
STATUTUL „ASOCIAŢIEI STUDENŢILOR  

DE LA ASISTENŢĂ SOCIALĂ CLUJ-NAPOCA” 

 
Art.1 „Asociaţia Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca”, cu denumirea prescurtată 
A.S.A.S. Cluj-Napoca, este o asociaţie fără scop patrimonial, organizaţie neguvernamentală şi 
apolitică, constituită conform legii. Asociaţia este constituită pe baza propriei voinţe, prin 
asociere liberă, pe baza liberului consimţământ exprimat de membrii fondatori semnatari ai 
Actului Constitutiv al asociaţiei. 
 
Art. 2 Sediul A.S.A.S. Cluj-Napoca se află în România, localitatea Cluj-Napoca, Str. Bulevardul 21 
decembrie 1989, Nr. 128-130, în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea 
„Babeş-Bolyai”, cam. 302, etaj III. 
 
Art. 3 Scopul Asociaţiei Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca este promovarea 
domeniului de Asistenţă Socială prin valorificarea rolului, importanţei şi modului de intervenţie a 
asistentului social precum şi, dezvoltarea de iniţiative ale studenţilor prin acţiuni care să 
informeze, să aibă impact asupra societaţii şi să genereze schimbare în societate. 
 
Art. 4 (1) În scopul arătat la art. 3, A.S.A.S. Cluj-Napoca va avea în vedere următoarele 
obiective:  
 

a. promovarea profesiei de asistent social în cadrul comunităţii de studenţi şi în 
societate; 

b. promovarea iniţiativelor şi acţiunilor studenţeşti în domeniul social, umanitar, 
cultural şi medical; 

c. dezvoltarea de proiecte pentru ameliorarea situaţiei grupurilor dezavantajate din 
punct de vedere social şi economic; 

d. dezvoltarea şi mobilizarea resurselor umane prin încurajarea de iniţiative la nivelul 
comunităţii de studenţi care să se bazeze pe socializare, afirmare personală şi 
profesională. 

 
 (2) Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în alin. 1, Asociaţia Studenţilor de la 

Asistenţă Socială Cluj-Napoca va desfăşura, singură sau în colaborarea cu organizaţii naţionale şi 
internaţionale care activează în domeniu, precum şi cu orice alte persoane fizice sau juridice 
care pot sprijini următoarele activităţi: 

 
a. Informarea studenţilor şi implicarea, atât a studenţilor, cât şi a cadrelor didactice 

universitare în mediatizarea profesiei şi domeniului de asistenţa socială; 
b. Activităţi care să urmărească îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor prin implicarea şi 

informarea comunităţii, a publicului larg; 
c. Activităţi de informare şi conştientizare a publicului tânăr în legătură cu domeniul şi 

profesia de asistenţă socială; 
d. Activităţi propriu-zise de asistenţă socială: dezvoltarea de proiecte care să 

urmărească identificarea grupurilor vulnerabile, a nevoilor lor şi modalităţi de 
rezolvare a situaţiei lor; informarea asupra situaţiilor de risc şi asupra drepturilor 
sociale ale persoanei şi prin aceasta contribuirea la prevenirea lor; evenimente 
sociale cu scop umanitar; 

e. Editarea revistei „Pastila Assoc” destinată studenţilor şi cadrelor didactice 
universitare de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, diferitelor 
organizaţiilor nonguvernamentale, asociaţii, fundaţii, şi nu numai, cu scopul de 
consolidare a relaţiilor între cei înainte menţionaţi şi de informare cu privire la 
domeniul social. 

 
Art. 5 Asociaţia Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca se constituie pe durată 
nedeterminată, începând de la data înscrierii în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la instanţa 
în a cărei circumscripţie îşi are sediul. 
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Art. 6 Patrimoniul social iniţial este de 520 lei noi, compus din aportul în numerar al membrilor 
fondatori şi onorifici. 
 
Art. 7 (1) Asociaţia Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca va fi constituit din membrii 
care s-au asociat în vederea constituirii sale precum şi din cei primiţi ulterior constituirii 
acesteia. 
    (2) Din Asociaţia Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca vor face parte şi 
membri onorifici – personalităţi din ţară şi/sau străinătate ale vieţii publice, personalităţi care, 
prin activitatea şi prestigiul lor pot sprijini realizarea scopurilor Asociaţiei sau persoane care au 
avut o contribuţie în susţinerea activităţilor acesteia. 
   (3) Calitatea de membru onorific se hotărăşte de către Adunarea Generală la 
propunerea Preşedintelui sau a unui membru al Consiliului de Conducere. Calitatea de membru 
onorific se pierde: prin numirea ca membru titular al Adunării Generale, prin renunţare sau prin 
excludere (în cazul condamnării pentru fapte penale, încălcarea în mod repetat a prevederilor 
statutului Asociaţiei, sau cauzarea de prejudicii morale şi morale Asociaţiei şi/sau membrilor 
acesteia). Excluderea va fi aprobată de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului de 
Conducere.  
   (4) Membrii onorifici pot participa la şedinţele Adunării Generale, fără a avea drept de 
vot. 
 
Art. 8 (1) Membru al Asociaţiei Studenţilor de la Asistenţă Socială Cluj-Napoca poate fi orice 
persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: 
 

a. are capacitate deplină de exerciţiu; 
b. este student, masterand sau doctorand al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă 

Socială, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, indiferent de linia de 
studiu, specializare sau forma de învăţământ, sau a absolvit această facultate; 

c. nu are antecedente penale; 
d. recunoaşte principiile de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Studenţilor de la 

Asistenţă Socială Cluj-Napoca. 
 

 (2) Primirea de noi membri în A.S.A.S. Cluj-Napoca se hotărăşte de către Consiliul de 
Conducere, în urma participării acestora la şedinţele ordinare şi extraordinare şi la activităţile 
desfăşurate de A.S.A.S. Cluj-Napoca timp de două luni, pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
la alin. 1. 
 
Art. 9  (1) Calitatea de membru încetează: 
 

a. la cerere, prin renunţare făcută în scris; 
b. deces; 
c. prin excludere, în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 8, 

alin.1 sau în cazul încălcării reptate a obligaţiilor ce-i revin. 
 

 (2) Încetarea calităţii de membru se constată sau, după caz, se dispune de către 
Consiliul de Conducere. 

 (3) În cazul prevăzut la alin. 1, lit. c, cel exclus poate contesta hotărârea Consiliului de 
Conducere în faţa Adunării Generale, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. 
Hotărârea Adunării Generale, care va fi convocată în şedinţa extraordinară potrivit art. 14, alin. 
4, este definitivă şi obligatorie. 
 
Art. 10 Membrii A.S.A.S. Cluj-Napoca au următoarele drepturi: 
 

- să participe la activităţile A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
- să iniţieze oricare din activităţile prevăzute în Statutul A.S.A.S. Cluj-Napoca, în 

vederea realizării scopului sau cu avizul Consiliului de Conducere; 
- să utilizeze baza materială a A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
- să fie consultaţi şi informaţi cu privire la activitatea A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
- să aibă acces la mijloacele de informare şi comunicare ale A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
- să aleagă organele de conducere şi să fie aleşi să facă parte din acestea. 
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Art. 11 Membrii A.S.A.S. Cluj-Napoca au următoarele obligaţii: 
 

- să respecte Statutul; 
- să contribuie la îndeplinirea obiectivelor A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
- să participe la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale; 
- să nu angajeze A.S.A.S. Cluj-Napoca în nici o activitate fără a avea mandatul 

forurilor în drept; 
- să achite cotizaţiile stabilite prin hotărârea Adunării Generale; 
- să nu activeze într-o asociaţie având interese contrarii obiectivelor urmărite de 

A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
- să nu se găsească în conflict de interese faţă de scopul, obiectivele şi  activităţile 

A.S.A.S. Cluj-Napoca. 
 
Art. 12  (1) Resursele necesare activităţii A.S.A.S. Cluj-Napoca se compun din cotizaţiile 
membrilor, din donaţii, subvenţii, sponsorizări, finanţări, legate, contribuţii, titluri de valoare, 
bunuri mobile şi imobile, fonduri şi alte valori oferite de persoane fizice şi juridice, din ţară sau 
străinătate, exclusiv în conformitate cu prvederile legale în vigoare, precum şi din alte venituri 
obţinute prin orice alte mijloace legale, pe care Asociaţia le poate folosi ca persoană juridică 
non-profit, în condiţiile prevăzute de lege. 
     (2) Eventualele excedente obţinute prin organizarea diverselor activităţi, vor fi 
folosite pentru realizarea scopurilor Asociaţiei. 
     (3) Cuantumul cotizaţiilor membrilor va fi stabilit anual prin hotărârea Adunării 
Generale. 
     (4) Veniturile obţinute de Asociaţie se folosesc numai pentru realizarea scopului şi a 
obiectivelor prevăzute de prezentul Statut. 
     (5) Asociaţia poate deschide cont la orice bancă din România sau străinătate, în lei sau 
în valută, cu respectarea legislaţiei aplicabile, în vigoare. 
 
Art. 13  (1) Organele A.S.A.S. Cluj-Napoca sunt: 
 

1. Adunarea Generală 
2. Consiliul de Conducere 
3. Preşedinte 

 
Art. 14 (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor. 
   (2) Competenţa Adunării Generale cuprinde: 
 
 a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
 b. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 
 c. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului de Conducere; 
 d. modificarea actului constitutiv şi a Statutului; 
 e. dizolvarea şi lichidarea A.S.A.S. Cluj-Napoca, precum şi stabilirea bunurilor rămase 
după lichidare, conform legii; 
 f. orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în prezentul Statut. 
 
   (3) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară, la convocarea 
Consiliului de Conducere. Convocarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. 
   (4) Adunarea Generală poate fi convocată în sesiune extraordinară ori de câte ori este 
nevoie. Convocarea se face de către Consiliul de Conducere sau la cererea unei treimi din 
numărul asociaţilor, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită. 
   (5) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa majorităţii simple a membrilor 
săi. În cazul în care nu se întruneşte acest număr, se va convoca o nouă întrunire, care va adopta 
hotărâri indiferent de numărul de membri prezenţi. 
   (6) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul a două treimi din numărul membrilor 
prezenţi. 
   (7) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis şi se vor semna de către 
preşedinte şi un membru al Consiliului de Conducere. 
   (8) Alegerea membrilor Consiliului de Conducere se face prin vot secret. 
   (9) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor 
cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţi care nu au luat parte 
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la Adunarea Generală sau oricare au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în 
procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre 
hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 
 
Art. 15  (1) Consiliul de Conducere este ales pe o perioadă de 2 ani şi asigură punerea în 
executare a hotărârilor Adunării Generale.  
     (2) În exercitarea competenţei sale, Consiliul de Conducere: 
 
 a. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
 b. mandatează persoanele care reprezintă A.S.A.S. Cluj-Napoca, în raporturile cu terţii şi 
care încheie acte juridice în numele şi pe seama A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
 c. aprobă organigrama şi politica de personal ale A.S.A.S. Cluj-Napoca; 
 d. angajează personalul executiv şi administrativ al A.S.A.S. Cluj-Napoca în condiţiile 
legii; 
 e. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau Statut ori stabilite de Adunarea 
Generală; 
 f. hotărăşte şi votează schimbarea sediului; 
 g. adoptă orice alte hotărâri, dacă acestea sunt subordonate scopului A.S.A.S. Cluj-
Napoca, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa Adunării Generale. 
 
Art. 16 (1) Consiliul de Conducere este compus din 5 membri. 
   (2) Consiliul de Conducere se întruneşte în şedinţe ordinare trimestrial sau în şedinţe 
extraordinare, la convocarea oricăruia dintre membrii săi. 
   (3) Consiliul de Conducere ia hotărâri valabile cu votul majorităţii membrilor săi. 
Consiliul de Conducere îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. 
   (4) Hotărârile Consiliului de Conducere vor fi puse în executare de către personalul 
executiv. 
 
Art. 17 Preşedintele este ales pe o perioadă de 2 ani şi are următoarele atribuţii: 
 

- reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii, putând încheia acte juridice în numele şi pe 
seama asociaţiei; 

- orice alte atribuţii stabilite de Consiliul de Conducere al asociaţiei. 
 
Art. 18 Pentru realizarea scopului şi obiectivelor activităţilor A.S.A.S. Cluj-Napoca, asociaţia 
poate constitui comisii de specialitate a căror structură organizatorică şi mod de funcţionare se 
stabilesc prin Regulamentul de funcţionare aprobat de Hotărâre a Consiliului de Conducere. 
 
Art. 19 (1) Dizolvarea şi lichidarea A.S.A.S. Cluj-Napoca rămân supuse dispoziţiilor legii.  
 (2) În cazul dizolvării A.S.A.S. Cluj-Napoca, bunurile rămase în urmă lichidării nu se pot 
transmite către persoane fizice, urmând să fie transferate Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă 
Socială a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 
 
Art. 20 Dizolvarea A.S.A.S. Cluj-Napoca se hotărăşte de Adunare Generală a membrilor, 
convocată special în acest scop, decizia adoptându-se cu majoritate de ¾ din numărul de 
membri, în următoarele situaţii: 

a. imposibilitatea realizării scopului şi a obiectivelor propuse; 
b. orice alte situaţii incompatibile cu existenţa sa. 

 
Art. 21 Prezentul statut se completează cu prevederile normative în vigoare, care 
reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor fără scop lucrativ. 
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Art. 22 Prezentul statut este redactat şi semnat de către membrii fondatori, la Cluj-Napoca,  azi 
18.12.2007. 
  
 
 
 
 
 
ASOCIAŢI:  

1) Juganu Nicolae Stelian 
2) Cesarean Septimiu Vasile 
3) Laslo Daniela 
4) Guttman Filip 
5) Spătărel Diana 
6) Stoleru Maria 
7) Dezmirean Diana Gabriela 
8) Stroia Diana Cosmina 
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