioarã, bilanţul financiar contabil şi execuţia bugetară, proiectul bugetului de venituri 

şi cheltuieli pentru  perioada urmãtoare şi proiectele de programe ale asociaţiei;   

b) coordoneazã întreaga activitate a Asociaţiei şi îndeplineşte funcţiunile de 

conducere necesare în intervalele dintre reuniunile Adunãrii Generale a Asociaţiei;  

c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, în aplicarea şi cu limitele 

competenţelor stabilite de lege, de Actul Constitutiv şi de Statut, precum şi de hotãrârile 

Adunãrii Generale a Asociaţiei; 

d) elaboreazã şi aprobã organigrama şi statul de funcţii, politica de personal a 

stucturii centrale, fişele posturilor prevãzute în organigramã, precum şi salarizarea. 
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e) elaboreazã şi supune aprobãrii Adunãrii Generale a Asociaţiei Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei, Regulamentul de Ordine Internã a Asociaţiei, 

precum şi Regulamentul Electoral al organizaţiei la toate nivelurile; 

f) elaboreazã şi supune spre aprobare Adunãrii Generale fişa postului 

preşedintelui şi a prim-vicepreşedintelui organizaţiei; 

g) hotărăşte sancţionarea salariaţilor structurii centrale; 

h) aprobã regulamentele activitãţilor specifice ale Asociaţiei; 

i) aprobã înfiinţarea în subordinea Asociaţiei de unitãţi protejate, a altor entităţi ale 

economiei sociale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi desfãşurarea unor 

activitãţi economice directe, conform dispoziţiilor legale. 

j) rezolvã cererile, sesizãrile, contestaţiile şi reclamaţiile primite de la membrii 

Asociaţiei; 

k) aprobã şi asigurã editarea şi distribuirea tipãriturilor Asociaţiei,  a imprimãrilor 

audio şi a produselor culturale în formate specifice;  

l) convoacã Adunarea Generalã ordinarã şi extraordinarã a Asociaţiei. Poate de 

asemenea convoca, în cazuri excepţionale, Adunãrile Generale ale filialelor; 

m) stabileşte nivelul de referinţă al cotizaţiei anuale pentru membrii organizaţiei, 

precum şi costul abonamentului publicaţiilor Asociaţiei; 

n) aprobã planul de relaţii externe; 

o) numeşte şi revocă, potrivit legii, Secretarul General Executiv al Asociaţiei şi 

Directorul compartimentului financiar-contabil; 

p) valideazã rezultatele alegerilor la filiale pentru funcţia de preşedinte. 

q) înfiinţează comisii şi departamente pe domenii de activitate specifice. 

r) adoptă calendarele anuale ale acţiunilor şi activitãţilor Asociaţiei în toate 

domeniile; 

Art. 25 - (1) Preşedintele Asociaţiei Nevãzãtorilor din România are obligaţia de a 

asigura îndeplinirea scopurilor organizaţiei şi a tuturor hotãrârilor organelor de 

conducere. 

           (2) Preşedintele Asociaţiei este ales de Adunarea Generalã a Asociaţiei, prin vot 

secret, cu votul majoritãţii celor prezenţi. Preşedintele poate fi ales pentru maximum douã 

mandate. 

Art. 26 - (1) Preşedintele Asociaţiei Nevãzãtorilor din România are, în principal, 

urmãtoarele atribuţii:  
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a) reprezintã asociaţia în relaţia cu autoritãţile publice, cu instituţii publice sau 

private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române şi strãine; 

b) coordoneazã şi controleazã întreaga activitate a asociaţiei; 

c) conduce lucrãrile Consiliului Director Naţional şi ale Adunarii Generale a 

Asociaţiei; 

d) poate încheia acte în numele şi pe seama asociaţiei, în limitele aprobate prin 

hotãrârile Adunãrii Generale a Asociaţiei şi ale Consiliului Director Naţional; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de cãtre Adunarea Generalã a Asociaţiei 

şi de către Consiliul Director Naţional. 

(2) În exercitarea mandatului sãu, preşedintele emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni. 

(3) Preşedintele poate delega unele competenţe, pe perioade limitate şi din motive 

întemeiate, prim-vicepreşedintelui sau, în absenţa acestuia, unuia dintre vicepreşedinţii 

asociaţiei. 

Art. 27 - (1) Prim-vicepreşedintele Asociaţiei poate fi ales pentru maxim douã mandate. 

(2) Prim-vicepreşedintele Asociaţiei îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:  

a) ţine locul preşedintelui, preluându-i toate atribuţiile, în situaţia indisponibilitãţii 

temporare a acestuia de a-şi mai exercita mandatul; 

b) reprezintã Asociaţia în relaţii cu terţii, în cazurile şi limitele prevãzute de 

hotãrârile organelor de conducere; 

c) coordoneazã activitatea organizatoricã a Asociaţiei; 

d) îndeplineşte orice atribuţii prevãzute în Statut sau dispuse de preşedinte, în 

limitele fişei postului aprobate de cãtre Consiliul Director Naţional. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, prim-vicepreşedintele emite circulare şi instrucţiuni. 

Art. 28 - (1) Vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generalã a 

Asociaţiei, din rândurile membrilor acesteia.  

 (2) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile hotãrâte de cãtre Consiliul Director 

Naţional. 

Art. 29 - (1) Comisia de cenzori este organul prin care se asigurã controlul 

financiar intern al asociaţiei. 

(2) Comisia de cenzori se alege de cãtre Adunarea Generalã a Asociaţiei.  

(3) Comisia de Cenzori este compusã din trei membri: un expert contabil şi doi membri 

aleşi de  către Adunarea Generală. 

(4) Membrii Consiliului Director Naţional şi salariaţii asociaţiei nu pot face parte din 

Comisia de Cenzori. 
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Art. 30 - (1) Comisia de Cenzori îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale: 

a) verificã modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte anuale privind execuţia bugetarã şi le prezintã Adunãrii 

Generale a Asociaţiei; 

c) organizeazã controale de fond la filialele teritoriale ori de câte ori este necesar; 

d) participã la şedinţele Adunãrii Generale a Asociaţiei, fãrã a avea drept de vot. 

(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi supuşi niciunei 

presiuni sau intimidãri şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricãrui organ de 

control. 

(3) Comisia de Cenzori îşi poate elabora  un regulament intern de funcţionare. 

Structurile Teritoriale 

Art. 31 - Structurile teritoriale ale Asociaţiei Nevãzãtorilor din România sunt: 

A. Filiala; 

B. Sucursala. 

Art. 32 - (1) Filialele Asociaţiei Nevãzãtorilor din România sunt structuri teritoriale 

cu personalitate juridicã, înfiinţate de  Asociaţia Nevãzãtorilor din România, organizate pe 

unul sau mai multe judeţe, cu un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei, cu organe proprii 

de conducere, administrare şi control, care funcţioneazã în baza legislaţiei în vigoare, a 

Statutului Asociaţiei, a regulamentelor de organizare şi funcţionare, a actelor constitutive 

şi a statutelor proprii.  

(2) Actele constitutive şi statutele filialelor nu pot conţine prevederi contrare sau 

neconforme Statutului Asociaţiei Nevãzãtorilor din România. Orice astfel de prevederi vor 

fi considerate nescrise.  

(3) Filialele au autonomie decizionalã în conformitate cu dispoziţiile legale, cu prevederile 

Statutului Asociaţiei Nevãzãtorilor din România şi cu respectarea principiilor actelor 

constitutive şi statutelor proprii. 

(4) Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în baza hotãrârii 

prealabile a Consiliului sãu Director, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de 

lege, de Statutul Asociaţiei Nevãzãtorilor din România, precum şi de actul constitutiv şi 

de statutul filialei.   

(5) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), Adunarea Generalã a Asociaţiei, la 

propunerea Consiliului Director Naţional, poate lua urmãtoarele mãsuri: 

a) transmiterea de recomandări pentru remedierea situaţiei; 

b) convocarea Adunãrii Generale Extraordinare a filialei; 
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c) suspendarea pentru maximum trei luni a organelor de conducere ale filialei şi 

administrarea acesteia de cãtre delegaţi împuterniciţi de Consiliul Director 

Naţional; 

d)  dizolvarea organelor de conducere ale filialei şi convocarea de noi alegeri; 

e) reorganizarea filialei. 

(6)  Sucursala este o structurã teritorialã a Asociaţiei Nevãzãtorilor din România fãrã 

personalitate juridică, înfiinţatã prin hotãrârea Adunãrii Generale a asociaţiei. Prin 

derogare, Consiliul Director naţional poate delega competenţa înfiinţãrii de sucursale 

Adunãrii Generale a filialei. 

Art. 33 - (1) Pentru nerespectarea prevederilor legii, ale Statutului Asociaţiei 

Nevãzãtorilor din Romãnia, ale regulamentelor Asociaţiei, ale actelor constitutive şi ale 

statutelor filialelor sau pentru încãlcarea atribuţiilor funcţiilor în care au fost aleşi, 

membrilor organelor de conducere naţionale sau din structurile de conducere teritoriale li 

se pot aplica urmãtoarele sancţiuni: 

a) avertisment scris; 

b) suspendarea temporarã din funcţia deţinutã; 

c) excluderea din organul de conducere respectiv; 

d) recuperarea de la cel vinovat a prejudiciilor financiare produse ca urmare a 

desfãşurãrii necorespunzãtoare a activitãţii. 

(2) Propunerea motivatã a sancţiunii se face de către organul care a constatat abaterea 

şi se aplicã,  dupã analiza faptelor şi audierea celui vizat, de cãtre Consiliul Director al 

filialei sau, după caz, de către Adunarea Generalã a acesteia, din ale cãrei organe de 

conducere face parte cel vizat sau de cãtre Consiliul Director Naţional, sau dupã caz de 

Adunarea Generalã, care este îndreptãţit sã aplice sancţiunile prevãzute la alin. 1 al 

prezentului articol, indiferent de apartenenţa celui sancţionat la organele de conducere 

naţionale sau din teritoriu. 

(3) Hotãrârea privind sancţiunea aplicatã se comunicã celui vizat în termen de 5 zile de la 

adoptare.  

(4) Cel sancţionat poate face plângere împotriva deciziei de sancţionare în cel mult 30 de 

zile de la comunicarea deciziei. 

(5) Plângerile împotriva sancţiunilor aplicate de cãtre Consiliul Director al filialei se 

soluţioneazã de cãtre Adunarea Generalã a filialei, Consiliul Director Naţional, iar cele 

împotriva sancţiunilor aplicate de cãtre Consiliul Director Naţional se soluţioneazã de 

cãtre Adunarea Generalã a asociaţiei. 



 

15 
 

 

Capitolul V 

PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

Art. 34 - Patrimoniul va fi evidenţiat şi pãstrat în conformitate cu legislaţia românã 

în materie în vigoare, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea 

obiectivelor acesteia. 

Art. 35 - Veniturile Asociaţiei provin din: 

a) contribuţiile anuale ale filialelor la fondul de solidaritate; 

b) alte taxe sau contribuţii, precum şi coplata pentru anumite servicii furnizate de 

asociaţie; 

c) contribuţiile bãneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor; 

d) dobânzile, dividendele şi alte venituri rezultate din plasarea sumelor 

disponibile, în condiţii legale;  

e) venituri rezultate din activitãţi ocazionale precum evenimente de strângere de 

fonduri cu taxă de participare, conferinţe, spectacole şi alte evenimente  organizate în 

scop social sau profesional, potrivit statutului;  

f) venituri rezultate din activitãţi economice directe;  

g) donaţii, sponsorizãri sau legate;  

h) cofinanţări si/sau subvenţii pentru anumite proiecte şi servicii ale asociaţiei 

i) resurse financiare sau materiale obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la 

bugetele locale; 

j) resurse provenite din finanţãri nerambursabile interne si/sau externe;  

k) alte venituri prevãzute de lege. 

Art. 36 - Asociaţia poate accepta donaţii sau legate testamentare cu sarcini din 

partea terţilor numai cu condiţia ca asemenea sarcini sã nu contravinã scopului şi 

activitãţilor Asociaţiei şi sã fie aprobate de Adunarea Generalã. 

 

Capitolul VI 

DISPOZIŢII COMUNE 

Art. 37 - (1) Asociaţia Nevãzãtorilor din România  şi structurile sale teritoriale îşi 

desfãşoarã activitatea pe baza principiilor de funcţionare enunţate în prezentul statut. 

(2) Organele de conducere ale asociaţiei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacã 

sunt prezenţi 2/3 din numãrul membrilor cu drept de vot. 
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(3) În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotãrârile cu majoritate 

calificatã. 

Art. 38 - (1) În funcţia de preşedinte al Asociaţiei, de prim-vicepreşedinte, precum 

şi în funcţia de preşedinte al filialei pot fi aleşi nevãzãtori care au împlinit vârsta de 23 de 

ani în anul alegerilor şi care au o vechime minimã de cinci ani consecutivi în asociaţie. 

(2) Durata mandatului organelor de conducere ale asociaţiei şi ale filialelor  este de cinci 

ani. 

(3) În caz de indisponibilitate a preşedintelui Asociaţiei de exercitare a mandatului pe o 

duratã mai mare de şase luni sau de vacantare a postului, toate atribuţiile sale sunt 

preluate interimar de către prim-vicepreşedintele Asociaţiei. 

(4) În cel mult şase luni de la preluarea interimarã a atribuţiilor preşedintelui de cãtre 

prim-vicepreşedintele Asociaţiei, Consiliul Director Naţional convoacã Adunarea 

Generalã pentru alegerea unui nou preşedinte. 

(5) Filiala la care apare situaţia de la alin. (3) va fi condusã interimar de cãtre unul dintre 

vicepreşedinţii acesteia, ales de Consiliul director al filialei pentru cel mult şase luni, timp 

în care este convocatã Adunarea Generală a filialei în sesiune extraordinarã pentru 

alegerea unui nou preşedinte. 

Art. 39 - (1) Pentru funcţia de preşedinte al Asociaţiei Nevãzãtorilor din România 

poate candida orice membru al acesteia, care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 37 

alin. (1),  indiferent de filiala din care face parte.  

(2) - Pentru funcţia de preşedinte al filialei poate candida orice membru al filialei 

respective care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 37 alin. (1). 

(3) Preşedintele Asociaţiei Nevãzãtorilor din România este ales de cãtre Adunarea 

Generalã a asociaţiei, cu majoritatea simplã a voturilor exprimate. 

(4) Preşedintele filialei este ales prin vot direct de cãtre membrii filialei, cu majoritatea 

simplã a voturilor exprimate. 

(5) Modalitatea de desfãşurare a alegerilor şi procedura de vot se stabilesc prin 

regulamentul electoral. 

Art. 40 - (1) Cuantumul de referinţă al cotizaţiei anuale a membrilor se stabileşte 

de către Consiliul Director naţional. 

(2) Filialele au obligaţia sã contribuie la Fondul de solidaritate, cuantumul acestuia fiind 

stabilit de cãtre Adunarea Generalã a asociaţiei. 

(3) În cazul nerespectãrii obligaţiei prevãzutã la alin. (2), se vor aplica mãsurile prevãzute 

la art. 31 alin. (5). 
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Capitolul VII 

DIZOLVAREA şi LICHIDAREA 

 

Art. 41 - (1) Dizolvarea Asociaţiei Nevãzãtorilor din România se face prin 

hotãrârea Adunãrii Generale a Asociaţiei, adoptatã cu majoritate calificatã de voturi. 

(2) În cazul dizolvãrii, patrimoniul Asociaţiei va fi repartizat conform legii, dupã efectuarea 

bilanţului de lichidare de cãtre organele abilitate. 

 

Capitolul VIII  

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 42 - (1) Prezentul Statut intrã în vigoare la data de ........................., data 

adoptãrii lui de cãtre Adunarea Generalã a Asociaţiei Nevãzãtorilor din România. 

(2) La aceiaşi datã, se abrogã Statutul adoptat de Adunarea Generalã a Asociaţiei 

Nevãzãtorilor din România din 25 septembrie 2014, precum şi orice dispoziţii contrare. 

(3) Lista membrilor prezenţi la Adunarea Generalã a Asociaţiei Nevãzãtorilor din 

România care a adoptat actualul statut se gãseşte în anexã. 

(4) Adunarea Generalã a Asociaţiei Nevãzãtorilor din România îi împuterniceşte pe 

preşedintele, prim-vicepreşedintele şi pe cei cinci vicepreşedinţi ai organizaţiei sã 

semneze prezentul statut. 

(5) Pentru îndeplinirea formalitãţilor de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor a 

prezentului Statut, se desemnează preşedintele Asociaţiei Nevãzãtorilor din România, 

Tudorel Tupiluşi, şi departamentul juridic al organizaţiei. 

 

 

 


