ACT ADITIONAL
de modificare a
ACTULUI CONSTITUTIV SI STATUTULUI
asociatiei
ASOCIAŢIA PEISAGIŞTILOR DIN ROMÂNIA

În temeiul Hotărârii Adunării Generale extraordinare a membrilor din data de 01 aprilie
2017, prevederile Statutului autentificat cu Încheierea de autentificare nr.579/18,06.2004
de către Biroul Notarial Public Sică Nicolae, așa cum a fost modificat prin Actul Adițional
autentificat cu Încheierea de autentificare nr.278/07.09.2007 de către Biroul Notarului
Public Nan Alexandra, se modifica astfel:

1. Se modifica denumirea asociației, noua denumire a asociatiei este :
„Asociația Peisagiștilor din România – AsoP”.

2. Se modifica art.5 care va avea următorul conținut :
” SCOPUL Asociației Peisagiștilor din România - AsoP este acela de a reprezenta și
sprijini exercitarea profesiei de peisagist, contribuind la reglementarea și promovarea
acesteia atât la nivel național cât și internațional. De asemenea, Asociația participă la
dezvoltarea domeniului peisagistic și la conștientizarea publicului larg cu privire la
problematicile referitoare la peisaj și mediul înconjurător, deopotrivă natural și antropic.
Ca reprezentant al organizației profesionale europene - International Federation of
Landscape Architects, European Region - Asociația acționează și pentru dezvoltarea unui
cadru de viață durabil precum și pentru valorificarea, protejarea și conservarea
patrimoniului istoric, cultural, peisagistic și natural. ”
3. Se modifica art.6 care va avea următorul conținut :
„ Art.6. OBIECTIVELE și ACTIVITĂŢILE Asociației pentru atingerea scopului propus
sunt următoarele:
A) Obiective
1. Reprezentarea și promovarea profesiei de peisagist atât la nivel național cât și
internațional;
2. Reglementarea și recunoașterea la nivel național a profesiei de peisagist prin
realizarea de demersuri legislative și normative specifice;
3. Implicarea în dezvoltarea de noi programe și cursuri de formare de
profesioniști / specialiști în domeniul peisagistic precum și în optimizarea
programelor și cursurilor existente, în conformitate cu
prevederile
internaționale, pentru a facilita integrarea absolvenților pe piața muncii;
4. Reprezentarea intereselor membrilor Asociației și ale profesioniștilor /
studenților din domeniul peisagistic în fața autorităților publice precum și în
fața organismelor profesionale, atât la nivel național cât și internațional;
5. Protejarea și promovarea drepturilor și intereselor membrilor Asociației precum
și pe cele ale profesioniștilor / studenților din domeniul peisagistic în
conformitate cu prevederile legii;
6. Promovarea excelenței profesionale în domeniul peisagistic în sensul
valorificării, conservării, protejării, reconstrucției și dezvoltării durabile a
peisajelor precum și al consolidării valorilor asociate acestora;
7. Promovarea și protejarea calității produsului de peisagistică;
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8. Urmărirea exercitării profesiei cu competență și profesionalism în respectul
Codului Deontologic al acesteia;
9. Realizarea, la nivel național, unei evidențe a profesioniștilor și specialiștilor din
domeniul peisagisticii;
10. Susținerea, promovarea și implementarea de activități de educație, cercetare
științifică, expertiză și consultanță în domeniul peisagistic, al protecției
mediului, al dezvoltării durabile, al dezvoltării urbane, al dezvoltării teritoriale
precum și în cel al valorificării, protecției, conservării și restaurării
patrimoniului cultural, istoric, peisagistic și natural;
11. Implicarea în reglementarea și promovarea domeniului peisagistic la nivel
local, național și internațional;
12. Implicarea în promovarea, elaborarea, reglementarea și implementarea de
politici specifice care au ca scop valorificarea, conservarea, protecția și
managementul peisajului;
13. Implicarea în procesul de integrare a peisajului în politicile și reglementările de
amenajare a teritoriului, de urbanism, în cele culturale, de mediu, agricole,
sociale și economice, precum și în alte politici cu posibil impact direct sau
indirect asupra peisajului.
14. Informarea publicului larg și a ramurilor profesionale conexe asupra
importanței și contribuției peisagisticii în valorificarea, conservarea, protejarea,
reabilitarea, dezvoltarea și managementul peisajului și a patrimoniului cultural,
istoric, peisagistic și natural precum și în dezvoltarea unui cadru de viață
durabil;
15. Stabilirea de legături și dezvoltarea de parteneriate și colaborări cu instituții
publice, instituții de învățământ, organizații, fundații, asociații și societăți din
domenii de profil și conexe, atât la nivel local cât și la nivel național și
internațional;
16. Accesarea, derularea și / sau participarea la proiecte / programe de finanțare
naționale și internaționale;
17. Promovarea scopului, a obiectivelor, a proiectelor și a activităților Asociației.
B) Activități
1. Realizarea de demersuri specifice pentru reprezentarea, promovarea,
recunoașterea, reglementarea și protejarea profesiei de peisagist atât la nivel
național cât și internațional;
2. Realizarea de demersuri care vizează reprezentarea, protejarea și promovarea
intereselor membrilor Asociației și ale profesioniștilor / studenților din
domeniul peisagistic în relațiile cu terțe părți, atât la nivel național cât și
internațional;
3. Generarea și / sau implicarea în demersuri care vizează dezvoltarea de noi
programe și cursuri de formare de profesioniști / specialiști în domeniul
peisagistic precum și în optimizarea programelor și cursurilor existente;
4. Realizarea de demersuri care vizează promovarea excelenței profesionale în
domeniul peisagistic precum și urmărirea exercitării profesiei cu competență și
profesionalism în respectul Codului Deontologic al acesteia;
5. Generarea și / sau implicarea în demersuri care vizează promovarea și
protejarea calității produsului de peisagistică;
6. Realizarea de demersuri pentru elaborarea unei evidențe a profesioniștilor și
specialiștilor din domeniul peisagisticii;
7. Generarea și / sau implicarea în demersuri care vizează susținerea,
promovarea și implementarea de activități de educație, cercetare științifică,
expertiză și consultanță în domeniul peisagistic, al protecției mediului, al
dezvoltării durabile, al dezvoltării urbane, al dezvoltării teritoriale precum și în
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cel al valorificării, protecției, conservării și restaurării patrimoniului cultural,
istoric, peisagistic și natural;
8. Generarea și / sau implicarea în demersuri care vizează reglementarea și
promovarea domeniului peisagistic precum și promovarea, elaborarea,
reglementarea și implementarea de politici specifice care au ca scop
valorificarea, conservarea, protecția și managementul peisajului;
9. Generarea și / sau implicarea în demersuri care vizează integrarea peisajului în
politicile și reglementările de amenajare a teritoriului, de urbanism, în cele
culturale, de mediu, agricole, sociale și economice, precum și în alte politici cu
posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.
10. Generarea și / sau implicarea în demersuri care vizează informarea publicului
larg și a ramurilor profesionale conexe asupra importanței și contribuției
arhitecturii peisajului în valorificarea, conservarea, protejarea, reabilitarea,
dezvoltarea și managementul peisajului și a patrimoniului cultural, istoric,
peisagistic și natural precum și în dezvoltarea unui cadru de viață durabil;
11. Generarea și sau implicarea în demersuri care au ca scop stabilirea de legături
și dezvoltarea de parteneriate și colaborări cu instituții publice, instituții de
învățământ, organizații, fundații, asociații și societăți din domenii de profil și
conexe, atât la nivel local cât și la nivel național și internațional;
12. Realizare de demersuri pentru obținerea de fonduri pentru studii,
documentare și cercetare;
13. Realizarea de demersuri pentru obținerea de fonduri pentru derularea de
proiecte și / sau pentru organizarea de evenimente în conformitate cu scopul
și obiectivele asociației;
14. Implementarea de proiecte de profil finanțate prin programe de finanțare
nerambursabile naționale sau internaționale sau prin intermediul altor surse de
finanțare;
15. Implementarea de măsuri și acțiuni care vizează promovarea scopului, a
obiectivelor, a proiectelor și a activităților Asociației;
16. Elaborarea, publicarea și difuzarea de materiale de specialitate și de alte
materiale informative și / sau didactice;
17. Elaborarea, publicarea și difuzarea unei reviste de specialitate;
18. Organizarea de conferințe, seminarii, colocvii, comunicări științifice, ateliere,
școli de vară și alte evenimente de profil la nivel local, național sau
internațional;
19. Organizarea și / sau implementarea de cursuri pe diferite tematici și cu diferite
grade de pregătire;
20. Organizarea și / sau implementarea de schimburi de experiență și / sau
participarea la activități de profil organizate de alte entități;
21. Desfășurarea de activități economice care să asigure resursele financiare
necesare atingerii scopului și obiectivelor Asociației, cu respectarea legislației
în vigoare.
22. Realizarea oricărei activități, în deplină concordanță cu legislația României,
care să servească scopului și obiectivelor Asociației; ”

4. Se modifica art.7 care va avea următorul conținut :
“ Art.7. Asociația are 4 categorii de membrii :
- Membrii fondatori,
- Membrii asociaţi,
- Membrii juniori,
- Membrii de onoare.
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- Membrii fondatori sunt persoanele fizice care prin actul lor de voință au constituit
Asociația. Membrii fondatori opteaza pentru calitatea de membru asociat al filialei
teritoriale in functie de domiciliu sau loc de desfasurare a activitatii.
- Membrii asociaţi sunt persoanele fizice care au dobândit calitatea de membru asociat
al uneia dintre filialele teritoriale ale Asociației și care îndeplinesc cel puțin una dintre
următoarele condiții:
a) sunt absolvenți ai unui program de studii universitare cu specializarea
peisagistică de minimum 4 ani;
b) sunt absolvenți ai unui program de studii universitare de minim 3 ani dintr-un
domeniu conex și ai unui program de studii post-universitare cu specializarea
peisagistică;
c) sunt specialiștii proveniți din domenii conexe care au desfășurat activități în
domeniul peisagisticii cu rezultate remarcabile și care profesează și în prezent.
- Membrii juniori sunt persoanele fizice care urmează un program de studii universitare
sau post-universitare cu specializarea peisagistică și care au dobândit calitatea de
membru junior în cadrul uneia dintre filialele teritoriale ale Asociației.
- Membrii de onoare pot deveni personalități recunoscute ale vieții științifice, culturale,
sociale sau economice, din țară sau străinătate, care prin activitatea lor sprijină
activitatea sau îndeplinirea scopului și a obiectivelor Asociației. Calitatea de membru de
onoare se conferă de către Consiliul Director ca urmare a contribuțiilor aduse la viața,
dezvoltarea și imaginea Asociației, în mod direct sau indirect, precum și la domeniul
dezvoltarea profesiei și a domeniului peisagisticii. “

5. Se modifica art.8 care va avea următorul conținut :
“ Art.8. Membrii Asociației au următoarele drepturi:
a) Toți membrii au dreptul să participe la Adunările Generale ale Asociației, să
formuleze cereri și propuneri și să ia parte la dezbateri atât în ceea ce privește
activitatea Asociației cât și a problematicilor de interes pentru aceasta;
b) Membrii fondatori și asociați au dreptul să voteze în Adunarea Generală a
Asociației și își pot exercita acest drept doar în cazul în care au achitată la zi
cotizația datorată filialei teritoriale din care fac parte și sunt delegați pentru a
vota de către filiala teritorială din care fac parte;
c) Membrii asociați au dreptul să fie aleși în Consiliul Director al Asociației și pot
beneficia de acest drept doar în cazul în care au achitată la zi cotizația
datorată filialei teritoriale din care fac parte;
d) Toți membrii au dreptul de a formula cereri și propuneri către organele de
conducere ale Asociației;
e) Toți membrii au dreptul să consulte bilanțul contabil, procesele verbale ale
organelor de conducere și control precum și hotărârile organelor de
conducere;
f) Toți membrii au dreptul să participe cu prioritate la acțiunile Asociației;
g) Toți membrii au dreptul să consulte baza de date, lucrările, publicațiile și
materialele documentare de care dispune Asociația și filialele acesteia și să
beneficieze de toate condițiile ce pot fi puse la dispoziție de Asociație și filialele
acesteia pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională;
h) Toți membri au dreptul să beneficieze de facilitățile obținute de Asociație, în
funcție de activitatea desfășurată în cadrul acesteia;
i) Toți membri au dreptul să beneficieze de sprijin, în limita posibilităților
Asociației, pentru participarea la concursuri naționale și internaționale,
expoziții, ateliere, reuniuni și manifestări profesionale;
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j) Membrii asociați au dreptul să fie incluși în documentele și bazele de date
generate de Asociație cu privire la evidența profesioniștilor și specialiștilor din
domeniul peisagisticii din România;
k) Toți membri au dreptul să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru pe
care o au în cadrul Asociației;
l) Toți membrii Asociației au orice alte drepturi care decurg din Actul constitutiv
și Statutul Asociației precum și din legislația în vigoare.”

6. Se modifica art.9 care va avea următorul conținut :
“ Art.9. Membrii Asociației au următoarele obligații:
a) Toți membri au obligația să cunoască și să respecte prevederile Statutului
Asociației;
b) Toți membri au obligația să respecte regulamentele Asociației și hotărârile
organelor de conducere ale acesteia;
c) Toți membri au obligația să își aducă aportul la realizarea scopului și obiectivelor
Asociației;
d) Toți membrii obligația să își aducă aportul la promovarea intereselor Asociației;
e) Toți membrii au obligația să nu întreprindă acțiuni care prin natura lor pot leza,
direct sau indirect, material sau moral, scopul sau interesele Asociației;
f) Toți membrii au obligația să respecte standardele și recomandările Asociației;
g) Toți membrii au obligația să nu desfășoare activități politice în cadrul Asociației
sau cu ocazia evenimentelor și manifestărilor organizate de aceasta;
h) Membrii asociați și membrii juniori au obligația să achite cotizația către filiala
teritorială din care fac parte în termenele și condițiile stabilite de Adunarea
Generală a Asociației precum și de către organele de conducere ale respectivei
filiale teritoriale;
i) Membrii asociați și membrii juniori au obligația să aducă la cunoștința Asociației,
în termen de maxim 5 zile de la producere, orice modificare survenită față de
datele înregistrate în evidențele acesteia, prin comunicarea noilor date către
Consiliile Directoare ale filialelor teritoriale
j) Toți membrii au orice alte obligații se desprind din Actul constitutiv și Statutul
Asociației precum și din legislația în vigoare.”
7. Se modifica art.10 care va avea următorul conținut :
„ Art.10. În cazul nerespectării prevederilor prezentului Statut, a regulamentelor
Asociației, a hotărârilor organelor de conducere și / sau a Codului deontologic, membrii
Asociației pot fi sancționați în funcție de gravitatea faptelor de către Consiliul Director cu:
a) Avertisment scris;
b) Excludere pe perioadă determinată.
Decizia de sancționare poate fi contestată la Comisia de Disciplină a Asociației. ”
8. Se modifica art.11 care va avea următorul conținut :
„ Art.11. Calitatea de membru al Asociației se pierde prin:
a) Excludere;
b) Retragere;
c) Deces;
Excluderea din Asociație a unui membru se face în baza hotărârii a Consiliului Director
al Asociației sau al filialei teritoriale de care aparține respectivul membru, pentru
încălcarea gravă a prevederilor Statutului, a regulamentelor Asociației, a organelor de
conducere și / sau a Codului Deontologic, pentru prejudicierea materială sau morală a
Asociației precum și pentru neplata cotizației timp de 1 (un) an către filiala teritorială de
care aparține respectivul membru. În cazul în care membrii juniori nu își exprimă în scris
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opțiunea de a deveni membri asociați în termen de maxim 6 luni de la finalizarea studiilor
și obținerea diplomei aceștia sunt excluși din filiala din care fac parte și în consecință din
Asociație.
Retragerea din Asociație poate fi cerută de orice membru, după îndeplinirea obligațiilor
statutare. Cererea de retragere se adreseaza Consiliului Director al filialei teritoriale de
care acesta aparține. Consiliul Director al filialei teritoriale care primește cererea de
retragere ia act de aceasta, o validează și notifica la rândul său Consiliul Director al
Asociației cu privire la retragerea membrului.
9. Se modifică art. 12 care va avea următorul conținut :
” ORGANELE DE CONDUCERE ale Asociației sunt Adunarea Generală și Consiliul
Director.
ORGANUL DE CONTROL al Asociației este Cenzorul sau, după caz, Comisia de
Cenzori.”

10. Se modifica art.13 care va avea următorul conținut :
„ ADUNAREA GENERALĂ este organul suprem de conducere al Asociației și este
alcătuită din totalitatea membrilor.
13.1. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
a.) aprobă strategia generală de dezvoltare, direcțiile de acțiune, obiectivele
specifice și programul de activitate ale Asociației și al filialelor teritoriale ale
acesteia;
b.) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației precum și bilanțul contabil;
c.) alege și revocă Președintele Asociației;
d.) confirmă membrii Consiliului Director și le stabilește indemnizația dacă este
cazul;
e.) numește și revocă cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori, stabilește
indemnizația dacă este cazul;
f.) hotărăște modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației și aprobă
modificarea actelor constitutive ale filialelor teritoriale;
g.) ia act de retragerea membrilor;
h.) validează hotărârile Consiliului Director;
i.) validează regulamentele aprobate de Consiliul Director și Codul deontologic al
Asociației;
j.) hotărăște înființarea de filiale teritoriale sau de sucursale;
k.) validează închiderea filialelor teritoriale sau a sucursalelor;
l.) hotărăște afilierea la alte organizații naționale sau internaționale;
m.) stabilește valoarea minimă a taxei de înscriere și a cotizației anuale, pe
categorii de membrii, periodicitatea și modul de plată către filialele teritoriale;
n.) hotărăște dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și destinația bunurilor
rămase după lichidare;
o.) orice alte atribuții prevăzute în lege sau decurgând din aplicarea acestui
Statut.
13.2. Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară cel puțin o dată pe an și în
ședință extraordinară ori de câte ori Consiliul Director al Asociației apreciază ca este
necesar precum și la cererea a cel puțin o treime din totalul membrilor asociați.
13.3. Adunarea Generală ordinară se convocă după Adunările Generale ale filialelor
teritoriale, printr-o decizie a Consiliului Director, de către Președintele Asociației.
Adunarea Generală extraordinară se convocă prin hotărâre a Consiliului Director, de către
Președintele Asociației și nu necesită întrunirea în prealabil a Adunărilor Generale ale
filialelor teritoriale.
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13.4. Convocarea Adunării Generale va fi adresată tuturor membrilor Asociației și filialelor
teritoriale și va cuprinde locul și data de desfășurare a ședinței, precum și ordinea de zi a
acesteia.
13.5. Convocarea Adunării Generale va fi efectuată, cu minim 15 (cincisprezece) zile
calendaristice înainte de data ședinței ordinare și cu minim 5 (cinci) zile calendaristice
înainte în cazul ședinței extraordinare
13.6. Convocarea Adunării Generale se va realiza prin corespondență, fax sau e-mail la
adresele declarate de către membrii, precum și prin afișarea anunțului la sediile filialelor
teritoriale și prin postare pe pagina de internet a Asociației.
13.7. Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include și rapoartele de activitate ale
Asociației și ale filialelor teritoriale, precum și raportul Consiliului Director și pe cel al
Cenzorului sau, după caz, a Comisiei de Cenzori.
13.8. Materialele care însoțesc subiectele de pe ordinea de zi a ședinței vor fi puse la
dispoziția membrilor, pentru consultare, la sediul Asociației, la sediile filialelor teritoriale
sau prin e-mail, cu minim 3 (trei) zile calendaristice înainte de ședință.
13.9. Adunarea Generală este statutar întrunită când se îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a) La ședință sunt prezenți minim 3 (trei) membri asociați;
b) La ședință participă minim câte un membru asociat din fiecare filială teritorială
a Asociației;
13.10. În Adunarea Generală au dreptul de a vota doar membrii asociați delegați de către
filialele teritoriale la respectiva ședință.
13.11. Fiecare filială teritorială are dreptul de a delega pentru participarea la luarea
deciziilor prin vot în cadrul Adunării Generale un număr determinat de delegați, calculat în
funcție de numărul total de membri asociați care fac parte din respectiva filială teritorială
după următoarele reguli:
a) Dacă filiala teritorială are între 1 și 100 de membri asociați, aceasta are
dreptul de a delega 1 (un) delegat pentru fiecare 10 (zece) membri asociați
(respectiv: între 1 și 10 de membri asociați = 1 delegat; între 11 și 20 de
membri asociați = 2 delegați; ... ; între 81 și 90 de membri asociați = 9
delegați; între 91 și 100 de membri asociați = 10 delegați);
b) Dacă filiala teritorială are între 101 și 500 de membri asociați, aceasta are
dreptul de a delega 10 (zece) delegați la care se adaugă câte 1 (un) delegat
pentru fiecare 20 (douăzeci) de membri asociați peste primii 100 (respectiv:
între 101 și 120 de membri asociați = 11 delegați; între 121 și 140 de membri
asociați = 12 delegați; ...; între 461 și 480 de membri asociați = 29 delegați;
între 481 și 500 de membri asociați: = 30 delegați);
c) Dacă filiala teritorială are peste 500 de membri asociați, aceasta are dreptul
de a delega 30 (treizeci) de delegați la care se adaugă câte 1 (un) delegat
pentru fiecare 50 (cincizeci) de membri asociați peste primii 500 (respectiv:
între 501 și 550 de membri asociați = 31 delegați; între 551 și 600 de membri
asociați = 32 delegați, între 601 și 650 de membri asociați = 33 delegați; ... ;
între 951 și 1000 de asociați = 40 delegați; ...).
13.12. Ședințele Adunării Generale sunt conduse de către Președintele Asociației, iar în
lipsa acestuia de către Vicepreședinte sau de persoana numită de către Președinte special
în acest scop.
13.13. Hotărârile se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu dintre delegații filialelor
teritoriale prezenți la ședința Adunării Generale. Hotărârea pentru dizolvarea Asociației și
/ sau schimbarea scopului acesteia trebuie să întrunească cel puțin două treimi din totalul
delegaților prezenți la ședința Adunării Generale.
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Hotărârile Adunării Generale se se postează pe pagina de internet a Asociației și se
comunică prin e-mail filialelor teritoriale în termen de maxim 30 de zile calendaristice de
la data desfășurării ședinței.
Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale Statutului, sunt obligatorii
pentru toți membrii indiferent dacă aceștia au participat sau nu la Adunarea Generală sau
dacă au votat împotrivă.
Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat
personal sau prin soțul său, 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. Dacă se încalcă această prevedere, acel membru este răspunzător de daunele
cauzate Asociației și pasibil de sancțiuni.
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi
atacate în justiție de către membrii asociați, în termen de 15 zile calendaristice de la data
când au fost comunicate.
13.14.Lucrările Adunării Generale se consemnează în registrul de procese verbale de
către secretarul de ședință desemnat de Președinte / Adunarea Generală.”

11. Se modifica art.14 care va avea următorul conținut :
„Art.14. CONSILIUL DIRECTOR este organul de conducere și de administrare al
Asociației și este alcătuit din minim 3 (trei) persoane și maxim 9 (nouă) persoane.
14.1. Componența Consiliului Director este următoarea:
Președinte - este ales de Adunarea Generală cu un mandat de 4 ani, îndeplinește și
rolul de Președinte al Consiliului Director și are următoarele atribuții:
a) Atribuția principală a Președintelui este de a asigura aducerea la îndeplinire a
hotărârilor Adunării Generale și a deciziilor Consiliului Director;
b) În relațiile cu terții, Asociația este reprezentată de către Președinte;
c) Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale membrilor Consiliului
Director, membrilor Asociației sau altor persoane.
Vicepreședinte este ales de membrii Consiliului Director, din rândul lor, în prima
ședință după preluarea mandatului sau în cazul vacanței, din oricare motiv, a postului de
Vicepreședinte în timpul mandatului Consiliului Director.
Vicepreşedintele Asociației este înlocuitorul de drept al Președintelui, iar în cazul în
care Președintele este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile din orice motive
Vicepreședintele îi preia de drept atribuțiile.
Membri - care sunt președinți ai filialelor teritoriale ale Asociației. În cazul în care, în
timpul mandatului, Adunarea Generală a filialei teritoriale alege un alt Președinte al
filialei, fostul presedinte isi pierde calitatea de membru al Consiliului Director al Asociației,
fiind inlocuit de drept de noul presedinte.
14.2. Consiliul Director, respectiv fiecare persoană care intră în componența acestuia,
sunt personal răspunzătoare pentru toate daunele produse din culpa lor în exercitarea
funcției, atât față de terți, cât și față de Asociație.
14.3. Membrii Consiliului Director, în prima ședință de după alegerea Președintelui
Asociației, își stabilesc atribuțiile pe fiecare membru în parte.
14.4. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale,
exercitând următoarele atribuții:
a) realizează demersurile necesare pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor
Asociației;
b) ține evidența tuturor activităților desfășurate în vederea realizării scopului și a
obiectivelor Asociației;
c) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
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d) prezintă Adunării Generale ordinare rapoartele de activitate al Asociației și ale
filialelor teritoriale ale acestora pe anul anterior, execuția bugetului de venituri și
cheltuieli, precum și situația financiară anuală;
e) propune Adunării Generale bugetul de venituri și cheltuieli și plafonul minim al
taxei de înscriere și al cotizației anuale și modul de plată al acestora către filialele
teritoriale;
f) propune Adunării Generale modificarea Statutului, cu excepția schimbării sediului
pentru care are competența de a lua hotărâri;
g) propune Adunării Generale asocieri sau afilieri la organizații similare din țară sau
străinătate;
h) aprobă regulamentele Asociației;
i) numește membrii Comisiei de Disciplină;
j) ratifică deciziile Comisiei de Disciplină;
k) conferă calitatea de membru de onoare al Asociației;
l) decide aplicarea de sancțiuni;
m) gestionează patrimoniul Asociației;
n) decide încheierea de acte juridice, în numele și pe seama Asociației;
o) decide acceptarea sau refuzarea donațiilor, legatelor sau contribuțiilor sub
condiție;
p) decide modul de organizare a activității în cadrul Asociației;
q) decide cu privire la organizarea de activități, evenimente și acțiuni, precum și la
desfășurarea de activități lucrative;
r) numește personalul executiv, dacă este cazul, stabilind competențele și
salarizarea acestuia;
s) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
14.5. Consiliul Director se întrunește trimestrial în ședințe ordinare sau ori de câte ori este
necesar în ședințe extraordinare, la convocarea Președintelui Asociației.
14.6. Convocarea ședințelor Consiliului Director este realizată de Președinte cu cel puțin 5
(cinci) zile calendaristice înaintea ședințelor ordinare și 2 (două) zile calendaristice în
cazul ședințelor extraordinare, prin e-mail, în care se va menționa data, ora și scopul
ședinței. Ședințele Consiliului Director pot avea loc și fără respectarea formalităților de
convocare prin acordul unanim al persoanelor care întră în alcătuirea acestuia.
14.7. Ședințele Consiliului Director sunt prezidate de către Președinte, iar în absența
acestuia de Vicepreședinte. Lucrările de ședință ale Consiliului Director se consemnează
în registrul de procese verbale de către secretarul de ședință desemnat.
La ședințele Consiliului Director pot lua parte membrii Asociației și / sau consultanți
invitați de către Consiliul Director.
14.8. Consiliul Director deliberează și poate lua decizii valide în prezența a minim două
treimi dintre persoanele care intră în componența acestuia, cu majoritate simplă, iar în
caz de balotaj Președintele are drept de veto.
Deciziile Consiliului Director se afișează la sediu, se postează pe pagina de internet a
Asociației și se comunică membrilor și filialelor teritoriale în maxim 30 de zile
calendaristice de la data desfășurării ședinței.
14.9. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții
executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de Asociație,
pentru a exercita atribuții executive.”
12. Se modifica art.15 care va avea următorul conținut :
„Art.15. În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori are
următoarele atribuții:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
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b)
c)
d)
e)

întocmește rapoarte tematice la solicitarea Consiliului Director;
întocmește rapoarte anuale pentru a fi prezentate Adunării Generale;
participă, dacă este invitat, la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Consiliul
Director și Adunarea Generală.”

13. Se modifica art.17 care va avea următorul conținut :
„Art.17. RESURSELE PATRIMONIALE ale Asociației provin din: taxe de înscriere,
cotizații, contribuții; venituri provenite din procentul de cotizație al filialelor teritoriale;
donații, sponsorizări; legate; venituri din activități de prestări de servicii (realizarea de
studii, proiecte, rapoarte) și venituri realizate din activități economice directe; taxe pentru
participare la cursuri, concursuri, simpozioane, seminarii sau alte activități organizate de
Asociație sau în colaborare; resurse obținute de la bugetul de stat și / sau de la bugetele
locale; finanțări obținute din participarea la proiecte / programe și din activitatea de
implementare a acestora; dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile
legii; dividende; alte venituri provenind din activități desfășurate conform legii și în
conformitate cu scopul Asociației. ”
14. Se modifica art.18 care va avea următorul conținut :
„Art.18. Consiliul Director al Asociației are dreptul de a refuza orice donație, legat sau
contribuție în cazul în care acestea sunt oferite în termeni inacceptabili sau care contravin
scopului și obiectivelor Asociației. ”
15. Capitolul VIII devine CAP.IX, iar CAP. VIII va avea următorul conținut :
„ CAPITOLUL VIII - CONSTITUIREA DE FILIALE TERITORIALE
Art.21. Asociația își poate constitui, potrivit hotărârii Adunării Generale, ca structuri
teritoriale, fiecare cu un număr minim de 3 membrii fondatori, dintre membrii asociați ai
Asociației, următoarele filiale:
1. Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala teritorială Nord-Est,
care va putea primi ca membri, cu respectarea prevederilor Statutului, persoane
care își desfășoară activitatea profesională cu precădere în județele: Iași,
Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău, Vaslui.
2. Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala teritorială Vest, care va
putea primi ca membri, cu respectarea prevederilor Statutului, persoane care își
desfășoară activitatea profesională cu precădere în județele: Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara și Timiș.
3. Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala teritorială Nord-Vest,
care va putea primi ca membri, cu respectarea prevederilor Statutului, persoane
care își desfășoară activitatea profesională cu precădere în județele: Bihor,
Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj.
4. Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala teritorială Centru, care
va putea primi ca membri, cu respectarea prevederilor Statutului, persoane care
își desfășoară activitatea profesională cu precădere în județele:
Alba, Sibiu,
Mureș, Harghita, Covasna, Brașov;
5. Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala teritorială Sud-Est,
care va putea primi ca membri, cu respectarea prevederilor Statutului, persoane
care își desfășoară activitatea profesională cu precădere în județele: Vrancea,
Galați, Brăila, Tulcea, Buzău, Constanța.
6. Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala teritorială SudMuntenia, care va putea primi ca membri, cu respectarea prevederilor Statutului,
persoane care își desfășoară activitatea profesională cu precădere în județele:
Prahova, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman.
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7. Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala teritorială BucureștiIlfov, care va putea primi ca membri, cu respectarea prevederilor Statutului,
persoane care își desfășoară activitatea profesională cu precădere în București și
în județul Ilfov.
8. Asociația Peisagiștilor din România - AsoP, Filiala teritorială Sud VestOltenia, care va putea primi ca membri, cu respectarea prevederilor Statutului,
persoane care își desfășoară activitatea profesională cu precădere în județele:
Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Dolj.
Art.22. Ca excepție de la prevederile Art.21, în cazul în care pentru o anumită regiune
din cauza neîntrunirii condițiilor de constituire nu se poate constitui filiala teritorială
aferentă, solicitanții statutului de membru asociat sau de membru junior pot deveni
membri pe o perioada nedeterminată ai celei mai apropiate filiale teritoriale existente (în
raport cu domiciliul respectivilor solicitanți).
Art.23. Pentru supunerea spre aprobare a înființării unei filiale teritoriale, Consiliul
Director al Asociației va acorda aprobarea de principiu a documentelor: Act Constitutiv,
Statut și Regulamente pentru filiala teritorială în curs de constituire.
Art.24. Filialele teritoriale sunt reprezentate în Adunarea Generală a Asociației
Peisagiștilor din România - AsoP prin delegați conform regulilor menționate la Art.13.11 al
prezentului Statut.
Art.25. Filialele teritoriale sunt prezente în Consiliul Director al Asociației prin Președinții
lor care sunt membrii de drept ai Consiliului Director.
Art.26. Potrivit hotărârii Adunării Generale a Asociației, filialele teritoriale datorează
Asociației cotizație.
Art.27. Pe lângă categoriile menționate la Art. 7, filialele teritoriale mai pot avea și
membri susținători care sunt persoane fizice sau juridice (persoanele juridice vor
desemna o singură persoană care să le reprezinte în cadrul filialei teritoriale) care acceptă
și respectă prevederile Statutului, sprijină moral și / sau material filiala din care fac parte
pentru realizarea obiectivelor acesteia sau ale Asociației. Membrii susținători plătesc taxă
de înscriere și cotizație către filiala teritorială din care fac parte, pot participa la adunările
generale ale acesteia, dar nu au drept de vot și nu pot să fie aleși în organele de
conducere, administrație și control ale acestora. Pierderea calității de membru susținător
al unei filiale teritoriale poate avea loc dacă activitatea sau acțiunile respectivului membru
dăunează imaginii filialei sau Asociației, la cererea membrului sau în urma neplății
cotizației, iar hotărârea se ia de către Consiliul Director al filialei teritoriale din care
membrul face parte.”
16. Articolele Capitolului IX –Dispoziții finale se renumeroteaza corespunzător.

17. Presedintele Asociației, ales de Adunarea Generala este ....
Membrii, confirmati de Adunarea Generala, care sub conducerea
Presedintelui, alcatuiesc Consiliul Director, sunt :..................
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