STATUTUL ASOCIATIEI
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE ROMANIA CHAPTER

Subsemnaţii:
Colomitchi Adrian [date personale];
lonescu Liviu-lon [date personale];
Pienaru Adriana-Magdalena, [date personale];
Popa Afrodita-Geta-Carmen [date personale];
Purnus Augustin [date personale];
Radulescu Tudor Gheorghe [date personale];
Stelea Laurentiu [date personale];
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare „O.G. nr. 26/2000”)
am hotărât modificarea Statului initial Asociatia Project Management Institute Romanian
Chapter Chapter, noul Statut avand urmatoarea componenta:
ARTICOLUL 1. DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA DE FUNCŢIONARE
1.
Denumirea Asociaţiei este PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE ROMÂNIA CHAPTER
(PMI ROMANIA CHAPTER).
2.
Sediul legal al Asociaţiei este in România, Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei,
nr.273, Corp 4, Etaj. 2, Biroul 2, Sector 6.
3.

Durata Asociaţiei este nelimitata in timp.

4.
PMI ROMÂNIA CHAPTER este responsabila prin Comitetul Director fata de Adunarea
Generala si va respecta toate politicile, procedurile, regulamentele si directivele PMI® adoptate
legal.
5.
PMI ROMÂNIA CHAPTER va îndeplini toate cerinţele legale valabile in jurisdicţia /
jurisdicţiile in care PMI ROMÂNIA CHAPTER isi desfăşoară activitatea sau este constituita /
înregistrata.
6.
Deciziile PMI ROMÂNIA CHAPTER nu pot veni in conflict cu regulamentele curente ale
PMI® si cu toate politicile, procedurile, regulamentele si directivele PMI® stabilite sau
autorizate de Comitetul Director PMI®, si nici cu Acordul PMI ROMÂNIA CHAPTER incheiat cu
PMI®.
7.
Condiţiile Acordului stipulat intre PMI ROMÂNIA CHAPTER si PMI®, inclusiv restricţiile si
interdicţiile, vor avea prioritate fata de acest Statut si alte autorizări conferite prin prezentul
document.
ARTICOLUL 2. SCOPUL, OBIECTIVELE SI MIJLOACELE DE REALIZARE
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1.

Scopul

Asociaţia are ca scop principal promovarea si dezvoltarea activităţilor de management de
proiect în România, precum si asigurarea implementării practicilor, standardelor si metodelor
folosite pe plan internaţional de catre Project Management Institute - PMl® si cooperarea reala
cu alte organisme internaţionale recunoscute pentru activităţile desfăşurate si rezultatele
obţinute in domeniul managementului de proiect. In acest mod Asociaţia înţelege sa
stabilească si sa menţină contacte si colaborării cu mediile internaţionale, sa urmărească
facilitarea punerii in practica a metodelor si tehnicilor moderne prin asigurarea unui proces
uniform de definire a conceptelor, sa iniţieze si sa deruleze proiecte de cercetare ştiinţifica, de
instruire si certificare, de educaţie si comunicare eficienta a rezultatelor teoretice si practice in
domeniul managementului de proiect.
2.

Obiectivele

Asociaţia are următoarele obiective:
a.

sa promoveze obiectivele generale si specifice ale managementului de proiect;

b.
sa incurajeze si sa înlesnească şcolarizarea, autorizarea si profesionalismul in domeniul
managementului de proiect;
c.
sa incurajeze adoptarea unor practici privind managementul de proiect de catre
guvern, companii si alte organizaţii;
d.
sa stabilească si sa menţină standarde adecvate privind conduita profesionala si etica
membrilor sai in practicarea managementului de proiect si sa protejeze sursele de informaţii
confidenţiale obţinute in scopul realizării obiectivelor statutare;
e.
sa raspandesca informaţiile privind dezvoltarea managementului de proiect inclusiv prin
organizarea unor forumuri si simpozioane, etc;
f.
sa ofere un cadru pentru discutarea si examinarea problemelor, soluţiilor, aplicaţiilor si
ideilor privind managementul proiectelor;
g.

sa creeze oportunităţi de afiliere pentru practicanţii managementului de proiect;

h.

sa realizeze un sistem modem si eficient de management al proiectelor;

i.
sa susţină programe educaţionale naţionale de certificare, recunoscute pe plan
internaţional, asigurând
pregătirea celor interesaţi;
j.
sa sprijine transferul de cunoştinţe, informatii, experienţa, si tehnologii referitoare la
managementul de project, in condiţiile Legii nr.1/1995, in toate domeniile si sectoarele de
activitate.
3. Asociaţia isi va îndeplini obiectivele stabilite in prezentul statut prin următoarele
mijloace:
a)
participând la acţiuni internaţionale seminarii, simpozioane, congrese, întâlniri de lucru,
publicaţii ştiinţifice in domeniul managementului de project,
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b)
elaborând studii si cercetării proprii de management de project in domeniile economic,
tehnic, mediu, etc;
c)
difuzând si transferând tehnologii si rezultate ale cercetărilor (cu respectarea
prevederilor si procedurilor legale in vigoare) prin diferite forme: prin furnizare de asistenta
firmelor si agenţiilor guvernamentale, prin participare la acţiunile de integrare a rezultatelor in
plan ştiinţific si educaţional;
d)
participând si organizând programe de certificare in domeniul managementului
proiectelor;
e)

prin promovarea acceptării si recunoaşterii standardelor si certificării PMl® in România;

f)
popularizând rezultatele cercetărilor si acţiunilor de educaţie si certificare prin toate
mijloacele mass-medîa;
g)
înfiinţând un centru de informare, documentare si difuzare de produse program care
sunt in legătura cu scopul Asociaţiei;
h)

realizând cercetări si programe privind creşterea gradului de specializare al formatorilor.

ARTICOLUL 3. MIJLOACELE FINANCIARE
Mijloacele financiare ale Asociaţiei constau in:
a)
patrimoniul iniţial in suma de 3.000.000 lei provenit din contribuţiile membrilor
fondatori;
b)
cotizaţia anuala a membrilor care se va stabili de către Comitetul Director si aprobata
de catre Adunarea Generala;
c)
contribuţii, inclusiv sponsorizări sau donaţii provenite de la membrii asociaţiei, alte
persoane fizice sau juridice, instituţii organisme si organizaţii, din tara si din străinătate;
d)

daruri sau dispoziţii si legate testamentare;

e)

subvenţii;

f)

alte mijloace licite.

ARTICOLUL 4. COMITETUL DIRECTOR
1.
PMI ROMÂNIA CHAPTER va fi condus de un Comitet Director (Bordul). Comitetul
Director va fi responsabil de indeplinirea scopurilor si obiectivelor asociaţiei.
2.
Comitetul Director răspunde de realizarea obiectivelor Asociaţiei si este format din
5(cinci) Funcţionari, 3(trei) Directori si un Secretar aleşi de membri.
3.
Funcţionarii au funcţii de Preşedinte, Vicepreşedinte pentru membri si recrutare,
Vicepreşedinte pentru trezorerie si finanţe, Vicepreşedinte pentru comunicaţii si publicitate si
Vicepreşedinte pentru educaţie si certificare.
4.
Componenta actualizata a Comitetului Director va fi înregistrata la autorităţile
competente, dupa Adunarea Generala prin Hotararea careia componenta comitetului a fost
schimbata.
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5.
Funcţionarii vor ocupa funcţia timp de 2 ani eşalonat astfel incat un număr de 2-3
funcţionari sa fie aleşi in fiecare an.
6.
Stagiul pentru Directori va fi de 2 ani eşalonat astfel încât un număr de 1-2 Directori sa
fie ales in fiecare an.
7.

Secretarul va ocupa funcţia timp de 2(doi) ani.

8.
Fiecare dintre membrii Comitetului Director poate ocupa poziţia pentru care a fost ales
in cadrul acestuia pe durata a maxim 3 mandate consecutive. Daca este ales pe poziţii diferite
in Comitetul Director in mandate consecutive, orice membru al Comitetului Director poate fi
ales doar pentru maxim 3 mandate consecutive.
9.
Preşedintele răspunde de funcţionarea Asociaţiei astfel incat aceasta sa acţioneze ca o
echipa dedicata realizării scopurilor si obiectivelor propuse prin prezentul statut; El (ea) face
parte din Comitetul Director si va îndeplini sarcinile obişnuite pentru funcţionarii cu funcţii de
conducere, inclusiv toate actiunile si numirile cu aprobarea Consiliului Director.
Preşedintele îndeplineşte si sarcina de membru ex-offîcîo cu drept de vot în toate comitetele cu
excepţia Comitetului de Nominalizări.
10. Vicepreşedintele pentru membri si recrutare păstrează evidenta intrunirilor Comitetului
Director si a intalnirilor cu organisme de drept public si privat; Asista Preşedintele in relaţiile cu
PMI® daca si cand se solicita: Răspunde de lărgirea si menţinerea listei oficiale a membrilor
Asociaţiei.
11. Vicepreşedintele pentru trezorerie si finanţe gestionează fondurile pentru atingerea
obiectivelor propuse, răspunde de pregătirea planului financiar anual si dezvoltarea obiectivelor
financiare.
12. Vicepreşedintele pentru comunicaţii si publicitate răspunde de informarea la timp a
membrilor cat si de colectarea informaţiilor de ia aceştia utilizând diverse mijloace legale pe
care le are la dispoziţie, pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei, precum si de publicitatea si de
parteneriatul cu oganizatii similare interne si internaţionale.
13. Vicepreşedintele pentru educaţie si certificare răspunde de promovarea profesiei de
management de project prin realizarea de publicaţii, seminarii si ateliere de lucru menite sa
sprijine specialiştii in management de proiect pentru obţinerea certificării ca experţi in acest
domeniu
14. Secretarul Asociaţiei va tine evidenta cărţilor de membru, Registrul şedinţelor si al
hotărârilor Comitetului Director, întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Adunării Generale,
monitorizează activităţile comitetelor.
15. Comitetul Director va exercita toate puterile PMl ROMÂNIA, cu excepţia celor specificate
ca interzise in cadrul acestui Statut, regulamentul si politica PMl® si legile din jurisdicţia unde
este constituita / înregistrata organizaţia. Comitetul va fi autorizat sa adopte si sa publice
aceste politici, proceduri si reguli in funcţie de necesitate si in conformitate cu acest Statut si cu
regulamentul de politica si sa-si exercite autoritatea in cadrul activităţii si fondurilor PMl
ROMÂNIA.
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16. Fiecare dintre Directori isi desfăşoară activităţile sub directa coordonare a unui
Vicepreşedinte.
Directorul pentru membri si recrutare are responsabilităţi comune cu Vicepreşedintele pentru
membri si recrutare in păstrarea evidentei întrunirilor Comitetului Director si a întâlnirilor cu
organisme de drept public si privat si in menţinerea listei oficiale a membrilor Asociaţiei.
Directorul pentru comunicaţii si publicitate are responsabilităţi comune cu Vicepreşedintele
pentru comunicaţii si publicitate in ceea ce priveşte informarea la timp a membrilor si
colectarea informaţiilor de la aceştia utilizând diverse mijloace legale pe care le are la dispoziţie
pentru atingerea obiectivelor Asociaţiei, precum si in ceea ce priveşte publicitatea si
parteneriatul cu oganizatii similare interne si internaţionale.
Directorul pentru educaţie si certificare are responsabilităţi comune cu Vicepreşedintele pentru
educaţie si certificare in ceea ce priveşte promovarea profesiei de management de project prin
realizarea de publicaţii, seminarii si ateliere de lucru menite sa sprijine specialiştii in
management de proiect pentru obţinerea certificării ca experţi in acest domeniu
17. Comitetul Director este autorizat sa adopte si sa publice politicile, procedurile si
reglementările, dupa necesitaţi, conform acestui statut si statutului si politicilor Proiect
Management Institute. Inc. si sa-si exercite autoritatea fata de toate activităţile si fondurile PMl
România.
18. Comitetul director se va reuni la iniţiativa Preşedintelui sau pe baza cererii scrise din
partea a 3(trei) membri ai Comitetului transmisa Vicepreşedintelui pentru membri si recrutare.
Cvorumul va cuprinde cel puţin jumătate din membrii Comitetului.
19. Fiecare membru are dreptul la un singur vot, votul valabil prin email sau delegare
olografa.
20. Comitetul isi poate conduce activitatea si prin teleconferinta, fax sau alte mijloace legal
acceptate.
21.

Comitetul Director poate sa decida schimbarea sediului Asociaţiei.

22. Comitetul Director poate declara un post de funcţionar sau de Director vacant atunci
cand unul dintre aceştia încetează a mai fi membru al Asociaţiei din motive de neplata a
cotizaţiei sau din cauza neparticiparii consecutiv la 2(doua) şedinţe ale Comitetului Director. In
situaţia unui post vacant Comitetul poate numi un succesor pe perioada rămasa pana la
expirarea mandatului in cauza.
23. Un funcţionar sau un Director poate demisiona prin transmiterea unui anunţ scris
Vicepreşedintelui pentru membri si recrutare. In cazul in care anunţul nu conţine un termen si
Comitetul nu a fixat un termen, demisia va produce efecte de la data primirii anunţului. In
postul ramas vacant Comitetul Director poate numi un succesor pentru a lucra ia sediu pe
durate de timp rămasa pentru postul vacant In situaţia in care Preşedintele nu doreşte sau nu
poate sa-si "încheie stagiul curent la sediu, vicepreşedintele pentru membri si recrutare isi va
asuma sarcinile si îndatoririle de a prezida pentru restul stagiului.
24. Un funcţionar sau un Director poate fi schimbat din funcţie, din motive justificate pentru
cauze care au legătura cu activităţile Asociaţiei pe baza voturilor a 2/3 din Comitetul Director
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sau pe baza voturilor a 2/3 din membrii prezenţi la şedinţa Adunării Generale. Propunerile de
schimbare din funcţie si motivele acestora vor fi anunţate membrilor prin intermediul emailului.
25. Comitetul Director stabileşte politicile si procedurile referitoare la gestionarea finanţelor
si va trimite toate taxele la autorităţile abilitate de lege.
Anul fiscal al Asociaţiei va fi intre 1 ianuarie si 31 decembrie.
Taxa de membru anuala va fi stabilita de Comitetul Director si comunicata catre PMl® in
concordanta cu politicile si procedurile stabilite de Comitetul Director al PMl®.
26. Comitetul Director poate autoriza înfiinţarea unor comitete permanente sau temporare
pentru promovarea obiectivelor asumate. Prin autorizaţia data de Comitetul Director se vor
defini obiectivele, autoritatea si rezultatele pe care trebuie sa le obtina comitetul.(pe perioada
mandatului)
27. Membrii Comitetului Director trebuie sa nu fie pusi sub interdicţie si sa nu fie lipsiţi de
exercitarea drepturilor civile si politice.
28. Comitetul Director reprezinte Asociaţia in raporturile cu terţii. Hotărârile Comitetului
Director referitoare la raporturile Asociaţiei cu terţii vor fi consemnate in scris de către
Secretarul asociaţiei sub semnătura Preşedintelui acesteia
29. Actele juridice care angajează Asociaţia vor fi semnate de catre de către Preşedintele
Comitetului Director cu acordul prealabil scris a 2/3 din Membrii Comitetului Director. Actele de
dispoziţie privind bunurile imobile ale Asociaţiei vor fi semnate de 2 (doi) membri at
Comitetului Director, si anume Preşedintele si Vicepreşedintele pentru trezorerie si finanţe, cu
acordul prealabil scris a 2/3 din Membrii Comitetului Director.
30. Comitetul Director deleagă Vicepreşedintelui pentru trezorerie si finanţe atribuţii
financiare dupa cum urmează: drept de semnătura in numele Asociaţiei pe documentele
finaciar-bancare si documentaţia aferenta relaţiilor cu instituţiile publice cu atribuţii fiscale.
31.

Comitetul Director are următoarele atribuţii:

- aduce ia îndeplinire hotărârile Adunării Generale, realizează prin delegare, înregistrarea
anuala in evidentele oficiale, ale jurisdicţiei competente, a componentei sale actualizate asa
cum rezulta din alegeri si a listei actualizate de membri; asigura conducerea Asociaţiei;
- ia decizii in următoarele situaţii conform delegării acordate de Adunarea Generala:
i.
propune cotizaţia anuala si stabileşte facilităţile pe care Asociaţia le va putea acorda
membrilor sai;
ii.

întocmeşte procedurile, normele si reglementările de funcţionare interna ale asociaţiei;

iii.
numeşte comisia de cenzori pentru verificarea activităţii financiar-contabile a Asociaţiei
si stabileşte atribuţiile si răspunderile pentru activitatea desfăşurata.
iv.
toate deciziile privind buna desfăşurare a activităţilor curente ale asociaţiei, inclusiv
deciziile privind raporturile Asociaţiei cu terţii si întocmirea actelor juridice;
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v. întocmeşte si prezintă spre aprobare raportul anual al activităţii desfăşurate si cu privire la
modul in care a fost utilizat patrimonial Asociaţiei;
- angajează forta de munca salariata cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare;
- întocmeşte bilanţul fînanciar-contabil in conformitate cu legislaţia in vigoare, pe care îl supune
aprobării comisiei de cenzori si ulterior Adunării Generale;
32. Comitetul Director este legal intrunit in prezenta a cel puţin 4 (patru) membri si ia
hotărâri cu votul a 4 (patru) membri. Deliberările si hotărârile din cadrul Comitetului Director
vor fi consemnate sub semnătura Secretarului Asociaţiei.
33. Calitatea de membru al Comitetului Director se pierde o data cu pierderea calităţii de
membru al Asociaţiei, prin demisie sau prin eliberarea din funcţie de către Adunarea Generala,
sau in condiţiile art. 4 alin. 24 din acest statut, prin votul Comitetului Director. Membrii
Comitetului Director care au într-o acţiune determinata un interes propriu sau pentru o alta
persoana trebuie sa ncunostiinteze despre aceasta si sa se abtina de la orice deliberare/vot
privitor la acea operaţiune in caz contrar urmând a isi pierde calitatea de membru in cadrul
Asociatiei.
ARTICOLUL 5. COMITETE
1. Comitetul Director poate autoriza crearea unor comitete permanente sau temporare pentru
promovarea obiectivelor organizaţiei. Autorizaţia pentru constituirea fiecărui comitet va defini
obiectivele, autoritatea (competenta) si rezultatele urmărite.
Toti membrii comitetelor si preşedintele fiecărui comitet vor fi numiţi de Vicepreşedintele
pentru membri si recrutare cu aprobarea Comitetului Director. Membrii comitetelor pot fi
desemnaţi dintre membrii Asociaţiei.
ARTICOLUL 6. NUMIRI SI ALEGERI
1.
Numirea si alegerea funcţionarilor si directorilor se va face anual in conformitate cu
termenele si condiţiile funcţiei respective precizate la Articolul 4. Toti membrii cu drept de vot,
permanenţi, ai PMI ROMÂNIA CHAPTERvor avea drept de vot Ia alegeri, in cadrul procedurilor
de alegeri si numiri sunt interzise discriminările bazate pe rasa, culoare, credinţa, sex, vârsta,
stare matrimoniala, etnie, religie, invaliditate fizica sau psihica, sau discriminările in scopuri
nelegitime.
2.
Candidaţii care sunt aleşi isi vor lua funcţia in primire in prima zi a lunii ianuarie dupa
alegerea lor, si vor deţine acea poziţie pe durata termenului stabilit pentru acea funcţie, sau
pana cand succesorii lor au fost aleşi si confirmaţi.
3.
Comitetul de Nominalizări, compus din 3 membri, pregăteşte lista de candidaţi
conţinând nominalizările pentru fiecare post din Comitetul Director si stabileşte eligibilitatea si
dorinţa de a participa la alegeri.
4.
Candidaţii pentru posturile din Comitetul Director pot fi de asemenea nominalizaţi
printr-o procedura stabilita de Comitetul de Nominalizări sau de Comitetul Director. Alegerile se
vor desfăşura cu ocazia şedinţelor anuale ale membrilor. Candidatul care primeşte majoritatea
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voturilor va fi considerat ales. Voturile secrete vor fi numărate de Comitetul de Nominalizări
sau de persoane desemnate de Comitetul Director.
5.
Nici un membru curent al Comitetului de Nominalizări nu poate fi inclus si nu va fi inclus
pe lista de nominalizări pregătita de Comitet.
ARTICOLUL 7. ADUNAREA GENERALA
1.
Adunarea Generala este organul de conducere, suprem, al Asociaţiei si este formata din
totalitatea membrilor indiferent ca sunt fondatori sau nu. Adunarea Generala se întruneşte
anual, iar pentru situaţii excepţionale poate fi convocata si extraordinar, Ia cererea majorităţii
Comitetului Director.
2.
Componenta actualizata a membrilor Adunării Generale va fi înregistrata la autorităţile
competente anual, conform situaţiei înregistrate Ia 1 ianuarie.
3.
Adunarea Generala se conduce de către Preşedintele ales sau în lipsa acestuia de către
Vicepreşedintele pentru membri si recrutatre, iar Secretarul întocmeşte procesul-verbal al
Adunării Generale.
4.
Adunarea Generala este convocata de Comitetul Director cu cel puţin 10 zile înainte de
data stabilita pentru întrunire. O data cu convocarea Adunării Generale, Comitetul Director va
transmite ordinea de zi si propunerile de hotărâri ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale.
5.
Adunarea Generala ia decizii cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor.
Votul poate sa fie direct, exprimat in cadrul intruniririi Adunării Generale, sau electronic, pe
baza procedurilor interne ale asociaţiei.
6.
Fiecare dintre membrii asociaţiei poate participa cu un singur vot Ia deciziile asociaţiei,
astfel:
a.

vot exprimat direct, prin participarea la Adunarea Generala, sau

b.
vot electronic, exprimat pe durata a 7 (şapte) zile calendaristice anterior datei stabilite
pentru
Adunarea Generala.
7.
Membrii care optează pentru varianta electronica de vot sunt consideraţi prezenţi Ia
stabilirea cvorumului alături de cei care participa in mod direct Ia întrunirea Adunării Generale
8.
In cazul in care cvorumul nu se întruneşte, propunerile de hotărâri se supun din nou Ia
vot. De aceasta data votul va fi numai electronic, pe durata 7 (şapte) zile calendaristice,
incepand cu ziua imediat următoare celei de desfăşurare a Adunării Generale. Deciziile vor fi
luate in acest caz pe baza votului a jumătate plus unu din membrii care si-au exprimat votul
electronic.
9.
Adunarea Generala are următoarele atribuţii: sa analizeze si sa aprobe raportul
Comitetului Director cu privire la activitatea sa si cu privire la modul in care s-a administrat
patrimoniul Asociaţiei;
sa aprobe proiectul de activitate pentru anul viitor, propus de Comitetul Director, completat cu
propunerile celorlalţi membri si bilanţul financiar-contabii;
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sa aleagă Comitetul Director
sa hotărască asupra modificărilor sau completărilor statutului Asociaţiei
sa hotărască asupra propunerilor Comitetului Director privind excluderea de membri;
sa hotărască cotizaţia anuala pe baza propunerilor Comitetului Director
sa hotărască asupra tuturor problemelor ce se vor pune in discuţie pentru buna desfăşurare a
activităţii Asociaţiei;
deleagă catre Comitetul Director luarea următoarelor decizii:
i.

stabilirea facilitaţilor pe care Asociaţia le va putea acorda membrilor sai;

ii.

întocmirea procedurilor, normelor si reglementarilor de funcţionare interna ale asociaţiei

iii.

numirea cenzorilor pentru verificarea activităţii fînanciar-contabile a Asociaţiei si

stabilirea atribuţiilor si răspunderilor pentru activitatea desfăşurata
iv.

toate deciziile privind buna desfăşurare a activităţilor curente ale asociaţiei, inclusiv

deciziile privind raporturile asociaţiei cu terţii si întocmirea actelor juridice
10. Hotărârile Adunării Generale sunt semnate de Preşedintele Asociaţiei si de Secretarul
Asociaţiei si se consemnează intr-un registru de procese-verbale.
11. Adunările extraordinare sunt anunţate de Vicepreşedintele pentru membri si recrutare,
cu majoritatea voturilor Comitetului Director sau prin cererea a 10% (zece la suta) dintre
membrii votanţi catre Vicepreşedintele pentru membri si recrutare.
12. Anunţurile pentru adunările extraordinare vor fi transmise de catre Comitetul Director
tuturor membrilor, cu cel puţin 15 de zile înaintea datei adunării. Pe durata adunărilor
activităţile se vor limita la cele prezentate in agenda pentru adunare.
13. Toate Adunările Generale se vor tine in conformitate cu procedurile stabilite de
Comitetul Director.

ARTICOLUL 8. MEMBRII
1.
Calitatea de membru este deschisa tuturor persoanelor eligibile, indiferent de rasa,
culoare, crez, vârsta, sex, stare civila, naţionalitate religie.
Calitatea de membru al Asociaţiei presupune calitatea de membru al Project Management
Institute, Inc.; asociaţia nu va accepta drept membru nici o persoana care nu a fost acceptata
drept membru al Project Management Institute, Inc. si nu va crea categorii proprii de membri.
2.
Membrii vor fi conduşi si se vor supune Regulamentului PMI® si Regulamentului PMI
ROMÂNIA CHAPTER si tuturor politicilor, procedurilor, regulilor si directivelor legal stipulate prin
prezentul document.
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3.
Toti membrii trebuie sa-si plătească cotizaţia de membru catre PMI® si PMI România.
In cazul in care un membru demisionează cotizaţia nu va fi rambursata de catre PMI® sau
PMI România.
4.
Calitatea de membru al PMI ROMÂNIA CHAPTER va inceta odată cu neplata cotizaţiei
sau excluderea din motive legale
5.
Acei membri care nu isi achita obligaţiile timp de o (1) luna vor fi consideraţi culpabili si
vor fi excluşi din lista oficiala de membri ai PMI ROMÂNIA CHAPTER. Un membru culpabil
poate fî re-inclus in lista membrilor doar dupa plata obligaţiilor restante catre PMI® si PMI
ROMÂNIA CHAPTER.
6.
La încheierea activităţii ca membru PMI ROMÂNIA CHAPTER, membrul va renunţa la
oricare si toate drepturile si privilegiile avute in calitate de membru.
7.
Baza de date sî listele furnizate de PMI® catre PMI ROMANÍA CHAPTER nu pot fi
folosite în scopuri comerciale; ele pot fi folosite numai in scopuri non-profit legate in mod direct
de activitatea PMI ROMÂNIA CHAPTER in conformitate cu politica PMI®.
8.
Calitatea de membru al Asociaţiei este voluntara si poate fi obţinută de orice persoana
fizica, romana sau străina, interesata in realizarea obiectivelor Asociaţiei
9.

Drepturile membrilor Asociaţiei:

- de a alege si de a fi ales in organele de conducere ale Asociaţiei;
- de a propune Comitetului Director acţiuni si activităţi pentru programul de lucru al Asociaţiei;
- fiecare membru care a achitat cotizaţia (inclusiv cotizaţia de membru al Project Management
Institute, Inc.) are dreptul la un vot in toate deciziile ce se vor adopta.
10.

Obligaţiile membrilor Asociaţiei

sa cunoască si sa respecte prezentul Statut si sa acţioneze pentru punerea in aplicare a
prevederilor sale; sa achite cotizaţia de membru (inclusiv cotizaţia de membru al Project
Management Institute, Inc.) precum si celelalte obligaţii băneşti fata de Asociaţie in
conformitate cu prezentul Statut;
-

sa îndeplinească toate obligaţiile pe care si le-a asumat in cadrul Asociaţiei;

sa identifice si sa propuna spre aplicare acţiuni si activităţi noi Comitetului Director în
conformitate cu scopul Asociaţiei;
sa nu întreprindă nici o activitate care sa aducă atingere scopului statutar;
11.

Calitatea de membru poate fi pierduta in următoarele situaţii prin:

a)

excludere pentru:

- încălcarea grava a prevederilor prezentului statut;
- neplata obligaţiilor băneşti fata de Asociaţie sau Project Management Institute, Inc. într-un
termen de 30 de zile calendaristice de la data stabilita prin hotărâre a Comitetului Director. Un
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membru care isi va achita toate cotizaţiile restante va fi reintrodus pe lista oficiala a membrilor
Asociaţiei;
b)
săvârşirea unor fapte nedemne, neloiale Asociaţiei pierzandu-se toate drepturile si
privilegiile calităţii de membru.
c)
la cerere; in cazul demisiei cotizaţiile de membru nu vor fi retumate si se vor pierde
toate dreptunle si privilegiile calităţii de membru.
d)

in situaţia decesului

12. Excluderea unui membru se face automat de catre Comitetul Director in situatia
prevazuta de articolul 8 alin. 11 lit. a, de catre Adunarea Generala , cu un votul a 2/3 din
totalul membrilor, la propunerea Comitetului Director in cazul punctului b din articolul 8 alin.11
lit.b.
13. Hotărârile de excludere adoptate de Adunarea Generala sunt definitive. In cazul
excluderii unui membru vor avea loc audieri care vor fi evidenţiate într-un proces verbal al
sesiunii, ce va fi revăzut de consilierul juridic, pentru evitarea unor complicaţii juridice
ulterioare.
ARTICOLUL 9 . CONTROLUL ACTIVITĂŢII ASOCIAŢIEI
1.
Controlul activităţii económico-financiare a Asociaţiei este realizat de catre o comisie de
cenzori,
compusa din 3 persoane fizice, care au următoarele competente:
a.

Verificarea administrării patrimoniului asociaţiei

b.

întocmirea de rapoarte si prezentarea acestora catre Adunarea Generala

c.

Sa participe la întâlnirile Comitetului Director fara drept de vot

d.
Sa îndeplinească orice responsabilităţi conform acestui Statut si deciziilor Adunării
Generale
2.

Cenzorii nu pot executa sarcini de conducere executiva in Asociaţie.

3.
Cenzorii sunt obligaţi sa prezinte anual un raport asupra activităţii económico-financiara
a Asociaţiei.
4.
Adunarea Generala poate cere cenzorilor, in mod extraordinar, rapoarte asupra
activităţii económico-financiare la zi.
5.
Prin hotărârea Adunării Generale, Asociaţia poate înfiinţa filiale, ca structure teritoriale,
cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu separat de cel
al Asociaţiei. Filialele astfel constituite vor fi înregistrate şi îşi vor exersa activitatea în
conformitate cu prevederile articolului 13 din O.G. nr. 26/2000.
6.
Asociaţia poate înfiinţa societăţi în conformitate cu art. 47 din O.G. nr. 26/2000.
Dividendele astfel obţinute, dacă nu se reinvestesc in acele societati comerciale, vor fi utilizate
în întregime pentru realizarea scopului Asociaţiei.
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ARTICOLUL 10 . AMENDAMENTE
1.
Acest statut poate fi amendat cu 2/3 din voturile membrilor Adunării Generale a
Asociaţiei, prin vot direct sau vot electronic, conform procedurilor menţionate in Articolul 6 paragrafele 6,7,8.
2.
Amendamentele vor fi propuse de Comitetul Director din proprie iniţiativa sau la
cererea a 10% din membri adresata Comitetului Director. Toate amendamentele propuse vor
fi prezentate Comitetului Director cu sau fara recomandare.
3.
Toate amendamentele vor corespunde Statutului, politicilor, procedurilor, regulilor si
directivelor stabilite de Comitetul Director si vor fi făcute cu autorizarea Project Management
Institute, Inc.
ARTICOLUL 11. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
1.
In eventualitatea in care PMI ROMÂNIA CHAPTER sau membrii Comitetului Director nu
respecta prevederile prezentului Statut si politicile, procedurile si reglementările menţionate in
Acordul dintre si PMI® si PMI ROMÂNIA CHAPTER, PMI ® are dreptul sa dizolve PMI
ROMÂNIA.
2.
In eventualitatea in care PMI ROMÂNIA CHAPTER nu reuşeşte sa ofere membrilor sai
beneficiile menţionate in in acest Statut fara a avea cicumstante atenuante pentru aceasta,
PMI ROMÂNIA CHAPTER accepta ca PMI® sa dizolve PMI ROMÂNIA CHAPTER conform
stipularilor Acordului dintre acestea.
3.
In eventualitatea in care PMI ROMÂNIA CHAPTER hotărăşte dizolvarea si lichidarea
Asociaţiei, Comitetul Director trebuie sa notifice in scris PMI® despre acest lucru, si sa urmeze
toate procedurile conform politicilor PMI®.
4.
Dizolvarea si lichidarea Asociaţiei poate fi propusa de Comitetul Director sau de cel puţin
1/3 din membri. Hotărârea Adunării Generale de dizolvare si lichidare trebuie votata de 2/3 din
membrii Adunării Generale a Asociaţiei, prin vot direct sau vot electronic, conform procedurilor
menţionate in Articolul 6 - paragrafele 6, 7, 8.
5.
Daca PMI ROMÂNIA CHAPTER se dizolva pentru oricare dintre motivele enumerate
anterior, bunurile ramase in urma dizolvării Asociaţiei se vor transmite unei asociaţii sau
fundaţii cu scop caritabil desemnata de membrii votanţi dupa plata tuturor datoriilor conform
reglementarilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 12. DISPOZIŢII FINALE
1.

Asociaţia are sigla proprie, stampila si cărți de membru.

2.
Asociaţia isi inceteaza activitatea prin hotărârea Adunării Generale, prin votul a cel puţin
2/3 din membrii Asociaţiei.
3.

Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale in materie civila.
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4.
Conflictul de interese - Nici un membru al PMI ROMANÍA CHAPTER nu va avea vreun
folos material, beneficiu sau profit, accidental sau plătit altfel, din activităţi, conturi financiare si
resurse ale PMi ROMÂNIA CHAPTER.
5.
Nici un funcţionar, director, membru numit al unui comitet sau reprezentant autorizat al
PMI ROMÂNIA CHAPTER, nu va primi nici o compensaţie, sau alt beneficiu material sau
financiar pentru serviciile aduse in cadrul Comitetului Director. Comitetul poate autoriza insa ca
PMI ROMANÍA CHAPTER sa compenseze anumite cheltuieli reale rezonabile suportate de un
director, membru al unui comitet sau reprezentant autorizat pentru a participa la adunările
Comitetului Director si la alte activităţi aprobate.
6.
PMI ROMÂNIA CHAPTER se poate angaja in contracte sau tranzacţii cu orice companie,
partener, asociaţie sau organizaţie in care una sau mai multe persoane sunt membri, directori
sau ofiţeri aleşi ai Comitetului Director al PMI ROMÂNIA CHAPTER, si au un interes financiar
sau sunt angajaţi in cealaltă organizaţie, in cazul in care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)
Clauzele referitoare la relaţie sau interese asa cum sunt stipulate in contract sau
tranzacţie sunt prezentate Comitetului Director înainte de semnarea contractului sau
tranzacţiei.
b)
Comitetul Director autorizează contractul sau tranzacţia cu o majoritate de voturi a
directorilor care nu au nici un interes in contract sau tranzacţie.
c)
Contractul sau tranzacţia este corecta si in concordanta cu legile si regulamentele
juridice din România si este aprobat sau ratificat de Comitetul Director.
7.
Toti funcţionarii, directorii, membrii numiţi in comitete si reprezentanţii autorizaţi ai PMI
ROMÂNIA CHAPTER vor acţiona in maniera independenta, conform obligaţiilor pe care le au
fata de PMI ROMÂNIA CHAPTER si fata de legea aplicabila, fara a lua in considerare alte afilieri,
apartenenţe ca membru sau funcţii.
8.
Toti funcţionarii, directorii, membrii numiţi ai comitetelori si reprezentanţii autorizaţi vor
declara orice interes sau afiliere pe care le pot avea cu vreo entitate sau persoana cu care PMI
ROMÂNIA CHAPTER are sau va avea contracte, acorduri sau alte tipuri de tranzacţii de afaceri,
si se va abţine de la vot si nu va influenta in nici un fel astfel de tranzacţii.
9.
In cazul in care oricare persoana care a fost funcţionar, director, membru al unui
comitet sau reprezentant autorizat al PMI ROMÂNIA CHAPTER activând de buna credinţa si
intr-o modalitate rezonabil considerata ca fiind in interesul PMI ROMÂNIA CHAPTER, a luat
parte, sau urmează a lua parte la vreo activitate sau procedura de investigaţie sau
administrativa sau penala sau civila (alta decât o acţiune sau procedura in cadrul asociaţiei),
acel reprezentant poate fi compensat pentru cheltuieli sau daune rezonabile, inclusiv onorarii
de avocat reale suportate in mod rezonabil, amenzi si sume plătite pentru rezolvarea sau in
legătura cu aceasta activitate sau procedura, permisa in totalitate de jurisdicţia in care este
constituita organizaţia. Daca reprezentantul a avut succes de cauza, compensarea este
obligatorie.
10. Cu condiţia ca un tribunal sa emită decizia respectiva, compensarea discreţionara a
oricărui reprezentant va fi aprobata si acordata numai daca ea este conforma cu cerinţele legii
in vigoare, si dupa ce se stabileşte ca aceasta compensare a reprezentantului este adecvata in
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condiţiile in care reprezentantul a îndeplinit standardul aplicabil de conduita cerut de lege si de
acest Statut
11. In măsura in care legea aplicabila permite, PMI ROMÂNIA CHAPTER poate achiziţiona si
avea asigurare de responsabilitate in numele oricărei persoane care este sau a fost director,
funcţionar, angajat, administrator, agent sau alt reprezentant autorizat al PMI ROMÂNIA
CHAPTER, sau care este sau a fost in funcţie, la cererea PMI ROMÂNIA CHAPTER, de director,
funcţionar, angajat, administrator, agent sau alt reprezentant autorizat a altei societăţi, in tara
sau in străinătate, cu sau fara scop lucrativ, parteneriat, societate mixta, uniune de companii
sau alt fel de întreprindere.
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