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STATUTUL 
ASOCIAȚIEI 

CLUSTERUL PENTRU PROMOVAREA CLADIRILOR CU CONSUM DE ENERGIE 
APROAPE EGAL CU ZERO – Pro-nZEB 

(Actualizat la data de 27.04.2021) 
 

Noi, 

1. Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială 
Durabilă «URBAN - INCERC», cu sediul social în București, sector 2, Șos. Pantelimon nr. 266, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3660/2010, CUI RO 26752660, 
telefon 0216272740, care s-a înființat și funcționează în baza H.G.1398/2009 publicată în M.Of. 
nr. 816 din 27.XI.2009, 

2. Asociația Auditorilor energetici pentru Clădiri din Romania (AAECR), cu sediul în București, 
Splaiul Independentei nr. 313, Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, FIMM, sala CG 106, sector 
6, înscrisă în Registrul Național sub nr. 2503/A/2004, CIF 17085834, telefon 0723565136, 

3. Asociația Patronală Surse Noi de Energie (SUNE), cu sediul în București, Splaiul Unirii 313, 
Sector 3, cod 030138, înscrisă în Registrul Național sub nr. 23/A/2009, CIF 25194034, telefon 
0215893472, 

4. Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții (ARACO), cu sediul în București, Str. 
Alexandru-Papiu Ilarian nr. 17, et. 2, sector 3, înscrisă în Registrul Național sub nr. 
16211/A/2011, CIF 5249631, telefon 0213167896, 

5. Patronatul Societăților de Construcții (PSC), cu sediul în București, Bulevardul Unirii 70, Bl. J4, 
Sc.4, et.8, Ap. 130, cam. A, Sector 3, cod 030836, înscrisă în Registrul special, aflat la grefa 
Judecătoriei Sectorului 1 București la poz. 16/28.06.2010 Secțiunea II, CIF 17526485, telefon 
0213119594, 

6. Grupul pentru calitatea sistemelor de termoizolație ‘’ETICS’’ (QETICS), cu sediul în București, 
Str. Tudor Arghezi 21, Etaj 3, Sector 2, cod 020943, înscrisă în Registrul Național sub nr. 
8363/A/2009, CIF 25067286, telefon 0213161000, 

7. Patronatul Producătorilor de Tâmplarie Termoizolantă (PPTT), cu sediul în București, 
Bulevardul Unirii 70, Bl. J4, Sc.4, et.8, Ap. 130, cam. B, Sector 3, cod 030836, înscrisă în Registrul 
special, aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 1 București la poz. 7/09.03.2010 Secțiunea II, CIF 
16882425, telefon 0213111630, 

8. SC WIENERBERGER Sisteme de Caramizi SRL, cu sediul în București, sector 1, sos. Bucuresti 
Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, etajul 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comertului București sub nr. J40/8401/1998, CUI RO10941727, telefon 0213610450, 

9. SAINT-GOBAIN GLASS ROMÂNIA SRL, cu sediul în Str. Varianta Nord, Nr. 61, Călărași, România, 
cod 910053, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului București sub nr. J51/353/12.06.2006, 
CUI RO11882475, telefon 0242305164, 

10. Business Development Group SRL (BDG), cu sediul în București, Str. Plantelor 80, Ap. 2, Cod 
023973, inregistrata la Registrul Comertului nr. J40/1012/1992, CUI RO4824749, telefon 
0213179870, 

 
ne exprimăm voința de a ne asocia, coopera și a înființa, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la asociații 
și fundații, în calitate de fondatori, o ASOCIAŢIE și am stabilit, după cum urmează, STATUTUL 
acesteia: 
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Art. 1. PREAMBUL 
Asociația se constituie și funcționează ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial 
conform prezentului Statut și a Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000. Asociații, în temeiul 
O.G. nr. 26/2000 constituie prezenta Asociație punând în comun o contribuție materială, 
cunoștințele și aportul lor pentru realizarea scopului Asociației. 
 
Art. 2. DENUMIRE 
2.1. Denumirea Asociației este “Clusterul pentru promovarea clădirilor cu consum de energie 

aproape egal cu zero – Pro-nZEB  
 
2.2. Asociația se identifică și sub abrevierea (acronimul) „Pro-nZEB”, denumire care poate fi 

întrebuințată în siglă, antet, corespondență, anunțuri, publicații sau orice alte documente 
provenite de la aceasta. Asociația are ștampilă și însemne proprii. 

 
Art. 3. FORMA JURIDICĂ 
Asociația este persoană juridică română, de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, 
non-profit, apolitică și independentă, care funcționează potrivit legislației române și prezentului 
Statut. 
 
Art. 4. SEDIUL 
Sediul Asociației este în România, București, Sectorul 2, Sos. Pantelimon nr. 266, corp Instalații, cam. 
11, cod poștal 021652, acesta putând fi schimbat prin Hotărârea Adunării Generale și respectarea 
procedurii prevăzute de O.G. nr. 26/2000. Asociația își poate constitui structuri teritoriale fără 
personalitate juridică. 
 
Art. 5. DURATA 
Durata pentru care se constituie Asociația este nedeterminată. 
 
Art. 6. SCOPUL ASOCIAŢIEI 
Scopul Asociației îl reprezintă promovarea conceptului de clădire cu consum de energie aproape egal 
cu zero (nZEB) în România în vederea reducerii până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră. 
generate de utilizarea clădirilor, urmărindu-se dezvoltarea cercetării orientate către piață în 
domeniul clădirilor eficiente energetic din Romania. Principalele obiective urmărite se referă la 
promovarea de produse și soluții tehnologice competitive destinate clădirilor noi și existente, care să 
conducă la penetrarea pe piața construcțiilor din România a clădirilor cu consum de energie aproape 
egal cu zero cu privire la construirea, exploatarea și postutilizarea acestora. În acest context, se 
urmărește sprijinirea colaborării între actorii cheie din piața construcțiilor, organizații de cercetare-
dezvoltare și de învățământ reprezentative, autorități publice, asociații profesionale și alte 
organizații având rol de catalizator, în scopul creării și perfecționării relațiilor de colaborare pentru 
dezvoltarea și implementarea conceptului nZEB în România. Se dorește asigurarea unei oferte de 
analiză sistematică și prospectivă a posibilităților de implementare efectivă a conceptului nZEB în 
piața construcțiilor din România și crearea unei baze solide pentru un management performant al 
resurselor în clădirile din România. În paralel, singure sau în rețea, unitățile componente ale 
clusterului vor contribui la dezvoltarea unei cercetări de excelență, crescând vizibilitatea clusterului, 
inclusiv în mediul academic. 
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Art. 7. OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI :  
• Promovarea creșterii competitivității economice a membrilor clusterului prin investiții 

finanțate din resurse proprii ale clusterului sau din fonduri naționale sau/și 
comunitare/internaționale; 

• Dezvoltarea cunoașterii și promovarea aplicării soluțiilor tehnice și de management pentru 
realizarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero în România; 

• Susținerea industriei locale și a tehnologiei: scheme pentru dezvoltarea industriei locale a 
lanțului de furnizori, în condițiile liberei concurenței. Promovarea dezvoltării unei industrii locale 
puternice de materiale eficiente energetic și pentru utilizarea surselor regenerabile; 

• Stimularea activității de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în vederea promovării de noi 
materiale sau tehnologii performante care să contribuie la reducerea consumului de energie în 
clădiri; 

• Stimularea activității de implementare a rezultatelor obținute în urma finalizării proiectelor 
de cercetare-dezvoltare; 

• Stimularea implicării organismelor de cercetare și a instituțiilor din învățământul superior în 
activități de cercetare în domeniul construcții/materiale de construcții/eficiență energetică; 

• Îmbunătățirea competențelor profesionale ale personalului angajat în cadrul membrilor 
asociației și, în general, ale personalului din sectorul construcțiilor; 

• Reprezentarea intereselor membrilor Asociației și dezvoltarea de relații economice, transfer 
de cunoștințe, bune practici și schimb de experiențe la nivel național și internațional. 
 
Art. 8 DIRECȚIILE DE ACTIUNE ALE ASOCIAŢIEI: 

• Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a clusterului și desfășurarea de 
activități de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul definit; 

• Elaborarea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare europeană, națională și/sau din 
surse terțe cu scopul de a atinge obiectivele Pro-nZEB; 

• Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare între firme membre ale clusterului; 
• Identificarea grupurilor de interese specifice din interiorul clusterului și organizarea acestora 

pentru derularea de programe și proiecte în domenii de interes;  
• Elaborarea și exploatarea unui sistem informațional comun și derularea unor proiecte 

complementare comune;  
• Monitorizarea programelor de finanțare și sprijinirea elaborării proiectelor de finanțare; 

Identificarea și dezvoltarea de propuneri de mecanisme de finanțare pentru buna funcționare a 
Clusterului; 

• Crearea unei baze de date cu cladiri eficiente energetic certificate; 
• Colaborarea cu instituții/organizații naționale și internaționale pentru a facilita misiunile 

economice și vizitele de afaceri in domeniul de activitate al clusterului, în vederea dezvoltării 
colaborării economice reciproc avantajoase;  

• Promovarea și realizarea de parteneriate public-private în domeniul(domeniile) de interes 
al(e) Asociației, 

• Participare comună la manifestări naționale și internaționale (conferințe, târguri și expoziții, 
evenimente economice), organizarea de evenimente tehnico-economice pe subiecte de interes ale 
clusterului; 

• Promovarea realizării unor lucrări/investiții în domeniul modernizării fondului construit 
existent și construirii de clădiri noi la nivel nZEB, care să țină seama de programele Uniunii Europene 
precum și deprogramele naționale și regionale;   

• Realizarea de studii de performanță a clădirilor in Romania si adoptarea soluțiilor pentru 
atingerea obiectivelor din strategia națională si a foilor de parcurs adoptate, in perspectiva anului 
2020 (sau mai departe); 

• Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare dezvoltării clusterului; 
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• Crearea si promovarea brand-ului pentru cluster;  
• Informarea publicului larg cu privire la domeniul proiectării, realizării și exploatării clădirilor 

cu consum de energie aproape egal cu zero;  
• Capacitarea autorităților publice locale pentru susținerea dezvoltării clusterului;  
• Susținerea aderării de noi membri la cluster; 
• Asocierea cu alte organizații din țară și din străinătate;  
• Oferirea de consultanță și asistență pentru membri Asociației și pentru terți, contra unei 

taxe diferențiate în funcție de beneficiarul acestor servicii, respectiv membru sau nemembru al 
Asociației;  

• Desfășurarea unor activități comerciale generatoare de venituri, cu caracter accesoriu;  
• Dezvoltarea și/sau derularea de programe de formare profesională în vederea creșterii 

nivelului de competențe al personalului din sectorul construcțiilor pentru aplicarea tehnologiilor 
adecvate nZEB; 

• Alte activități care să asigure realizarea scopului și a obiectivelor Asociației. 
 
Art. 9. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
Patrimoniul Asociației se constituie inițial cu suma totală de 1.200 lei provenită din libera alegere și 
egala subscriere a Membrilor fondatori. 

Aportul initial, în numerar, al fondatorilor este după cum urmează: 
1. Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare 

Teritorială Durabilă «URBAN - INCERC» – 100 lei 
2. Asociația Auditorilor energetici pentru Clădiri din Romania (AAECR) – 100 lei 
3. Asociația Patronală Surse Noi de Energie (SUNE) – 100 lei 
4. Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții (ARACO) – 100 lei 
5. Patronatul Societăților de Construcții (PSC) – 100 lei 
6. Grupul pentru calitatea sistemelor de termoizolaţie ‘’ETICS’’ (QETICS) – 100 lei 
7. Patronatul Producătorilor de Tâmplarie Termoizolantă (PPTT) – 100 lei 
8. SC WIENERBERGER Sisteme de Caramizi SRL – 100 lei 
9. SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA SRL – 100 lei 
10. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL – 100 lei 
11. Business Development Group SRL– 100 lei 
12. SC FABRYO CORPORATION SRL – 100 lei. 

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe 
numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. 

Patrimoniul încredinţat Asociaţiei, respectiv patrimoniul propriu al Asociaţiei nu poate fi grevat 
de datorii sau de alte obligaţii ale membrilor Asociaţiei. 
 
Art. 10. VENITURILE ASOCIAŢIEI 
10.1. Veniturile Asociației provin din: cotizațiile membrilor, taxele de intrare achitate de Membrii 

asociați; dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile 
legii; donații, sponsorizări sau legate; resurse atrase de la bugetul de stat și/sau de la 
bugetele locale; venituri din participarea la proiecte-programe și din activitatea de 
implementare a acestora; alte venituri provenind din activități desfășurate conform legii și în 
conformitate cu scopul și obiectivele Asociației.  

10.2. Folosirea mijloacelor materiale și bănești se face corespunzător hotărârii Adunării Generale.  
10.3. Asociația are dreptul de a refuza orice donație, legate sau contribuție în cazul în care acestea 

sunt oferite în termeni inacceptabili sau care contravin scopului Asociației.  
10.4. Cuantumul cotizației anuale și cel al taxei de intrare vor fi stabilite în prima ședință a 
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Adunării generale ordinare a Asociației. Valorile pot fi revizuite periodic la propunerea 
Consiliului Director și supuse aprobării Adunării Generale. 

10.5. Cotizația va fi achitată până în data de 30 a primei luni din an.  
 
Art.11. MEMBRII 
11.1. Toți membrii sunt obligați la plata cotizației anuale.  
11.2. (1) În categoria membrilor Asociației sunt cuprinși:  

1. Membrii fondatori;   
2. Membrii asociați;  
 

1. Membrii fondatori ai Asociației sunt persoanele juridice semnatare ale prezentului 
Statut, care beneficiază de drept de vot în cadrul Adunării Generale. 

2. Membrii asociați sunt persoanele fizice și juridice care dobândesc calitatea de membru al 
Asociației ulterior constituirii acesteia prin hotărârea luată cu majoritate de voturi a 
membrilor fondatori și care dobândesc drept de vot în cadrul Adunării Generale în schimbul 
achitării unei taxe de intrare. 

11.3. Calitatea de membru al Asociației va fi exercitată de către persoana care reprezintă în mod 
legal persoana juridică, cu condiția ca aceasta să fie mandatată de propria organizație. 

11.4. Calitatea de membru asociat se dobândește prin decizie a Consiliului Director de admitere a 
unei cereri de înscriere adresată Consiliului Director, după achitarea taxei de intrare. 

11.5. Renunțarea la calitatea de membru se va face prin cerere scrisă adresată Consiliului Director 
cu cel puțin o lună înainte de ziua retragerii sale din Asociație. 

 
Art.12. DREPTURILE MEMBRILOR: 
- toți membrii au dreptul să participe la dezbateri în cadrul Adunării Generale; 
- membrii fondatori și membrii asociați au dreptul să voteze în Adunarea Generală; 
- membrii fondatori și membrii asociați au dreptul să fie aleși în Consiliul Director după expirarea 

primului mandat in care sunt aleși doar membrii fondatori; 
- membrii fondatori și membrii asociați au dreptul să fie aleși în funcția de Președinte al Asociației; 
- toți membrii au dreptul să beneficieze de serviciile și activitățile pe care Asociația le desfășoară 

pentru membrii săi; 
- toți membrii au dreptul să utilizeze calitatea de membru pentru promovarea imaginii proprii, pe 

baza regulilor stabilite în manualul de identitate specific al Asociației; 
- toți membrii au dreptul să li se reprezinte, apere și promoveze interesele; 
- toți membrii au dreptul să se retragă din Asociație la cererea lor. 
 
Art.13. OBLIGAȚIILE MEMBRILOR: 
- să respecte Statutul Asociației, precum și orice alte reguli stabilite de Asociație; 
- să-și achite la termen îndatoririle față de Asociație, respectiv cotizația, iar în cazul membrilor 

asociați și a taxei de intrare; 
- să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației; 
- să respecte hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director; 
- să promoveze interesele Asociației; 
- să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza imaginea Asociației.  
 
Art.14. SANCŢIUNI 
14.1.  Excluderea unui membru se face prin hotărâre a Adunării Generale, la propunerea Consiliului 

Director. 
14.2.  Cauzele excluderii pot fi: 

- nerespectarea prevederilor Statutului, a hotărârilor Adunării Generale și a Consiliului 
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Director; 
- neplata cotizației în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Consiliului 
Director; 
- săvârșirea unor fapte care aduc sau pot aduce atingere gravă imaginii clusterului. 

14.3. Membrii excluși, nu pot pretinde restituirea contribuțiilor aduse în Asociație. 
 
Art.15. ORGANELE DE CONDUCERE 
Organele de conducere ale Asociației sunt: 

■ Adunarea Generală, 
■ Consiliul Director, 
■ Președintele. 

 
Art.16. ADUNAREA GENERALĂ 
16.1. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației. Adunarea generală este 
alcătuită la momentul constituirii sale din totalitatea Membrilor fondatori, iar ulterior, cu începere 
de la momentul admiterii primului Membru asociat, din totalitatea Membrilor fondatori și a 
Membrilor asociați cu taxa de intrare achitată. Membrii cu drept de vot, pot participa la Adunarea 
Generală și își pot exercita dreptul de vot numai dacă au achitat la zi cotizația.  
16.2. Adunarea Generală are următoarele atribuții: 

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației; 
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale; 
c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director și stabilirea atribuțiilor fiecărei funcții; 
d) alegerea și revocarea Președintelui; 
e) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 
f) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului; 
g) înființarea de structuri teritoriale fără personalitate juridică (de exemplu sucursale, puncte 

de lucru și reprezentanțe); 
h) validarea excluderii membrilor; 
i) ratificarea hotărârilor Consiliului Director; 
j) dizolvarea și lichidarea Asociației și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare; 
k) stabilirea cuantumului cotizațiilor și a taxei de intrare, precum și modificarea cuantumului 

acestora; 
l) aprobarea Regulamentului de funcționare al Consiliului Director; 
m) aprobarea majorării sau diminuării patrimoniului, precum și a schimbării sediului; 
n) aprobarea asocierii cu alte organizații și a cooperării cu instituții naționale și internaționale; 
o) aprobarea organigramei și politicii de personal ale Asociației; 
p) orice alte atribuții prevăzute în lege. 

16.3. Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an și are drept de control asupra 
Consiliului Director și a organului de control financiar intern al Asociației. 
 
Art. 17. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 
17.1. Adunarea Generală va fi convocată în scris de către Președintele Asociației, de către 
majoritatea calificată 2/3 sau 2/3 plus 1 dintre membrii Consiliului Director ori dintre membrii 
Adunării Generale. 
17.2. Ordinea de zi a Adunărilor Generale ordinare va include și rapoartele de activitate ale 
membrilor învestiți cu funcții la nivelul Asociației, ale Consiliului Director și ale organului de control 
financiar. 
17.3 Convocarea va cuprinde locul, data și ordinea de zi, sau, după caz, platforma electronică de 
comunicare prin intermediul căreia este ținută adunarea generală, și va fi efectuată prin fax, E-mail 
sau corespondență scrisă, cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data ședinței. Platforma prin 
intermediul căreia poate fi ținută adunarea generala și procedura de urmat în aceasta situație vor fi 
stabilite de către Consiliul Director al Asociației, urmând ca aceasta sa fie comunicata membrilor 
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asociației.     
17.4. Adunarea Generală este statutară în prezența, fizică sau, după caz, prin intermediul 
platformei de comunicare la distanță, a majorității simple a membrilor săi, adică 50%+1 din numărul 
de membri. 
17.5. Pentru situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar reprezentat de 
majoritatea Membrilor Asociați (50% + 1), prin intermediul primei convocări poate fi stabilită și cea 
de-a doua convocare , putând fi reconvocată inclusiv pentru aceeași zi cu cea în care a fost efectuată 
convocarea inițială, la o diferență de minim 1 (una) oră față de cea stabilită inițial. 
17.6. Dacă la a doua convocare nu se întrunește cvorumul necesar, AGA își va desfășura lucrările 
statutar cu membrii prezenți. 
17.7. Adunările Generale Extraordinare se convoacă ori de câte ori Consiliul Director apreciază că 
este necesar, la solicitarea motivată a organului de control financiar al Asociației sau a cel puțin o 
treime din numărul membrilor Asociației. 
 
Art. 18. HOTĂRÂRILE ASOCIAŢIEI 
18.1. Hotărârile Asociației vor fi luate cu aprobarea majorității calificate a membrilor Adunării 
Generale cu drept de vot, din care cel puțin 50%+1 din aprobări exprimate ale membrilor fondatori. 
18.2. În caz de paritate de voturi, Președintele Clusterului Pro-nZEB are vot decisiv. 
18.3. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale Statutului sunt obligatorii 
pentru toți membrii Asociației, inclusiv pentru cei care nu au participat la Adunare sau au votat 
împotrivă. În cazul în care unul din membrii fondatori sau membrii asociați nu poate participa efectiv 
la Adunarea Generală, acesta poate vota electronic prin e-mail sau prin utilizarea unui sistem de 
votare special deschis sau poate mandata în scris un alt membru fondator sau asociat să îi reprezinte 
interesele în Adunarea Generală, acesta putând să reprezinte prin mandat scris un număr maxim de 
alți doi membri fondatori sau asociați. 
18.4. (1) Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat 
personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi 
până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.  
(2) Asociatul care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă 
fără votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 
18.5. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, Actului Constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în 
Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la 
Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal 
de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data 
când a avut loc ședința, după caz. 
 
Art.19. CONSILIUL DIRECTOR 
19.1. Consiliul Director este organul de conducere și de administrare al Asociației și este alcătuit 
din 5 persoane (inclusiv Președintele și Vicepreședintele Asociației), ca reprezentanți desemnați ai 
membrilor fondatori sau asociați, mandatul lor fiind de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pe noi 
perioade. 

La data încheierii prezentului Statut actualizat, membrii Consiliului Director al Asociației, aleși 
pentru o perioadă de 2 ani începând cu data de 07.04.2020 pana la data de 06.04.2022, sunt: 

1. Domnul Horia-Alexandru PETRAN, cetăţean român, domiciliat în România, București, str. 
XXXXXXX XXXXXXXXXXX nr. XX, Sector X, identificat prin CI seria XX nr. XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX,  

2. Domnul Emilian-Petre GRIGORE, cetățean român, domiciliat in Romania, XXXXXXXXXXX, Jud. 
XXXXXXXX, str. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX nr. XX, identificat cu CI seria XX nr. XXXXXX, CNP 
XXXXXXXXXXXX,  
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3. Doamna Cristiana-Verona CROITORU, cetățean român, domiciliată în România, București, 
Aleea XXXXXXXX XXXXXXXXXXX nr. XX, Bl. XX, Sc. XX, Ap. XX, Sector XX, identificată prin CI seria XX nr. 
XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX, 

4. Domnul, Ciprian NANU, cetățean român, domiciliat în România, București, str. XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX nr. XX, sc. XX, et. XX, ap. XX, Sector XX, identificat prin CI seria XX nr. XXXXXX, CNP 
XXXXXXXXXXXXX, 

5. Doamna Sonia-Iulia RAEȚCHI, cetățean român, domiciliata în România, București, Str. 
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX nr. XX, Bl. XX, Sc. XX, Ap. XX, identificată prin CI seria XX nr. XXXXXX, CNP 
XXXXXXXXXXXXX. 
 
19.2. În cazul în care unul din membrii Consiliului Director nu poate participa efectiv la ședințe, 
acesta poate mandata în scris un alt membru al Consiliului Director să îi reprezinte interesele în acest 
for de conducere. Un membru al Consiliului poate reprezenta prin mandat scris un număr maxim de 
alți doi membri. 
19.3. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând 
următoarele atribuții: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului 
de venituri și cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și 
programul anual de acțiuni al Asociației; 

b) decide admiterea membrilor asociați; 
c) încheie acte juridice, în numele și pe seama Asociației conform mandatului primit de la 

Adunarea Generală; 
d) propune spre aprobare organigrama și politica de personal ale Asociației; 
e) gestionează patrimoniul Asociației conform celor convenite de Adunarea Generală; 
f) propune Adunării Generale modificarea Statutului; 
g) propune Adunării Generale eventuala asociere, afiliere la organizații similare din țară sau 

străinătate; 
h) ține evidența tuturor activităților desfășurate în vederea realizării scopului și a obiectului de 

activitate al Asociației; 
i) propune retragerea calității de membru al Asociației; 
j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală; 
k) poate delega din atribuțiile sale Președintelui Asociației; 
l) desemnează Vicepreședintele Asociației din cadrul membrilor Consiliului Director. 

Consiliul Director se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea 
Președintelui Asociației, funcționând pe baza unui Regulament propriu aprobat de Adunarea 
Generală in maximum 30 de zile de la înființarea Asociației. In cadrul acestui Regulament se vor 
stabili structura si funcțiunile Consiliului Director. 
19.4. Consiliul Director, respectiv fiecare membru al acestuia, este personal răspunzător pentru 
toate daunele produse din culpa sa în exercitarea funcției, atât față de terți, cât și față de Asociație. 
19.5. Consiliul Director poate lua hotărâri valide prin exprimarea majorității simple a membrilor 
săi și cu votul majorității calificate din numărul celor care și-au exprimat în mod valabil votul. 
Exprimarea votului poate fi realizată prin vot fizic, prin fax cu confirmare de primire, prin E-mail cu 
confirmare de primire sau teleconferință. 
19.6. În caz de paritate de voturi, Președintele Clusterului Pro-nZEB, care are și calitatea de 
Președinte al Consiliului Director, are vot decisiv. 
 
Art.20. PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI 
20.1. Președintele Asociației este și Președintele Consiliului Director.  
20.2. Președintele Asociației angajează organizația în raporturile cu terții față de care o și 
reprezintă. Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale vicepreședintelui Asociației sau 
membrilor Consiliului Director ori altor persoane cu funcții executive în Asociație. 
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20.3. Președintele Asociației va fi ales prin hotărârea Adunării Generale dintre membrii Asociației, 
pe o perioadă de 2 ani. Președintele Asociației ales pentru o perioadă de 2 ani începând cu data de 
07.04.2020 pana la data de 06.04.2022 este domnul Horia-Alexandru PETRAN, cetățean român, 
domiciliat în România, București, str. XXXXXXX XXXXXXXXXXX nr. XX, Sector X, identificat prin CI seria 
XX nr. XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXXX. 
20.4. Președintele Asociației are următoarele atribuții: 

a) reprezintă Asociația in relațiile cu terții; 
b) convoacă si prezidează ședințele Consiliul Director si cele ale Adunării Generale; 
c) propune Consiliului Director aprobarea organigramei Asociației, politica de personal și 

salarizare; 
d) propune spre aprobarea Adunării Generale proiectele cu finanțare nerambursabilă din 

domeniul de activitate specific al asociației, la care Clusterul Pro-nZEB dorește să fie 
Beneficiar; 

e) este responsabil pentru punerea în aplicare a deciziilor Adunării Generale; 
f) are calitatea reprezentării în justiție; 
h) asigură respectarea Statutului și urmărește îndeplinirea obligațiilor membrilor asociați. 
i) exercită funcția de ordonator principal de credite; 
j) reprezintă Asociația față de terți, asociați, și în raporturile cu autoritățile publice, cu 

persoanele fizice și juridice din țară și străinătate, cu alte organisme din țară și străinătate; 
k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală. 

 
Art. 21. VICEPREŞEDINTELE 
(1) Vicepreședintele înlocuiește și sprijină președintele în exercitarea atribuțiilor conform 
prezentului statut. 
(2) După expirarea acestei perioade, Vicepreședintele va fi ales prin hotărârea Consiliului Director. 
Vicepreședintele Asociației ales din cadrul membrilor Consiliului Director pentru o perioadă de 2 ani 
începând cu data de 07.04.2020 pana la data de 06.04.2022 este domnul Emilian-Petre GRIGORE 
cetățean român, domiciliat in Romania, XXXXXXXXXXX, Jud. XXXXXXXX, str. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
nr. XX, identificat cu CI seria XX nr. XXXXXX, CNP XXXXXXXXXXXX. 
 
Art. 22. CENZORUL 
22.1. Cenzorul asigură disciplina financiar-contabilă a Clusterului Pro-nZEB; 
22.2. La data prezentului statut nu s-a numit un cenzor, până la numirea sa, fiecare dintre asociați 
care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control. 
22.3. Cenzorul prezintă Adunării Generale raportul privind verificarea activităților financiar-
contabile; 
22.4. Cenzorul nu poate face parte din organele de conducere ale asociației. 
Art. 23. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI 
23.1. Dizolvarea Asociației se va face potrivit prevederilor O.G. nr. 26/2000 și a legislației în 
vigoare. 
23.2. Asociația se dizolvă după cum urmează: 
(1) Asociația se dizolvă de drept prin: 
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 
b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în 
termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;  
c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul 
asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, 
adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; 
d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 
3 luni. 
(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se afla 
sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate. 
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(3) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 
a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
d) când asociația a devenit insolvabilă; 
e) când asociația desfășoară activități fără a deține autorizații administrative prealabile, conform 
legislației în vigoare. 
23.3. Asociația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data 
ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție 
își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
23.4. În cazul dizolvării Asociației bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către 
persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoanele juridice membre și/sau către alte 
persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, potrivit 
hotărârii Adunării Generale a membrilor sau a instanței. 
 
Art. 24. LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 
24.1. În cazurile de dizolvare mai sus-menționate, lichidatorii vor fi numiți prin hotărâre 
judecătorească, în afară de cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, când lichidatorii vor fi 
numiți de către Adunarea Generală. 
24.2. În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor. 
24.3. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii. 
24.4. Lichidarea Asociației se va realiza cu respectarea O.G. nr.26/2000 și a legislației în vigoare. 
 
Art. 25. Personalitatea juridică a Asociației încetează la data radierii acesteia din Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor. 
 
Art. 26. Asociația va avea însemne proprii (ștampilă și siglă proprie), cont în bancă, iar membrii săi își 
pot dovedi apartenența pe baza unei legitimații. 
 
Art. 27. Prezentul Statut se completează cu prevederile O.G. nr.26/2000. 
 
 
Prezentul statut s-a actualizat in cadrul adunării generale a membrilor din data de 27.04.2021 fiind 
întocmit în 4 (patru) exemplare în limba română. 
 
 
 
 
 

Semnături: 
 

Împuternicit prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 1 / 27.04.2021 
dl. Horia-Alexandru PETRAN – Președintele Asociației 


