Asociaţia „Colegiul Înaltilor Functionari Publici”
Galaţi, strada Serii nr.4, bloc A14, ap.24
Cod de înregistrare fiscal 28785370
Înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Galaţi
_______________
Adunarea Generală a Asociaţiei „Colegiul Înalţilor Funcționari Publici” , în temeiul
dispoziţiilor articolului 21, litera l/Statut, întrunită la Tulcea, în data de 07 septembrie
2012, adoptă prezentul :
REGULAMENT AL ASOCIAȚIEI
„COLEGIUL ÎNALȚILOR FUNCȚIONARI PUBLICI”
CAPITOLUL I
CONSIDERAŢII GENERALE
Înalţii funcţionari publici reprezintă o categorie de elită a administraţiei publice
din România care realizează managementul de nivel superior în administraţia publică
centrală şi în autorităţile administrative autonome.
Din punct de vedere al statutului profesional, persoanelor care intră în categoria
înalţilor funcţionari publici, le este interzis să fie membri ai unui partid politic sau al
unei organizaţii căreia îi este aplicabil acelaşi regim ca şi al partidelor politice,
potrivit legii, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică.
CAPITOLUL II.
CADRUL JURIDIC, SCOPUL, OBIECTIVELE,
ORGANIZARE ŞI CARACTERISTICILE

PRINCIPIILE

DE

Art.1. Asociaţia „Colegiul Înalților Functionari Publici” , intitulată în cele ce
urmează Asociaţia, este constituită ca organizaţie profesională, apolitică şi nonprofit,
în conformitate cu prevederile articolului 40 din Constituţia României, Ordonanţa de
Guvern nr. 26 din 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Decretul 31/1954 privind
persoanele fizice şi juridice.
Art.2. Asociaţia îşi propune ca scop atât generalizarea experienţei pozitive în
managementul conducerii şi monitorizării implementării reformei în administraţia
publică, cât şi promovarea intereselor profesionale, sociale şi economice ale înalţilor
funcţionari publici.
Art.3. Pentru atingerea scopului arătat mai sus, Asociaţia poate derula întâlniri cu
reprezentanţi ai clasei politice şi ai societăţii civile, având drept finalitate promovarea
şi eficientizarea activităţii înalţilor funcţionari publici.
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Art.4. Asociaţia apără drepturile membrilor săi, ce decurg din legislaţia muncii,
statutele funcţionarilor publici, precum si din acordurile privind raporturile de
serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătorești, organelor de
jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleși.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute anterior, Asociaţia are dreptul de a întreprinde
orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele
membrilor săi, fără a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauză.
Asociaţia nu poate formula acţiune sau, după caz, nu o poate continua în caz de refuz
expres al membrilor săi.
Art.5. Asociaţia se organizează şi funcţionează pe baza principiilor privind libertatea
de asociere, solidaritate profesională, ajutorul reciproc, egalitatea în drepturi, precum
şi a legalităţii şi eficienţei acțiunilor şi activităţilor.
Art.6. Asociaţia este o organizaţie profesională, cu personalitate juridică de drept
privat, fără scop patrimonial, apolitică, cu un pronunţat caracter umanitar. Durata de
funcţionare a asociaţiei este pe termen nedeterminat.
CAPITOLUL III
OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE ASOCIAŢIEI
Art.7. Obiectivele principale ale Asociaţiei sunt :
a) Organizarea unor manifestări cu caracter profesional pentru cunoaşterea
unor metode moderne de management în administraţia publică,
b) Organizarea unui sistem informaţional pentru membrii săi în scopul
cunoaşterii noutăţilor profesionale, culturale, ştiinţifice, precum şi a modului de
gestiune a unor situaţii specifice din activitatea profesională,
c) Stabilirea şi permanentizarea unor relaţii de colaborare cu organizaţii ale
personalului din administraţia publică din ţară şi din alte ţări,
d) Stabilirea unor forme de într-ajutorare între membrii Asociaţiei pentru
depăşirea unor situaţii dificile din viaţa şi activitatea membrilor,
e) Organizarea unor manifestări cu caracter cultural, ştiinţific, sportiv şi de
agrement pentru membrii Asociaţiei,
f) Apărarea drepturilor şi intereselor legale.
CAPITOLUL IV
MODUL DE DOBÂNDIRE ŞI PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT
Art.8. Pot fi membri ai Asociaţiei înalţii funcţionari publici care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiții :
 au aprobat prezentul statut şi îşi exprimă în scris dorinţa de a face parte din
Asociaţie şi de a respecta statutul şi reglementările lui.
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 ocupă definitiv o funcție publică din cele menționate la art. 12 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul înalților funcționari publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și anume : prefect, subprefect , secretar
general, secretar general adjunct din ministere și alte organe de specialitate ale
administrației publice centrale și inspector guvernamental.
Art.9. Calitatea de membru se dobândeşte în momentul acceptării adeziunii de către
Consiliul Director, în temeiul dispoziţiilor 23, litera c/Statut.
Art.10. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde prin retragere sau excludere.
Încetarea raporturilor de serviciu conduce la păstrarea calității de membru dar de
membru onorific care nu plătește cotizație și nu are drept de vot.
CAPITOLUL V
SEDIUL ŞI PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art.11. Asociaţia are sediul în municipiul Galaţi , strada Serii nr.4, bloc A14,
apartament 24.
Art.12. Asociaţia îşi va creea structurile şi dotările necesare pentru realizarea
obiectivelor prevăzute la articolul 7 prin contribuţia membrilor, donaţii, sponsorizări,
precum şi din alte venituri prevăzute de lege.
Art.13. Asociaţia „Colegiul Înalților Funcționari Publici” are un patrimoniu propriu,
constituit din :
a) patrimoniul Asociaţiei la constituire în cuantum de 800 lei,
b) taxa de înscriere stabilită la 100 RON şi alte contribuţii ale membrilor,
c) cotizaţia lunară a membrilor asociaţiei, stabilită la 50 RON,
d) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
e) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii,
f) donaţii, sponsorizări sau legate,
g) Alte venituri prevăzute de lege.
CAPITOLUL VI
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL
Art.14. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei „Colegiul
Înalților Funcționari Publici” sunt :
a) Adunarea Generală,
b) Consiliul Director,
c) Comisia de Onoare şi Arbitraj,
d) Preşedintele Asociaţiei,
e) Cenzorul sau comisia de cenzori.
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Art.15. Adunarea Generală este organul deliberativ al Asociaţiei, constituit din toţi
membrii Asociaţiei.
Art.16. Adunarea generală pentru aprobarea statutului şi alegerea organismelor
Asociaţiei se constituie din cel puţin 2/3 din membri.
Art.17. Toţi membrii care au participat la prima Adunare Generală şi au semnat
documentele de constituire sunt membri fondatori ai Asociaţiei. Calitatea de membru
fondator nu conferă drepturi suplimentare.
Art.18. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control
asupra activităţii Consiliului Director, a preşedintelui şi a cenzorilor. Convocarea se
face în scris, prin dispoziţia preşedintelui, cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei,
cu precizarea ordinii de zi, a locului şi a datei.
Art.19. Adunarea Generală lucrează valabil dacă a fost convocată legal, în prezenţa
majorităţii membrilor.
Art.20. Hotărârile Adunării Generale se semnează de către preşedintele Asociaţiei.
Art.21. Adunarea generală are următoarele atribuţii :
a) Aprobă statutul şi regulamentul,
b) Hotărăşte cu privire la cuantumul taxei de înscriere şi a cotizaţiei lunare,
c) Alege şi revocă Consiliul Director, Comisia de Onoare şi Arbitraj, preşedintele
Asociaţiei, cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori,
d) Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei,
e) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul contabil,
f) Modifică actul constitutiv şi statutul,
g) Hotărăşte în legătură cu rapoartele şi informările prezentate de consiliul
director, comisia de onoare şi arbitraj, de preşedinte şi cenzor,
h) Hotărăşte cu privire la colaborarea cu alte asociaţii din ţară şi străinătate,
i) Aprobă programul anual al principalelor manifestări şi acţiuni ale Asociaţiei,
j) Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase după lichidare,
k) Hotărăşte, la propunerea Consiliului Director, pe baza recomandării Comisiei
de Onoare şi Arbitraj, excluderea din Asociaţie a unui membru, ca urmare a
unor încălcări grave ale statutului şi regulamentului,
l) Aprobă regulamentul Asociaţiei,
m) Hotărăşte în alte privinţe care nu sunt, potrivit legii sau statutului, de
competenţa celorlate organe de conducere.
Art.22. Consiliul Director este format dintr-un preşedinte, cinci vicepreşedinti, un
secretar şi trei membri, aleşi pentru un mandat de 2 ani. Alegerea vicepreședinților se
va face din rândul următoarelor categorii de înalți funcționari publici , membrii ai
Asociației : prefect, subprefect, secretar general, secretar general adjunct din
ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale si inspector
guvernamental astfel încât fiecare din categoriile sus-menționate să fie reprezentate
prin câte 1 (un) vicepreședinte .
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Art.23. Principalele atribuţii ale Consiliului Director, vizând punerea în executare a
hotărârilor Adunării Generale, sunt :
a) Prezintă Adunării raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri
şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor Asociaţiei,
b) Încheie, prin intermediul preşedintelui, acte juridice în numele şi pe seama
Asociaţiei. Reprezentarea membrilor săi în temeiul dispoziţiilor articolului 4
este supusă aceloraşi reguli,
c) Decide cu privire la aderarea altor persoane,
d) Răspunde de organizarea Adunărilor Generale,
e) Urmăreşte realizarea programului anual al principalelor activităţi,
f) Asigură înregistrarea adeziunilor şi le prezintă Adunării în vederea acceptării,
g) Propune, la recomandarea Comisiei de onoare şi arbitraj, excluderea unor
membri,
h) Îndeplineşte orice alte atribuţii date în sarcina sa de către Adunarea Generală.
Art.24. Consiliul Director lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi tot
astfel decide. Deciziile sunt semnate de către preşedinte şi secretar.
Art.25. Asociaţia are un preşedinte, ales de către Adunarea Generală din rândul
inspectorilor guvernamentali, membru al Asociatiei, pentru un mandat de 2 ani.
Acesta este şi preşedinte al Consiliului Director şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) Convoacă Adunarea Generală şi conduce lucrările acesteia,
b) Prezintă Adunării rapoarte, dări de seamă şi informări privind problemele
Asociaţiei,
c) Reprezintă Asociaţia şi membrii acesteia în relaţiile cu autorităţile publice, cu
alte persoane fizice şi juridice, în faţa instanţelor de judecată,
d) Gestionează patrimoniul Asociaţiei,
e) Conduce activitatea Consiliului Director,
f) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art.26. În exercitarea atribuţiilor, preşedintele emite dispoziţii.
Art.27. Cenzorul/comisia de cenzori verifică modul în care este administrat
patrimoniul Asociaţiei şi întocmeşte rapoarte pe care le prezintă Adunării Generale.
CAPITOLUL VII
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
Art.28. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi :
a) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei,
b) Să ia parte la dezbateri în Adunările Generale,
c) Să-şi exprime voinţa prin vot cu privire la problemele dezbătute,
d) Să aibă acces la toate informaţiile ce privesc Asociaţia,
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e) Să participe la manifestările şi activităţile organizate de Asociație,
f) Să beneficieze de sprijin moral şi material din partea Asociaţiei.
Art.29. Corelativ, în sarcina membrilor există următoarele obligaţii :
a) Să respecte statutul şi regulamentul intern,
b) Să achite la termen cotizaţia şi celelalte contribuţii stabilite de Adunarea
Generală,
c) Să acţioneze pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei,
d) Să informeze membrii Asociaţiei asupra problemelor cu care se confruntă în
desfăşurarea activităţii, a modului de gestionare a unor probleme deosebite,
e) Să apere prestigiul Asociaţiei.
CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art.30. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se face potrivit procedurii reglementate de
Ordonanţa de Guvern nr. 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații.
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art.31. Membrii care îşi pierd calitatea nu beneficiază de restituirea sumelor plătite
cu titlu de taxă de înscriere, cotizaţii şi alte contribuţii.
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