STATUTUL
ASOCIAȚIEI ITALIENILOR DIN ROMÂNIA – RO.AS.IT.

Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. a fost înființată la data de
15 mai 1995 în baza Legii Nr. 21/1924, modificată de O.G. nr. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, a Legii Nr. 246/2005 pentru aprobarea O.G. Nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații şi a art. 62, alin. (2) din Constituția României,
continuatoarea în fapt și în drept a tuturor comunităților istorice ce au aparținut
minorității italiene până în prezent, membră a Consiliului pentru Minorităţile
Naţionale din România.
Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. este o organizație etnică
de drept privat român recunoscută ca fiind de utilitate publică pe perioadă
nedeterminată ce îşi desfăsoară activitatea atât în România cât și la extern, ce
funcționează în baza Constituției României, alte legi în vigoare și a prezentului
Statut.

Art. 1
1.1 Asociația este constituită în baza legislației în vigoare, exprimând
acordul de voință a membrilor fondatori şi poartă denumirea de Asociația Italienilor
din România – RO.AS.IT..
1.2 Denumirea va fi folosită în toate înscrisurile şi relaţiile instituţionale atat
din ţară cât şi din străinătate.

Art. 2
2.1 Sigla Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. are semnificaţia
influenţei latinităţii în contextul istoric şi cultural european, cu elementul figurativ
ce reprezintă “La Lupa Capitolina”. Lupoaica cu cei doi gemeni Romulus şi Remus
este înscrisă în centrul a trei cercuri concentrice, deasupra căreia este scris în
semicerc și subliniat, „Asociația Italienilor din România”, iar dedesubtul
elementului figurativ, abrevierea ”RO.AS.IT.”. În interiorul cercului din mijloc, pe
culoarea albastru, sunt dispuse douăsprezece stele de culoare galbenă, acesta fiind
delimitat în exterior de un alt cerc alb punctat.
Art. 3
3.1 Imnul Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. este melodia
”Frumoasa ești Italie” pe versuri de Grigore Vieru.

CAPITOLUL II - SEDIUL CENTRAL, SEDIUL SECUNDAR, SEDII
CULTURALE, FILIALE ȘI ORGANIZAȚII DE TINERET.
4.1 Sediul central al Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. este
în municipiul Suceava, Str. Petru Rareş, Nr. 7;
4.2 Sediul secundar al Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. este
în Municipiul București, Str. Ion Luca Caragiale Nr. 24, Sector 2;
4.3 Sediile culturale denumite CASA D’ITALIA ale Asociației Italienilor
din România - RO.AS.IT. sunt în Bucureşti, Str. Popa Tatu, Nr. 13, Sector 1 și în
Suceava, Str. Cernăuți Nr. 19;
4.4 Asociația poate constitui filiale, centre culturale și organizații de tineret
cu structură organizatorică distinctă și subordonată conducerii asociației, fără
personalitate juridică, atât în țară cât și în străinătate, conform legislației în vigoare,

în vederea menținerii legăturilor cu organizații similare, organisme europene și
susținerea activităților membrilor săi.

CAPITOLUL III – PREMII, DISTINCȚII, COMEMORĂRI
Art. 5
5.1 Pentru activitatea deosebită a unor membri ai asociației cât și a
persoanelor cu merite deosebite în sprijinirea etniei italiene din România, asociația
poate acorda distincții. Acestea vor fi înmânate într-un cadru solemn de către
Președintele asociației sau de către membrii Comitetului Director împuterniciți de
acesta.
5.2 Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. va acorda anual
tinerilor etnici italieni talentați în muzică, cultură, creație, premii sau burse pentru
încurajarea și sprijinirea acestora.
5.3 În cadrul salonului cultural Sorana Coroamă Stanca organizat de
Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. anual, vor avea loc întâlniri în care
vor fi evocate marile personalități și membrii de vază ai asociației.
5.4 Se va acorda distincția Mircea Grosaru, în cadru festiv, unor
personalități, unor parteneri de seamă și colaboratori ai Asociației Italienilor din
România - RO.AS.IT. pentru contribuții însemnate cu privire la păstrarea,
promovarea și dezvoltarea identității, limbii, culturii, tradițiilor și obiceiurilor
minorității italiene.

CAPITOLUL

IV

–

PUBLICAȚII

ȘI

INSTRUMENTE

DE

PROMOVARE
Art. 6
6.1 Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. editează lunar ziarul
bilingv ”Piazza Romana” și trimestrial revista bilingvă ”Siamo di Nuovo Insieme”.
6.2 Ca și mijloc de promovare on-line, Asociația Italienilor din România RO.AS.IT. este deținătoarea web-site-ului www.roasit.ro ce reflectă activitatea
asociației bilingv, atât în limba română cât și in limba italiană.
6.3 Directorul sau după caz responsabilii publicațiilor anterior menționate
vor fi numiți de către Președintele asociației sau de către membrii Comitetului
Director.

CAPITOLUL V - DURATA DE FUNCȚIONARE
Art. 7
7.1 Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT. se constituie ca
persoană juridică începând cu data înregistrării acesteia în Registrul asociațiilor şi
fundațiilor şi va funcționa pe perioadă nedeterminată.

CAPITOUL VI – PATRIMONIU, SCOP ȘI OBIECTIVE
Art. 8
8.1 Patrimoniul Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. este
alcătuit din bunuri imobile, mijloace fixe, obiecte de inventar şi disponibilități
băneşti contabilizate în conformitate cu legislația în vigoare. Asociația Italienilor din

România - RO.AS.IT. poate deține bunuri mobile şi imobile atât în țară cât şi în
străinătate.
8.2 Bunurile mobile şi imobile ale Asociației Italienilor din România –
RO.AS.IT. nu pot fi înstrăinate decât cu avizul expres al Preşedintelui, după
consultarea şi hotărârea Comitetului Director în urma căruia se va întocmi un proces
- verbal privind motivația vânzării acestora.
Art. 9
9.1 Scopul Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. este
următorul:
Apărarea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea identității minorității
naționale italiene atât în România cât și la extern; îmbunătățirea nivelului de trai,
apărarea drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale membrilor minorității
italiene din România, implicit ai Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT., cât
și ale persoanelor fizice sau juridice, în toate domeniile vieții sociale;
Art. 10
10.1 Obiectivele Asociației Italienilor din Romania – RO.AS.IT. sunt
următoarele:
a) să păstreze, să dezvolte și să perpetueze identitatea etnică prin limbă,
cultură, religie, tradiții conform valorilor și principiilor fundamentale consacrate de
Carta Europeană a Drepturilor Omului, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene,
Constituția României și alte legi;
b) să conlucreze cu statul român și cel italian în vederea cultivării și
menținerii relațiilor tradiționale de prietenie;
c) să conlucreze cu structurile guvernamentale române, autorități publice
centrale și locale, precum și alte organizații ale minorităților naționale;

d) să promoveze şi să conlucreze cu asociații similare din țară şi din
străinătate cu organizații şi organisme guvernamentale interne şi internaționale care
sprijină promovarea drepturilor omului în Europa şi în lume;
e) să difuzeze şi să promoveze limba, obiceiurile, istoria, tradițiile, cultura
şi civilizația italiană în România în Europa şi în lume, spiritul de toleranță,
cooperarea între toți cetățenii, indiferent de identitate etnică prin mijloace proprii
disponibile precum: presă, radio, televiziune, şcoli cu studiul limbii italiene, artă,
muzică, sport şi altele, prin intermediul acțiunilor organizate de asociație şi de
filialele acesteia;
f) să sprijine activitățile organizate de membrii săi şi să faciliteze legăturile
culturale şi economice dintre Italia şi România.
g) să deruleze activități educative și proiecte, inclusiv proiecte europene și
orice tip de proiecte finanțate din țară sau străinătate, în conformitate cu obiectivele
propuse ale asociației, precum activități de educare, formare și calificare
profesională, de dezvoltare și promovare a culturii și artei populare tradiționale și
contemporane, a turismului și protecției mediului, să promoveze meseriile
tradiționale specifice, precum cea de pietrar, cioplitor în piatră, fierar, prelucrare fier,
lemn, stuf și alte materiale naturale, precum lâna, puful și altele.
În exercitarea atribuțiilor sale Asociația Italienilor din România – RO.AS.IT.
este total autonomă şi nu poate fi supusă nici unei presiuni din partea autorităților
publice, a persoanelor fizice sau juridice din țară sau din străinătate.

CAPITOLUL VII – MEMBRII. DREPTURI ŞI OBLIGAȚII
Art. 11
11.1 Pot fi membri ai Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT.:

a) cetățeni români proveniți din familii de origine italiană pe linie maternă
sau paternă, indiferent de rang, care își exprimă și declară în scris individual, liber și
neîngrădit, apartenența la minoritatea națională italiană și implicit la Asociația
Italienilor din România – RO.AS.IT. sau minori ai căror părinți ori reprezentanți
legali au declarat această apartenență;
b) cetățeni români şi italieni, personalități culturale, politice, preocupați de
cultura italiană, pasionați de răspândirea acesteia în România, ca membri de onoare;
11.2 Pot fi membri simpatizanți ai Asociației Italienilor din România –
RO.AS.IT. :
a) persoane fizice cetățeni români care recunosc Statutul asociației,
conducerea acesteia şi nu mai fac parte dintr-o altă asociație similară din țară,
contribuind pe diverse planuri la dezvoltarea activității Asociației Italienilor din
România – RO.AS.IT. ;
b) persoane fizice cetățeni italieni care recunosc Statutul asociației,
conducerea acesteia şi nu mai fac parte dintr-o altă asociație similară din țară,
contribuind pe diverse planuri la dezvoltarea activității Asociației Italienilor din
România – RO.AS.IT.;
c) persoane juridice române sau străine, care au preocupări şi scopuri ce
corespund obiectivelor asociației, în limitele prevăzute de lege şi de prezentul statut.
11.3 Vârsta minimă pentru a deveni membru este de 16 ani, iar membru
asociat, 10 ani. Pentru persoanele juridice nu există limită privind data înființării şi
respectiv înscrierii în asociație;
11.4 Calitatea de membru poate fi dobandită prin completarea cererii de
înscriere, aflată la sediul asociației și la sediul filialelor sau poate fi descărcată online, de către orice persoană fizică sau juridică, în care se va preciza că va respecta

Statutul asociației și conducerea acesteia, după aprobarea și validarea de către
Comitetul Director;
11.5 Calitatea de membru se poate pierde:
a) la cerere;
b) prin neplata la timp a cotizației stabilite pe o perioada de 6 (şase) luni;
c) pentru

defăimarea

asociației

sau

conducerii

acesteia,

pentru

comportament neadecvat față de membrii asociației, concurență
neloială;
d) din cauza unor abateri de încălcare a normelor prevăzute în Statutul şi
Regulamentul de organizare și funcționare a Asociației Italienilor din
România – RO.AS.IT.;
e) prin pierderea capacității de exercițiu;
f) prin retragere adresată Comitetului director, cu producerea efectului
după 30 de zile de la data înregistrării cererii de retragere;
g) excludere ;
h) suspendare ;
i)

dizolvarea asociației;

j)

deces.

11.6 Excluderea și suspendarea pot fi contestate în scris în termen de 15 zile
la Comitetul Director al Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. care va
analiza şi va decide de la caz la caz.
11.7 Membrii Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. îşi pot
rezerva dreptul de a fi membri ai oricăror formațiuni politice sau apolitice, care
funcționează în conformitate cu legislația română în vigoare şi nu aduc prin
activitățile lor prejudicii Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT..

11.8 Este interzis membrilor Asociației Italienilor din România RO.AS.IT. de a face parte din alte organizații similare din România, având acelaşi
obiect de activitate, aceasta fiind considerată abatere şi sancționată cu excluderea,
conform art. 11, alin. 11.5 lit. c) și d) din prezentul Statut;
11.9 Membrii Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. au
următoarele drepturi:
a) să participe la acțiunile culturale şi de orice fel ale asociației;
b) să beneficieze de corecta informare privind activitățile asociației;
c) să folosească în mod rațional și gratuit baza materială a asociației;
d) să aleagă și să fie aleşi în structurile de conducere ale organizației;
e) să fie propuși ca și candidați pe listele asociației la alegerile pentru
administrața publică locală sau alegerile parlamentare;
f) să fie propuși în diferite posturi publice în diferite posturi ale
administrației publice centrale sau locale precum și la nivel guvernamental sau
european.
g) să reprezinte organizația în raporturile sale cu organisme şi organizații
naționale şi internaționale numai în baza unui mandat scris emis de către Preşedinte
cu acordul Comitetului Director al asociației;
h) să fie sprijiniți din punct de vedere social și umanitar, în funcție de
necesități și posibilitățile asociației;
i) să elaboreze studii, articole și lucrări și să folosească serviciile editoriale
ale asociației corespunzător calității, necesității și oportunității lucrărilor;
j) alte drepturi stabilite de organele de conducere ;
11.10 Membrii simpatizanți ai asociației au următoarele drepturi:
a) să participe la acțiunile culturale şi de orice fel ale asociației;
b) să beneficieze de corecta informare privind activitățile asociației;

c) să folosească dotările culturale şi sportive ale asociației;
d) să fie promovați în diverse domenii ale vieții culturale;
e) să elaboreze diverse studii, articole și lucrări;
f) să folosească baza materială a asociației corespunzător necesităților cu
aprobarea prealabilă a conducerii;
11.11 Membrii Asociației Italienilor din România – RO.AS.IT. au
următoarele obligații:
a) să respecte Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al
asociației;
b) să respecte dispozițiile conducerii;
c) să contribuie la corecta informare a membrilor asupra activităților
desfăşurate şi la ridicarea prestigiului asociației, atât în țară cât şi în străinătate;
d) să-şi aducă contribuția la buna desfăşurare a activităților;
e) să aibă un comportament decent în orice situație atât în fața membrilor cât
şi în fața conducerii asociației;
f) să plătească la timp cotizația stabilită, sub sancțiunea suspendării din
calitatea de membru;
g) să nu încalce prevederile statutare;
h) să contribuie la ridicarea prestigiului asociației prin participare activă la
acțiunile acesteia;
i) să nu adopte practici defăimătoare şi să nu aducă prejudicii în nici un mod
asociației.
11.12 Atât membrii fondatori cât și membrii Asociaţiei Italienilor din
România - RO.AS.IT., au drept de vot în Conferinţa Naţională cu respectarea
prevederilor Art. 11, alin. 11.11, lit. f) din prezentul Statut.

CAPITOLUL VIII - RESURSE PATRIMONIALE
Art. 12
12.1 Resursele patrimoniale ale Asociației Italienilor din România RO.AS.IT. se pot constitui în fonduri proprii în lei sau valută din:
a) cotizații ale membrilor înscrişi în baza de date;
b) donații, sponsorizări sau alte liberalități;
c) activități cu scop lucrativ, prevăzute în statut;
d) venituri şi subvenții provenite de la bugetul de stat sau bugetele locale,
conform dispozițiilor legale în vigoare;
e) venituri provenite din țară sau din străinatate, sau din activitățile adiacente
ale asociației;
f) venituri provenite din programe de finanțare din țară, din străinatate sau
din fonduri europene;
g) alte tipuri de programe de finanțare internă sau din străinătate.

CAPITOLUL IX - ACTIVITATE, MIJLOACE DE ACȚIUNE
Art. 13
13.1 Activitatea Asociației Italienilor din Romania - RO.AS.IT. se
desfaşoară în virtutea reglementărilor legale în vigoare din Uniunea Europeană și din
România, a Constituției, a dreptului internațional privind minoritățile naționale şi a
prezentului Statut ce reglementează cadrul juridic al minorității naționale italiene din
România, denumită generic, minoritatea națională italiană din România.
Art. 14
14.1 Ca singura organizație ce reprezintă minoritatea italiană din România
și continuatoare în fapt și în drept a tuturor comunităților istorice italiene, conform
art. 62, alin. (2) din Constituția României, Asociația Italienilor din România RO.AS.IT. recunoscută ca fiind de utiltate publică conform art. 39, alin. (1) din O.G.

nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile actualizată, poate participa cu candidați
proprii la alegerile locale și parlamentare.
14.2 Asociația poate avea reprezentanți proprii în organismele europene,
parlamentare, guvernamentale sau ale administrațiilor publice centrale sau locale,
angajați în activitatea internă sau internațională care vizează problematica apărării
drepturilor minorităților din România, a drepturilor omului și altele.
Art. 15
15.1 Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. îşi îndeplineşte
programul propriu fără intervenții din exterior, utilizând în acest scop mijloace
proprii de propagandă şi informare.
15.2 Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. îşi propune să
militeze de asemenea pentru protecția drepturilor copilului, conform normelor
prevăzute de legislația României raportată la legislația internațională, prin adopțiile
şi ajutorarea copiilor aflați în instituțiile de ocrotire, respectiv grădinițe, case de
copii, orfelinate, centre de primire a minorilor, prin intermedierea de adopții
internaționale şi în special adopții romano-italiene, în caz de necesitate.

CAPITOLUL X – ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE
ŞI CONTROL ALE ASOCIAȚIEI. ATRIBUȚII.
Art. 16
16.1 Organele de conducere, administrare și control ale Asociației
Italienilor din România - RO.AS.IT. sunt următoarele :
a) Conferința Națională ;
b) Comitetul Director ;
c) Comisia de Cenzori ;

Art. 17
17.1 Conferința Națională este constituită din delegați ai tuturor filialelor
asociației și se convoacă din 5 (cinci) în 5 (cinci) ani în şedinte ordinare şi ori de câte
ori este nevoie în şedinte extraordinare.
17.2 Ședințele ordinare se pot organiza cu cel puțin 3 (trei) luni înainte de
alegeri.
17.3 O sedință extraordinară poate fi convocată de către Preşedinte care
consultă Comitetul Director al asociației sau la cererea a cel putin 2/3 din membrii
acestuia.
17.4 Norma de reprezentare este de regulă de 1 la 20 de membri fiind
stabilită de către Comitetul Director la constituirea asociației ca persoană juridică. În
cazul în care o filială are mai puțini membri decât norma de reprezentare, aceasta va
putea participa la Conferința Națională cu un delegat.
17.5 La Conferința Națională participă membrii delegați ai filialelor
asociației cu condiția respectării art. 11 alin. 11.11 lit. f) din Statut, membrii
Comitetului Director, membrii fondatori, membrii simpatizanți cu statut de invitat
fără drept de vot, membrii de onoare, alți invitați dar fără drept de vot.
17.6 Pentru ca membrii delegați să poată participa la Conferința Națională,
ei vor fi aleşi în Adunările Generale ale filialelor cu majoritate simplă de voturi din
totalul membrilor fiecărei filiale.
17.7 Adunările Generale ale filialelor vor avea loc cu cel puțin 2 (două)
săptămâni înaintea Conferinței Naționale a Asociației Italienilor din România RO.AS.IT.. Conferința Națională se va desfăşura fiind stabilită ca statutară dacă sunt
prezenți cel puțin jumătate plus unu (½ +1) din numărul total al membrilor. În caz
de neprezentare, delegații lipsă la Conferința Națională vor putea împuternici alți

membri ai asociației pentru a vota punctele cuprinse pe ordinea de zi. Împuternicirile
vor trebui transmise cu cel puțin o zi înaintea votului.
17.8 În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, în cel mult 24 de ore
de la data anunțată, se va putea desfășura o Conferință Națională extraordinară, care
se va ține cu participarea membrilor prezenți, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea
simplă din voturile celor prezenți, cu participarea membrilor Comitetului Director ce
au convocat Conferința, sub sancțiunea nulității ședinței și a hotărârilor adoptate.
17.9 Conferința Națională adoptă hotărâri. Hotărârile vor fi numerotate în
ordinea adoptării lor. În cazul în care într-un an calendaristic se convoacă mai multe
Conferințe, hotărârile acestora vor fi numerotate în continuare pentru anul respectiv.
Procesele verbale și hotărârile vor fi semnate de Secretarul General şi de Preşedintele
Asociației.
Art. 18
18.1 Conferința Națională are următoarele atribuții :
a) alege Preşedintele şi membrii Comitetului Director;
b) alege, înlocuiește sau revocă Președintele de Onoare ;
c) reînnoiește mandatul Președintelui și al Comitetului Director ;
d) stabileşte structurile funcționale;
e) stabileşte direcțiile principale de activități;
f) stabileşte sediul social, sediul filialelor şi sediul cultural;
g) revocă, înlocuiește sau demite, conducerea sau membrii Comitetului
Director;
h) alege, înlocuiește sau revocă membrii Comisiei de cenzori;
i) alege, înlocuiește sau revocă membrii biroului executiv ;
j) hotărăşte modul de administrare a patrimoniului asociației;

k) stabileşte modalitățile de colaborare cu organizații similare;
l) confirmă delegații în cadrul Consiliului pentru Minoritățile Naționale din
România ;
m) hotarăşte dizolvarea asociației;
n) modifică prezentul Statut, în caz de necesitate.
Art. 19
19.1 Între două sesiuni ale Conferinței Naționale, Asociația Italienilor din
România - RO.AS.IT. este condusă de către un Preşedinte şi un Comitet Director.
19.2 Preşedintele și membrii Comitetului Director sunt aleşi de către
Conferința Națională, din rândul delegaților propuşi de către Adunările generale ale
filialelor, de regulă o dată la 5(cinci) ani, însă cu cel puțin 3(trei) luni înainte. În
cazul expirării mandatului conducerii, până la următoarea ședință a Conferinței
Naționale, interimatul va fi asigurat de către vechea conducere. Mandatul conducerii
poate fi reînnoit.
19.3 Dacă activitatea asociației este declarată corespunzătoare, aceasta poate
continua, fără organizarea de alegeri sau adunări generale, după caz, cu aceeaşi
membri ai organelor de conducere, în vederea stabilității şi continuării programelor
şi proiectelor deja demarate.
19.4 Analiza activității asociației se va face în întruniri periodice ale
conducerii, care se pot desfăşura la sediul unor filiale, centre culturale din țară sau
din străinătate.
Art. 20
20.1 Comitetul Director este compus din:
a) Preşedinte;
b) 2(doi) Vicepreşedinți;

c) 1(un) Secretar General;
d) 1(un) membru ales de către Comitetul Director;
20.2 Comitetul Director poate convoca Consiliul Naţional, hotărârea fiind
adoptată de către majoritatea simplă a componenţei acestuia.
20.3 Deciziile se iau de către Comitetul Director prin vot deschis sau secret.
Comitetul director se va întruni în şedințe semestriale, iar în caz de necesitate se va
întâlni în şedințe lunare pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
bilanțului contabil, sau ori de câte ori va fi necesar, prilej cu care hotărârile luate vor
fi numerotate în ordine cronologică.
20.4 Comitetul Director poate fi convocat în şedințe extraordinare de către
Preşedinte, pentru modificărea statutului, în vederea îmbunătățirii activității
asociației sau pentru eliberarea din funcție a unui Preşedinte de filială în cazul
încălcării prevederilor art. 11 alin. 11.5 lit. b), c) și d) din prezentul Statut.
20.5 Comitetul Director poate propune suspendarea calității de membru al
Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. sau suspendarea calității de membru
al conducerii Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT.. În cazul organelor de
conducere a căror activitate este suspendată, decizia poate fi luată pentru cel mult 3
luni, după care se convoacă Conferința Națională, pentru validarea hotărârii și
organizarea de noi alegeri. În cazul conducerii filialelor, Comitetul Director poate
emite hotărâri de eliberare din funcție, pentru motive întemeiate, care vor putea fi
contestate în termen de 30 de zile de cei în cauză.
20.6 Comitetul Director poate demite conducerile filialelor pentru motive
temeinice, pentru lipsa de activitate sau pentru acțiuni ce pot aduce grave prejudicii
activității şi imaginii Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT., putând
desemna o conducere interimară.

Art. 21
21.1 Comisia de cenzori formată din 3 (trei) persoane şi are responsabilitatea
supravegherii gestiunii asociației, verificării corectitudinii operațiunilor financiare,
verificării execuției bugetului de venituri și cheltuieli, întocmirea și prezentarea
Conferinței Naționale rapoarte de activitate, fiind desemnată pe o perioadă de
5(cinci) ani.
21.2 Unul din cenzori va fi în mod obligatoriu expert contabil autorizat.

CAPITOLUL XI - STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 22
Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. este constituită din:
a) Filiale, centre culturale sau organizații de tineret, organizate la nivel
județean, municipal, orăşenesc, comunal sau în străinătate, filiale care vor fi conduse
de un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar;
b) Consiliul Național este asigurat de către Biroul executiv și de Comitetul
Director. Preşedintele Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. îndeplineşte şi
funcția de Preşedinte al Biroului executiv. Consiliul Național este compus din 9
membri din care 5 membri ai Comitetului director și 4 membri ai Biroului executiv.
Consiliul Naţional se va putea întruni anual în vederea aprobării bilanţului
contabil şi a bugetului de venituri şi cheltuieli.
Art. 23
23.1 Filialele îşi aleg propria conducere şi structură organizatorică în
Adunările generale ale membrilor lor, prin majoritatea simplă de voturi din totalul
membrilor filialei şi decid în toate problemele ce fac obiectul activității locale a
membrilor filialei. La Adunările generale şi Adunările generale extraordinare ale

filialelor, va participa în mod obligatoriu, fără drept de vot un membru al Comitetului
Director al Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT., în caz contrar Adunarea
Generală este considerată nestatutară.
23.2 Până la convocarea Adunării Generale de Alegeri la nivelul filialelor,
Preşedintele Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. poate numi un
Preşedinte interimar şi un secretar. Preşedintele Asociației Italienilor din România RO.AS.IT., cu acordul Comitetului Director poate revoca din funcție un preşedinte
de filială, pentru abateri disciplinare, defăimarea asociației sau a conducerii ori
comportament neadecvat, putând numi în funcție un preşedinte interimar, până la
organizarea de noi alegeri.
23.3 Filialele nu pot angaja decizii cu caracter politic sau patrimonial, fără
acordul scris al conducerii Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. respectiv
a Preşedintelui sau a Comitetului Director.
Art. 24
24.1 Biroul executiv are un număr de 4 (patru) membri cu drept de vot, aleşi
de Comitetul Director din diferite zone ale țării, care vor participa la şedințe anual,
sau ori de câte ori vor fi convocați, în vederea stabilirii unor strategii privind bunul
mers al asociației, sau pentru modificarea statutului asociației pentru îmbunătățirea
activității acesteia.
Art. 25
25.1 Preşedintele Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. conduce
activitatea asociației, fiind singurul în drept să ia decizii ce angajează asociația pe
plan național sau internațional, toate deciziile Comitetului Director înscriindu-se în
limitele mandatului stabilit de Conferința Națională.
25.2 Preşedintele este persoana desemnată să reprezinte în instanță şi în fața
organelor și a autorităților publice asociația, să întocmească, să legalizeze la notariat

şi la instanțele judecătoreşti documentele oficiale ale Asociaţiei Italienilor din
România - RO.AS.IT., în lipsa acestuia, operațiunile descrise anterior putând fi
îndeplinite de către unul din vicepreşedinți.
25.3 Preşedintele este şi purtătorul de cuvânt al Asociației Italienilor din
Romania - RO.AS.IT. iar în caz de indisponibilitate, rolul este preluat de către un
membru al Comitetului Director, fiind desemnat de către aceștia in ședință.
25.4 Preşedintele Asociaţiei Italienilor din România - RO.AS.IT. este şi
ordonatorul principal de credite.
25.5 Președinte de onoare, poate fi ales un membru de prestigiu al minorității
italiene din România, care a avut o activitate îndelungată în folosul acestei minorități.
25.6 Președintele de onoare este ales pe viață, cu excepția demisiei sau
revocării funcției.
25.7 Președintele de onoare poate reprezenta asociația la solicitarea
președintelui asociației.
Art. 26
26.1 Vicepreşedinții Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT.
preiau o parte din activitatea curentă între 2 (două) şedinte ale Comitetului Director.
Unul dintre ei este răspunzător de activitatea organizată şi relațiile externe ale
asociației, iar celălalt de activitățile profesionale, sociale, culturale şi de relațiile
interne ale asociației și verificarea documentelor contabile.
Art. 27
27.1 Secretarul General al Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT.
are următoarele atribuții:
- coordonarea bunei funcționări a departamentelor asociației și a activităților
cu caracter funcțional ;
- informarea președintelui asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ;

- asigurarea legăturilor operative dintre președinte, vicepreședinți și
responsabilii departamentelor asociației ;
- colaborarea cu organizații și organisme europene sau românești, în domenii
de interes comun ;
- colaborarea cu departamentele de specialitate a instituțiilor europene, ale
statului român sau altor state, în probleme de interes comun ;
- primirea, transmiterea și repartizarea documentelor și a oricăror tip de acte,
în legătura cu activitatea asociației ;
- întocmirea unor acte și documente precum și clasificarea acestora;
- monitorizarea actelor și rapoartelor asociației,
- evidența membrilor și a corespondenței,
- întocmirea documentației primare a asociației,
- monitorizarea bazei de date informatizată a asociației și evidența
membrilor;
- unele problemele de protocol ;
- alte sarcini trasate de președintele asociației ;

CAPITOULUL XII – UNITĂȚI FUNCȚIONALE
Art. 28
28.1 Unitățile funcționale sunt organizate în departamente. Un departament
este condus de un director de departament şi realizează lucrări la cererea conducerii
Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. sau din proprie inițiativă, care
poate să asigure autofinanțarea acestuia.
28.2 Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. organizează
funcționarea următoarelor departamente :

Departamentul pentru marketing şi management are următoarele
funcționalități :
a)

analiza activității Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. ;

b)

propune si stabileşte strategiile de dezvoltare a asociației;

c)

elaborează şi coordonează studii de piață, proiecte şi programe în

diverse domenii de activitate, învațământ, cultură, industrie, agricultură,
administrație, protecția mediului utile activității asociației;
d)

stabileşte şi coordonează relația cu mass-media. Relația cu mass-media

va fi ținută prin purtătorul de cuvânt, iar în cazuri speciale, de un alt membru
desemnat de Președinte sau de Comitetul Director.
e)

elaborează și implementează strategii, proiecte și programe în diverse

domenii de activitate, legate de învățământ, cultură, industrie, agricultură,
administrație, sănătate, protecția mediului și aplicarea aquis-ului comunitar,
necesare activității asociației.
f)

colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în

bune condiții a activității asociației;
Departamentul juridic are următoarele funcționalități:
a) urmăreşte aplicarea şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor
actelor normative în activitatea desfăşurată de Asociația Italienilor din România RO.AS.IT.;
b) colaborează, în materie juridică, cu organizații din ţară și străinătate cât
și cu instituţii publice atât din țară cât și din străinătate;
c) ține evidenţa legislaţiei româneşti şi informează conducerea Asociației
Italienilor din România - RO.AS.IT. și celelalte departamente despre actele
normative care reglementează activitatea asociației;

d) asigură reprezentare juridică în instanţă sau în cauzele de arbitraj în care
Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT. este parte;
e) elaborează sau avizează, după caz, contracte, convenţii şi alte acte de
aceeaşi natură care angajează răspunderea juridică a Asociației;
f) analizează şi formulează punctul de vedere al Asociației în privinţa
acordurilor internaţionale care au incidenţă cu domeniul de activitate specific a
Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT.;
g) avizează legalitatea măsurilor care urmează să fie luate de conducerea
Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT. în desfăşurarea activităţii acesteia,
precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a Asociației;
h) răspunde solicitărilor cu caracter juridic din domeniul de activitate al
Asociației Italienilor din România - RO.AS.IT., adresate de către persoane juridice
sau fizice;
i) analizează şi formulează punctul de vedere al Asociației Italienilor din
România - RO.AS.IT. în privinţa proiectelor de acte normative iniţiate de alte
autorităţi publice ale administraţiei centrale de specialitate, care au incidenţă cu
domeniul de activitate specific Asociaţiei; analizează şi colaborează cu acestea, în
vederea includerii propunerilor şi observaţiilor formulate în proiectele supuse
avizării;
j) colaborează cu alte departamente şi direcţii în vederea realizării
obiectivelor propuse şi pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
k) problematică de drept internațional şi constituțional care survine în
relațiile cu celelalte minorități naționale, care vizează drepturile omului, etica şi
soluționarea litigiilor;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, precum şi pe cele
conferite expres de conducerea Asociației;

m) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în
bune condiții a activității asociației;
Departamentul economic are următoarele funcționalități:
a) probleme de atragere a investitorilor străini;
b) analiza stării economice și administrarea asociației;
c) strategii şi activități economice adiacente, care vor fi susținute în vederea
sprijinirii materiale a activităților desfăşurate de Asociația Italienilor din România RO.AS.IT.;
d) execută traduceri prin Centrul italian de limbi străine cu profesori și
traducători autorizați, de Ministerul Justiției, din limbile: italiană, franceză, spaniolă,
engleză, germană, rusă, greacă, turcă, olandeză, polonă, cehă, maghiară, etc.,
legalizări şi supralegalizări de documente la Prefecturi și Curțile de apel;
e) organizează cursuri de limbi străine cu profesori de specialitate, în
diverse forme de colaborare;
f) procesare documente pentru contracte de muncă în străinătate, căsătorii,
reîntregirea familiei, continuarea studiilor, etc.;
g) cursuri şi servicii de proiectare, evaluare, consultanță economico
financiară şi contabilitate în diverse forme de colaborare;
h) editare de broşuri, pliante, cărți, reviste, ziare, etc.;
i) transport intern şi internațional a membrilor cu mijloace de transport
proprii din dotare.
j) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în
bune condiții a activității asociației;
Activitățile economice vor putea fi susținute de către alte asociații sau
societăți, care vor putea gestiona activitatea economică, în limitele prevăzute de lege,
fondurile obținute fiind utilizate de către asociație în exclusivitate pentru atingerea

scopurilor propuse şi a Proiectelor şi Programelor aflate în desfăşurare, în
conformitate cu Contractul de colaborare semnat între cele două entități.
Departamentul

relații

externe

și

protocol

are

următoarele

funcționalități:
a) menține, promovează și cultivă relațiile cu Statul Italian cât și alte state;
b) mijlocește relațiile cu Ambasada Republicii Italiene la București,
Consulatul Italiei în România cât și alte instituții italiene reprezentate în România;
c) mijloceşte colaborarea cu diverse organe şi organisme internaționale;
d) promovează relațiile cu diaspora română şi italiană.
e) organizează simpozioane, ședințe, congrese, colocvii și întruniri diverse.
f) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în
bune condiții a activității asociației.
Departamentul învățământ – cultură şi sport are următoarele
funcționalități:
a)

propune planul de activități culturale şi sportive pentru anul următor pe

baza analizei activităților precedente;
b)

organizează simpozioane, congrese, colocvii, conferințe, întâlniri de

lucru, târguri, expoziții, tabere, spectacole, concursuri și alte activități culturale și
divertisment;
c)

învățământ şi cultură cu accent pe promovarea cunoaşterii şi însuşirii

limbii a istoriei culturii şi civilizației italiene în rândul membrilor asociației prin
organizarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizație italiană;
d)

organizează cursuri de muzică şi dans modern şi dans tematic;

e)

mijloceşte schimburi de experiență cu elevi şi clase de elevi, studenți,

cadre didactice, între România şi Italia, direct şi prin acordarea de burse de studii;
f)

poate constitui următoarele forme de învățământ:

1. învățământ preşcolar – gradinițe de copii;
2. învățământ primar, învățământ gimnazial;
3. învățământ liceal, învățământ postliceal;
4. şcoli sportive, şcoli de meserii;
5. cursuri manageriale de pregatire, intermedieri înscrieri în baze de
date, perfecționări şi orientări profesionale, pregătiri pentru concursuri de ocupare a
unei funcții, a unui post;
6. cursuri postuniversitare de pregătire a membrilor săi, în diverse
domenii de activitate, în colaborare cu Universități şi profesori de prestigiu din
cadrul universitar sau institute de învățământ superior de profil din Italia;
g) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în
bune condiții a activității asociației
Toate activitățile menționate se vor realiza cu condiția respectării stricte a
legislației in vigoare.
Departamentul

informatică

şi

cercetare

are

următoarele

funcționalități:
a) organizează şi răspunde de buna funcţionare şi corectitudinea sistemelor
informatice, a sistemelor de calcul şi a bazelor de date în sistem electronic ale
asociației.
b) gestionează evidența membrilor asociației.
c) asigură primul nivel de intervenţie în cazul defectării sistemelor de lucru.
d) stochează informaţiile pe suport şi asigură arhivarea lor.
e) asigură primul nivel de intervenţie în cazul defectării echipamentelor
(calculatoare, imprimante) şi contactează firmele de service în cazul defectării
acestor echipamente.

f) asigură stocarea arhivei pe suporturi (hard drive, DVD, etc.) şi
întreţinerea programului de arhivă.
g) asigură respectarea legislaţiei în domeniul tehnicii de calcul şi al softului.
h) asigură funcţionarea cu licenţă a programelor implementate .
i) administrează reţeaua – instalare cabluri UTP, prize reţea, configurare,
etc.
j) administrează serverele asociației – creare utilizatori, grupuri, partajare
resurse în resurse).
k) instalează sisteme de operare, software (imprimante, etc).
l) asigură secretul informaţiei conform legilor în vigoare.
m) îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de conducere.
n) actualizează și modifică programele care gestionează baza de date cât și
paginile web ale asociației.
o) asigură comunicarea cu producătorii programelor/echipamentelor
folosite.
p) asigură buna funcţionare a reţelei de calculatoare şi a echipamentelor
hardware din cadrul asociației.
q) colaborează cu celelalte departamente pentru asigurarea desfășurării în
bune condiții a activității asociației.

CAPITOLUL XIII - DIZOLVAREA, LICHDAREA ASOCIAȚIEI
Art. 29
29.1 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și
fundațiile actualizată, asociația se poate dizolva în următoarele cazuri :
a) de drept;
b) prin hotărâre judecătorească;

c) prin hotărârea Conferinței Naționale, cu aprobarea a 2/3 din membrii
acesteia.
29.2 Lichidarea asociației se va face în conformitate cu prevederile Legii
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

CAPITOLUL XIV – DISPOZIȚII FINALE
Art. 30
30.1 Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziții ale
Codului Civil.
ASOCIAȚIA ITALIENILOR DIN ROMÂNIA - RO.AS.IT.
PREȘEDINTE,
Ioana Grosaru

