
S T A T U T U L
FUNDAŢIEI  „TERA SOCIAL”

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.  Fundaţia „Tera Social”  fondată potrivit  Actului  constitutiv,  de către  Sindicatul 

Liber „Terapia” – persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca,       B-dul Muncii nr.10, 

jud. Cluj,  înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca, în Dosarul 14/PJ/1990/31 ianuarie la nr. 

7/1990, este constituită în temeiul O.G. nr.26 din 30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

modificată şi completată de O.G.  nr.37/2003.

Art.2.  Fundaţia se numeşte „Tera Social” şi este o persoană juridică de drept privat, 

apolitică, neguvernamentală şi fără scop patrimonial. În continuare se va denumi FUNDAŢIA.

Art.3. Sediul Fundaţiei este în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.10, jud. Cluj, România,  şi 

poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Art.4. Fundaţia se constituie pe durată nelimitată cu începere de la data înregistrării.

Art.5.  Scopul Fundaţiei este următorul:

a) sprijinirea persoanelor aflate în dificultate:

• membrii de sindicat şi familiile lor;

• copii supradotaţi;

• copii instituţionalizaţi;

• bătrânii cu probleme sociale;

• bolnavi.

b)  Informarea  cetăţenilor cu privire la probleme de interes naţional şi internaţional, 

dezvoltarea spiritului civic, schimbare de mentaliăţi;

c)  Dezvoltare profesională, pregătire pentru piaţa muncii UE precum şi informare  în 

domeniul relaţiilor de muncă.



Art.6. Pentru realizarea scopului său Fundaţia îşi propune următoarele:

d) Monitorizarea  şi  analiza  situaţiei  materiale  a  membrilor  de  sindicat  ce  solicită 

ajutoare sociale;

e) Colaborarea cu alte organizaţii  în vederea depistării   categoriilor  de cetăţeni  cu 

probleme sociale;

f) Participarea la programele de socializare a copiilor instituţionalizaţi;

g) Organizarea  de  seminarii  pentru  prezentarea  problemelor  de  interes  public  cu 

importanţă deosebită în pregătirea pentru Uniunea Europeană;

h) Acordarea de consultanţă calificată în domeniul relaţiilor de muncă; 

i) Organizarea de cursuri de pregătire profesională şi consultanţă pentru dezvoltare 

profesională;

j) Constituirea unei baze de date utile pentru atingerea obiectivelor propuse.

CAPITOLUL II
RESURSELE PATRIMONIALE

Art.7.  Fundaţia  are  propriul  patrimoniu  iniţial,  pus  la  dispoziţia  acesteia  de  către 

Sindicatul Liber „Terapia” format din bunuri imobile, mobile şi bani în valoare de 310.000.000 

lei.

Art.8. Finanţarea funcţionării Fundaţiei se asigură din:

• Venituri realizate din activitatea proprie;

• Sponsorizări, donaţii, legate, conform legislaţiei în vigoare;

• Resurse  obţinute  din  diverse  programe  guvernamentale  sau  finanţări 

externe.

Art.9. Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat pe numele Fundaţiei şi va fi folosit 

exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
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CAPITOLUL III
CONDUCEREA SI CONTROLUL FUNDAŢIEI

Art.10. Organele de conducere şi control ale Fundaţiei sunt: 

a) Consiliul Director

b) Cenzorul

c) Preşedintele

Art.11. Consiliul Director al Fundaţiei este format din membrii Consiliului Director al 
Sindicatului Liber „Terapia”.

  Art.12. Consiliul director al Fundaţiei se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori 

este nevoie, la convocarea Preşedintelui cu cel puţin 3 zile înainte de data fixată.

Art.13.  Consiliul Director deliberează în mod valabil,  în prezenţa a 2/3 din numărul 

membrilor săi şi adoptă hotărâri cu jumătate plus unu din voturi.

Art.14. Hotărârile Consiliului Director se consemnează în Procese-verbale.

Art.15.  Consiliul  Director  al  Fundaţiei  asigură  realizarea  scopului  şi  obiectivelor 

acesteia, exercitând următoarele atribuţii:

a) Stabilirea strategiei şi programelor Fundaţiei;

b) Aprobarea şi modificarea Statutului;

c) Aprobarea Bugetului şi avizarea Bilanţului;

d) Aprobă organigrama  funcţională;

e) Elaborează Regulamentul intern;

f) Asigură desfăşurarea activităţii Fundaţiei;

g) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în materie sau   Statut.

Art.16. Preşedintele Fundaţiei este ales dintre membrii Consiliului Director. Mandatul 

este de 2 ani, putându-se reînnoi la fiecare 2 ani.  
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Art.17. Atribuţiile Preşedintelui sunt:

a) Reprezintă Fundaţia în relaţiile economice, comerciale, culturale cu terţe persoane 

fizice şi juridice;

b) Prezidează reuniunile Consiliului Director;

c)  Coordonează si  Controlează  activitatea  personalului  angajat,  pentru  realizarea 

obiectivelor Fundaţiei.

Art.18.  Controlul  Financiar al  Fundaţiei  este realizat de  cenzorul ales de Consiliul 

Director care are calitatea de expert contabil autorizat. Mandatul este de doi ani si poate fi 

reînnoit pe noi perioade.

Art.19. În exercitarea competenţei sale cenzorul: 

• Verifică modul de administrare al patrimoniului; 

• Prezintă Raportul Consiliului Director,  trimestrial;

• Verifică Bilanţul.

CAPITOLUL  IV
DIZOLVAREA FUNDATIEI

Art.20. Fundaţia se dizolvă:

a) de drept

• când scopul sau activitatea Fundaţiei au devenit ilicite sau        contrară ordinii 

publice;

• când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite;

• când  nu  se  poate  constitui  Consiliul  director,  conform Statutului,  dacă  această 

situaţie durează de mai mult de un an de la data la care trebuia constituit.

Constatarea dizolvării se realizează prin  hotărâre judecătorească, la cererea oricărei 

persoane interesate.

b) prin hotărâre judecătorească – la cererea oricărei persoane –interesate:

 când fundaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

 când a devenit insolvabilă;

 când nu are autorizările necesare pentru desfăşurarea activităţilor pentru 

care potrivit legii sunt necesare autorizaţii administrative prealabile;
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 dacă patrimoniul iniţial nu include bunuri în natură sau numerar a căror 

valoare  totală  să  fie  de  cel  puţin  100  de  ori  salariul  minim  brut  pe 

economie la data constituirii Fundaţiei.

Art.21.  În  cazul  dizolvării  Fundaţiei  bunurile  rămase  în  urma  lichidării  nu  se  pot 

transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi preluate de către Sindicatul Liber 

„Terapia”-  persoană  juridică  de  drept  privat  cu  scop  asemănător.  Procedura  de 

preluare se va face conform legislaţiei in vigoare. 

Art.22.  (1)  Pentru  ducerea  la  îndeplinire  a  mandatului  d-na  Sasmireşan  Rodica-

Monica, Preşedintele Sindicatului Liber „Terapia” Cluj-Napoca, în calitate de fondator 

al Fundaţiei „Tera Social”, este împuternicită să consimtă la autentificarea şi semnarea 

în faţa Notarului Public a prezentului Statut.

(2) Prevederile prezentului Statut vor putea fi modificate şi completate, în condiţiile şi 

cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(3) Prezentul Statut este redactat în 8 exemplare, toate originale şi având aceeaşi 

valabilitate, din care 7 exemplare au fost eliberate părţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR,
Sasmireşan Rodica Monica
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