Statutul
Asociaţiei „România Retriever Club”
1. Denumirea, sediul, durata, scopul şi obiectul de activitate
Asociaţia „România Retriever Club”, este persoană juridică română, de drept privat fără scop
patrimonial neguvernamentală, apolitică, non profit, constituită în condiţiile Ordonanţei nr.26/2000
care reuneşte pe baza liberului consimţământ persoane fizice — crescatori de retriever— membrii
în cadrul A.Ch.R., independentă, neguvernamentală.
Toate actele redactate şi emise de Asociaţia „România Retriever Club”, vor purta denumirea
acesteia specificaţia sediului social, numărul Sentinţei Civile de înfiinţare, valoarea patrimoniului
iniţial şi ştampila rotundă a acesteia.
Asociatia „Romania Retriever Club”, denumită in continuare Asociaţie sau Club, este persoană
juridică romană, având conducere independentă, funcţionând in conformitate cu prezentul Statut şi
legislaţia română in vigoare.
Asociaţia „România Retriever Club” îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de timp nelimitată cu
începere de la data înscrierii in Registrul asociaţilor şi fundaţilor aflat in Judecătoria Mediaş.
Sediul Asociaţia „România Retriever Club”, este în Mediaş, str. Petofi Şandor nr. 24 şi poate fi
schimbat în condiţiile legii.
Asociaţia „România Retriever Club”, poate înfiinţa filiale ca structuri teritoriale pe baza hotărârii
autentificate a consiliului director.
2. Scopul şi obiectul de activitate
Scopul Clubului este urmărirea şi coordonarea din punct de vedere organizatoric şi tehnic al
evoluţiei raselor de retriever - Golden Retriever, Labrador Retriever, Chesapeake Bay Retriever,
Flat Coated Retriever, Curly Coated Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, şi orice altă rasă
de retriever ce va fi omologată F.C.I. în viitor - în aşa fel încât prin creştere, selecţie, examene etc.
să se asigure puritatea raselor şi conservarea aptitudinilor vânătoreşti, încurajarea şi sprijinirea
crescătorilor, dezvoltarea şi evidenţierea unor noi utilităţi a exemplarelor din aceste rase.
Asociaţia îşi exercită activitatea în limitele acestui statut, cu respectarea statutului A.Ch.R. şi F.C.I.
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Obiectul de activitate al Asociaţia „România Retriever Club”:
•

Publicarea standardelor oficiale ale raselor de retrieveri omologate de Federaţia Chinologică
Internaţională.

•

Publicarea şi difuzarea comentariilor la standard.

•

Ţinerea unui repertoriu al reproducătorilor recomandaţi.

•

Formarea candidaţilor de arbitru, dintre membrii clubului care posedă calităţile necesare
pentru a deveni arbitrii, pentru a putea oficia cu competenţă, autoritate şi imparţialitate
manifestările chinologice în conformitate cu Regulamentul Colegiului de Arbitrii al A.Ch.R.

•

Organizarea expoziţiilor de club, a campionatului naţional de club, examene de selecţie
(selecţia reproducătorilor) în cadrul manifestărilor proprii sau în cadrul expoziţiilor
organizate de asociaţiile teritoriale A.Ch.R., organizarea examenelor de muncă, specifice
aportorilor de apă – Retrieverilor – conform F.C.I.

•

Încurajarea participării membrilor clubului la manifestările chinologice A. Ch. R.

•

Asigurarea corectitudinii datelor de înscriere în cartea de origine cu privire la subiecţii
raselor.

•

Verificarea certificatelor de origine care par suspecte.

•

Crearea de premii speciale ce vor fi atribuite crescătorilor cu rezultate excelente în
creşterea şi promovarea raselor de Retriever.

•

Facilitarea relaţiilor dintre membrii, sprijinirea şi îndrumarea lor în activitatea chinologică.

•

Popularizarea raselor de Retriever.

•

Stabilirea de contacte şi relaţii cu alte cluburi de Retriever din afara ţării.

•

Publicarea – în funcţie de posibilităţi – a unui buletin informativ, ce va conţine articole care
să permită crescătorilor sa-şi îmbunătăţească cunoştinţele, prezentarea activităţii clubului,
prezentarea performanţelor membrilor clubului, etc.

•

Alte activităţi care nu contravin scopului clubului.

3. Patrimoniul iniţial al Asociaţia „România Retriever Club”
Patrimoniul iniţial al Asociaţia „România Retriever Club” este 8.000.000 lei şi este reprezentat prin
aportul in numerar al membrilor fondatori, in suma egala pentru fiecare membru.
Resursele financiare ale clubului se compun din:
•

Taxa de înscriere şi cotizaţie

•

donaţii, sponsorizări sau legate

•

alte venituri prevăzute de lege
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Patrimoniul poate fi mărit prin venituri provenind din:
•

taxa de înscriere a membrilor

•

donaţii subvenţii provenite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate

•

sume realizate din programe europene si alte programe internaţionale

•

sume realizate din organizarea de manifestări, editarea de publicaţii

•

Cheltuielile băneşti şi utilizarea mijloacelor materiale se aprobă de către Consiliul director al
asociaţiei şi se fac în exclusivitate pentru buna funcţionare a acesteia numai pentru
îndeplinirea scopurilor propuse.

Bunurile materiale dobândite prin orice cale şi care nu mai sunt utile datorită degradării sau
înlocuirii lor vor putea fi valorificate prin hotărârea Consiliului director către orice persoană fizica
sau juridică, iar sumele obţinute vor intra in contul asociaţiei.
4. Organele De Conducere Şi Control. Organizare Si Administrare
Organele Asociaţiei sunt:
•

adunarea generală(A.G).

•

consiliul director(C.D.)

•

comisia de disciplină

4.1. Adunarea generală (A.G.)
Este organul de conducere al clubului, constituită din toţi membrii clubului. Fiecare membru are
dreptul la un singur vot, indiferent de numărul de câini pe care îl deţine.
Membrii susţinători nu au drept de vot.
Se întruneşte anual şi este prezidată de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de un Vicepreşedinte sau
un alt membru al consiliului.
În cadrul întrunirii anuale a adunării generală se dezbate şi se aprobă:
•

raportul de activitate al consiliul director,

•

validarea hotărârilor consiliul director.,

•

raportul financiar contabil,

•

adoptarea planului de activitate pentru anul următor,

•

avizarea calendarului competiţional pe anul următor,

•

adoptarea şi modificarea statutului şi al regulamentelor clubului,

•

revocarea individuală sau colectivă a mandatelor membrilor C.D.,

•

alegerea membrilor Comisiei de Disciplină,

•

alegerea membrilor Comisiei de Cenzori,
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•

alegerea Preşedintelui de Onoare al clubului.

•

proiectul de venituri şi cheltuieli

•

bilanţul contabil

O dată la patru ani, Adunarea generală alege preşedintele clubului şi membrii Consiliului Director,
primul mandat fiind doar de doi ani.
Adunarea generală se poate întruni şi în şedinţă extraordinară, putând fi convocată fie de către
consiliului director, fie la cererea scrisă al cel puţin 20% din membrii activi.
Adunarea generală este constituită după trecerea a 30 minute de la ora stabilită chiar şi în cazul în
care nu s-au adunat 50% + 1 din numărul total al membrilor.
Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret – după caz – cu majoritatea simplă a membrilor
prezenţi, dar nu mai puţin de 10 voturi.
Un membru prezent are dreptul doar la un singur vot. Se acceptă folosirea procurilor notariale
valabile pentru o singură şedinţă.
4.2. Consiliul Director (C.D.)
Consiliului director este ales pe o perioadă de 4 ani, primul mandat fiind doar de doi ani.
Între adunările generale, clubul este condus de consiliul director.
Este format din 5 membri aleşi în Adunarea generală după cum urmează:
•

Preşedinte

•

Trezorier

•

Vicepreşedinte Chinotehnic

•

Membru

•

Membru

Consiliul Director are următoarele atribuţii:
•

Conduce clubul între două Adunării generală.;

•

Aduce la îndeplinire hotărârile Adunarea generală.;

•

Dezbate problemele curente şi ia hotărârile necesare pentru rezolvarea lor;

•

Aprobă planurile financiare - ţinând seama de interesele generale ale clubului;

•

Propune bugetul pe anul următor;

•

Stabileşte cotizaţia şi taxa de înscriere;
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•

Deliberează asupra tuturor problemelor care privesc clubul - cu excepţia celor date în
competenţa Adunării generală;

•

Înaintează către A.Ch.R., orice solicitare din partea membrilor.

•

Preşedintele şi vicepreşedinţii iau hotărâri numai după consultarea şi aprobarea Consiliului
Director

Consiliului Director este obligat să comunice membrilor regulamentele cu privire la: reproducţie,
selecţie, regulamentele de muncă, pentru Retrieveri.
Consiliului Director este obligat să elaboreze toate regulamentele necesare bunei desfăşurări a
activităţii clubului.
Clubul nu poate cumpăra sau vinde câini pentru sine şi nici să fie intermediar plătit în tranzacţiile
dintre cumpărători şi crescători.
Consiliului Director are datoria de a comunica ofertele şi cererile care îi sunt adresate, de a informa
cumpărătorul asupra standardelor de calitate a raselor Retriever.
Consiliului Director este obligat să întocmească un regulament de ordine interioară, care urmează
să completeze dispoziţiile prezentului statut.
4.3. Comisia de Disciplină
Este formată din 3 membrii aleşi de către Adunarea generală.
Atribuţiile comisiei de disciplină sunt:
•

acţionează în momentul în care este sesizată asupra unor abateri de la statutul sau
regulamentele F.C.I., A.Ch.R, sau clubului.

•

analizează abaterile membrilor şi comunică în scris Consiliului director, hotărârile luate.

•

soluţionează problemele chinologice care apar.

Persoanele sancţionate pot înainta apel către Comisia de Disciplină a A.Ch.R. în termen de 30 de
zile de la data comunicării.
Ultima instanţă este Adunarea generală.
4.4. Comisia de Cenzori
Este formată din 2 membrii aleşi de către Adunarea Generale.
Atribuţii:
•

Prezintă Adunării Generale raportul cu privire la gestiunea clubului.
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•

Are drept de control periodic şi inopinat la actele de gestiune ale clubului.

Consiliul director va elabora un regulament intern de funcţionare.
5. Membri
Calitatea de membru al asociaţiei se poate dobândi de orice persoană fizică care îndeplineşte
următoarele condiţii:
•

să cunoască şi să accepte statutul asociaţie ;

•

să fie recomandat de un membru al Asociaţiei ;

Membrii asociaţie sunt:
•

membrii activi;

•

membrii de onoare;

•

membrii susţinători;

Membrii activi sunt acele persoane care au în proprietate un Retriever cu pedigriu FCI. Ei pot fi
persoane fizice— crescători de Retriever. Membrii de onoare pot fi personalităţii din ţară şi
străinătate care prin activitatea şi preocupările lor sunt apropiaţi de scopul şi activităţile declarate
de asociaţie şi sprijină realizarea acestora. Calitatea de membru de onoare se acordă de către
Consiliul director.
Membrii susţinători activi sunt persoane fizice care, declarându-şi acordul necondiţionat cu
obiectivele asociaţie, contribuie direct financiar la susţinerea activităţilor asociaţie sau activează
prin muncă voluntară, şi nu au drept de vot.
Calitatea de membru al Asociaţia „România Retriever Club” se poate pierde în următoarele situaţii:
•

nerespectarea prevederilor statuare;

•

solicitarea în scris a retragerii din Asociaţia „România Retriever Club”(în avans cu 15 zile
faţă de data retragerii);

•

nerespectarea hotărârilor Asociaţia „România Retriever Club”;

•

săvârşirea unor fapte nedemne, nelegale sau neloiale faţă de Asociaţia „România Retriever
Club”

•

neplata taxelor şi cotizaţie stabilite de Asociaţia „România Retriever Club” pe o perioadă de
1 an;

•

săvârşirea de orice fapte, acţiuni care fac incompatibilă calitatea de membru al Asociaţia
„România Retriever Club” cu faptele săvârşite;

Revenirea in Asociaţia „România Retriever Club” a foştilor membrii se face numai cu aprobarea
Consiliu director prin consens şi plata taxelor de membru;

Statutul Asociaţiei “România Retriever Club”

Pag. 6 / 9

Drepturile şi Îndatoririle Membrilor, Sancţiuni
Membrii Asociaţia „România Retriever Club” au următoarele drepturi:
•

autonomie in organizarea şi desfăşurarea in condiţiile respectării stricte a prevederilor
statutare ale Asociaţia „România Retriever Club”

•

dreptul de a obţine sprijinul calificat al Asociaţia „România Retriever Club” in realizarea
scopurilor si obiectivelor proprii;

•

dreptul de a fi reprezentat cu drept de vot in organele de conducere, de a alege şi de a fi
ales in aceste organe;

•

dreptul de a fi informat cu privire la activitatea Asociaţia „România Retriever Club”, având
acces direct la documentele acesteia, prin sesizare scrisă la Comisia de Cenzori, care va
răspunde în 30 de zile

•

dreptul de a se retrage din Asociaţia „România Retriever Club”

•

accesul necondiţionat al tuturor membrilor Asociaţia „România Retriever Club” la
informaţiile şi datele pe care le deţine asociaţia;

•

accesul la fondurile atrase din interior sau din exterior dacă există implicare directă in
dobândirea lor;

•

dreptul de a participa la orice activitate organizată de AChR

Principalele îndatoriri ale membrilor Asociaţia „România Retriever Club” sunt:
•

să cunoască şi să respecte statutul asociatiei

•

să participe, să susţină material şi intelectual activităţile Asociaţia

•

să furnizeze informaţii de interes pentru activitatea Asociaţia

•

să acţioneze împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere intereselor Asociaţia şi
membrilor acesteia in nume propriu dar cu respectarea cu stricteţe

a prevederilor

statutare;
•

să nu denigreze imaginea Asociaţia „România Retriever Club”, ai a membrilor acesteia;

•

să achite taxele şi cotizaţiile stabilite de Asociaţia

In cazul nerespectării obligaţiilor statutare şi a reglementelor de funcţionare, membrii Asociaţia
„România Retriever Club” pot fi sancţionaţi astfel:
•

atenţionare

•

suspendare

•

excludere

Hotărârile privind sancţionarea membrilor sunt emise de Comisia de Disciplină.
Hotărârile de sancţionare vor fi comunicate celor in cauză in termen de 10 zile de la adoptarea lor.
Hotărârea privind aplicarea sancţiuni poate fi contestată in termen de 30 de zile de la data luării la
cunoştinţă in scris organului superior celui care a emis sancţiunea.
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Contestarea privind excluderea suspendă executarea până la soluţionarea contestaţiei. Pe această
perioadă se suspendă drepturile si obligaţiile curente, dar nu si obligaţiile restante.
Hotărârea pronunţată cu privire la soluţionarea contestaţiei este definitivă.
6. Controlul Financiar
Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de o Comisie de Cenzori.
Expertul contabil verifică semestrial activitatea financiară a asociaţiei prezentând raportul anual
fondatorilor.
Verificarea activităţii financiare a asociaţiei se va face anual sau ori de cate ori este necesar la
solicitarea Consiliului director.
7. Modificarea Actului Constitutiv Si A Statutului Asociaţiei
Modificarea actului constitutiv şi / sau a statutului asociaţiei se face, conform legii prin înscrierea
modificării in Registrul asociaţilor şi fundaţiilor.
8. Dizolvarea Si Lichidarea Asociaţiei
Asociaţia se dizolvă in cazurile prevăzute de lege.
Lichidarea patrimoniul asociaţiei se face potrivit dispoziţiilor OG 26/2000.
Prevederile prezentului statul se completează cu dispoziţiile legale in vigoare.
9. Dispoziţii Finale
Modelul cărţii de membru, ale emblemei şi ştampila vor fi elaborate prin grija Consiliului director al
Asociaţia „România Retriever Club”, in termen de două luni, de la data constituirii legale a
asociaţiei.
Potrivit nevoilor şi resurselor financiare disponibile, Asociaţia va putea dobândi, în condiţiile legii,
bunuri mobile şi imobile necesare pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate.
În raport cu posibilităţile şi nevoile desfăşurării activităţi specifice, Asociaţia va putea angaja
personal salariat sau prestator de servicii în condiţiile şi limitele ce se vor stabili de către Consiliul
de Director cu aprobarea Adunării Generale, în limitele bugetului disponibil.
Membrii Consiliului Director pot primi o indemnizaţie lunară, în funcţie de resursele Asociaţia şi cu
aprobarea Fondatorilor.
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Potrivit nevoilor şi resurselor financiare disponibile, Asociaţia „România Retriever Club” va putea
dobândi, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile necesare pentru realizarea scopului şi obiectului
de activitate.
Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
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