Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.91/22.04.2021

STATUTUL ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ“
Subscrisele persoane juridice de naționalitate română, în calitate de membri fondatori,constituie
prezenta Asociație:
1.
Asociația Meșterilor Populari din Ținutul Neamț, cu sediul în str. Trandafirilor nr.3,
Târgu Neamț, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului nr. -, Cod Unic de Înregistrare
27025279, reprezentată prin Constantin Lungu, în calitate de Președinte;
2.
Asociația „Ținutul Zimbrului”, cu sediul în str. 9 Mai, nr 1A, Târgu-Neamț, județ Neamț,
nr. de înregistrare în Registrul Comerțului -, Cod Unic de Înregistrare 34500400, reprezentată prin Maria
Geanina Fedeleș, în calitate de Președinte;
3.
Apetrei Dumitru - Bogdan Întreprindere Individuală, cu sediul în Târgu Neamț, Str.
Mihai Viteazu, Nr. 7, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului F27/311/2011, Cod Unic de
Înregistrare 28252350, reprezentată prin Apetrei Dumitru-Bogdan, în calitate de Titular;
4.
Apetrei Ghe. Gheorghe Întreprindere Individuală, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel
Mare, bloc B2, Scara C, Ap. 28, Târgu Neamț, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului -,
Cod Unic de Înregistrare 26845661, reprezentată prin Apetrei Gheorghe, în calitate de Titular;
5.
S.C. Borcanul Fermecat S.R.L., cu sediul în str. Spicului nr.14, Piatra Neamț, județ
Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J27/694/29.05.2019, Cod Unic de Înregistrare
41190808, reprezentată prin Ungureanu Alexandru, în calitate de Administrator;
6.
Buruiană Viorel Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în Strada Principală nr 34, oraș
Roznov, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului F27/792/21.08.2016, Cod Unic de
Înregistrare 25924988, reprezentată prin Buruiana Viorel, în calitate de Titular;
7.
Centrul de Cercetare si Prelucrare a Plantelor Medicinale PLANTAVOREL S.A. cu
sediul în Piatra Neamț, Str. Cuza Vodă, Nr.46, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului
J/27/ 1722/ 1991, Cod Unic de Înregistrare 2047484, reprezentată prin MarieLouise Ionescu, în calitate
de Președinte al Consiliului de Administrație;
8.
S.C. Evelyn Team S.R.L. (La Nea Ion Măcelaru), cu sediul în Târgu Neamț, Str. Aprodul
Purice, Nr. 10, (Hală), județ Neamţ, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J27/698/2017, Cod Unic
de Înregistrare 37807507, reprezentată prin Marius Bîrliba, în calitate de Administrator;
9.
Ioniță M.V. Maria Întreprindere Individuală (Lavanda Zimbrului), cu sediul în Aleea
Salcâmilor, nr.2, bl. A14, sc. B, et.1, ap.23, Târgu Neamț, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul
Comerțului F27/302/14.05.2018, Cod Unic de Înregistrare 39338911, reprezentată prin Ioniță Maria, în
calitate de Titular;
10.
S.C. Merlin’s Beverages S.R.L, cu sediul în sat Soci, str. Socului nr. 9 , com. Ștefan cel
Mare, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J27/412/2011, Cod Unic de Înregistrare
RO28514150, reprezentată prin Codrin Alexianu, în calitate de Specialist Relații Publice;
11.
Micu I. V. Constantin Întreprindere Individuală, cu sediul în localitatea Topolița,
comuna Grumăzești, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului F27/1009/2010, Cod Unic
de Înregistrare 27395298, reprezentată prin Micu Constantin, în calitate de Administrator;
12.
S.C. Petrans S.R.L., cu sediul în sat Boiștea, comuna Petricani, județ Neamț, nr. de
înregistrare în Registrul Comerțului J27/142/2002, Cod Unic de Înregistrare 14540671, reprezentată prin
Petru Cioacă, în calitate de Administrator;
13.
Sestun Ștefan Întreprindere Familială, cu sediul în sat Bodeștii de Jos, comuna Bodești,
județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului F27/413/2001, Cod Unic de Înregistrare
14281933, reprezentată prin Sestun Ștefan, în calitate de Titular;

14.
S.C. Sofiaman Impex S.R.L., cu sediul în localitatea Târgu-Neamț, Str. Mărășești, nr.
215, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J27/105/1996, Cod Unic de Înregistrare RO
4536401, reprezentată prin CUCU FLORIN, în calitate de Administrator;
15.
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“, cu
sediul în Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, județ Iași, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului nr.Cod Unic de Înregistrare 4541840, reprezentată prin prof. univ. dr. GerardJităreanu, în calitate de Rector,
împreună cu Institutul de Cercetări pentru Agricultură și Mediu Iași, entitate din subordinea acesteia;
16.
Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni, cu sediul în Str. Principală, Nr.
377, Comuna Secuieni, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului -, Cod Unic de
Înregistrare RO 2008426, reprezentată prin Naie Margareta, în calitate de Director;
17.
U.A.T. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în Str. Alexandru cel
Bun, nr.27, Piatra Neamț, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului nr. -, Cod Unic de
Înregistrare 2612839, reprezentată prin Ionel Arsene, în calitate de Președinte;
18.
Orașul Târgu Neamț, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare 62, Târgu-Neamț, județ
Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului nr.-, Cod Unic de Înregistrare 2614104, reprezentată
prin Vasilică HARPA, în calitate de Primar;
19.
Comuna Vânători-Neamț, cu sediul în Sat Vânători-Neamț, Comuna Vânători-Neamț str.
Ștefan Cel Mare Nr. 174, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului -, Cod Unic de
Înregistrare 2614279, reprezentată prin Petrariu Maria, în calitate de Primar;
20.
Comuna Agapia, cu sediul în str. Nicolae Iorga, nr.122, Comuna Agapia, județ Neamț, nr.
de înregistrare în Registrul Comerțului nr.-, Cod Unic de Înregistrare 2614112, reprezentată prin Neculai
Nastasă, în calitate de Primar;
21.
R.N.P Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț R.A, cu sediul în
localitatea Vânători Neamț, str. Zimbrului nr.2, județ Neamț, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului
J27/462/2009, Cod Unic de Înregistrare RO 25645770, reprezentată prin Catanoiu Sebastian, în calitate
de Director.
ASOCIAȚIA CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”se constituie și funcționează ca persoană juridică
de drept privat, fără scop patrimonial, conform prezentului Statut și a Ordonanței Guvernului
nr.26/2000cu privire la asociații și fundații. Asociații, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, constituie prezenta Asociație, punând în comun o contribuție materială,
cunoștințele și aportul lor pentru realizarea scopului Asociației, în conformitate cu prevederile prezentului
Statut al Asociației.
CAPITOLUL I
Denumirea, forma juridică,sediul și durata ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”
Art. 1. Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ“, conform dovezii privind
disponibilitatea denumirii nr. 185249 din 07.10.2020, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea
cont bancar și cod fiscal, ștampilă și însemne proprii.
Art. 2.(1) ASOCIAȚIA CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” este un organism neguvernamental, nonprofit,
apolitic, cu personalitate juridică, care nu face discriminări pe criterii etnice și/sau confesionale, cu scopul
de a sprijini creșterea competitivității membrilor asociați la nivelul clusterului.
(2) Principiile de funcționare ale Asociației sunt:
a) libertatea de gândire și expresie – Asociația va promova valorile discuției libere;
b) respectarea eticii profesionale;
c) non-partizanatul politic – Asociația nu va favoriza în activitățile sale nicio doctrină, partid sau
formațiune politică;
d) transparența asupra activității Asociației.

Art. 3.(1) Asociația are personalitate juridică, fiind pe deplin autonomă din punct de vedere structural,
funcțional și economic.
(2) Asociația se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din țară și/sau din străinătate, în scopul
realizării obiectivelor sale.
(3) Asociația își poate constitui filiale sau sucursale în țară sau în străinătate, cu patrimoniu propriu, pe
baza hotărârii Adunării Generale.
Art. 4. Sediul Asociației este în Municipiul Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr. 27. Sediul Asociației
poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director.
Art. 5. Durata pentru care se constituie Asociația este nedeterminată.
CAPITOLUL II
Scopul, obiectivele și direcțiile de acțiune aleAsociației
Art.6. ASOCIAȚIA CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” are scopul de a contribui la dezvoltarea durabilă și
sustenabilă a județului Neamț, prin armonizarea și reprezentarea intereselor întreprinderilor,cercetării,
administrației și entităților catalizator, în vederea creșterii competitivității economice și creării de locuri de
muncă,internaționalizării membrilor, perfecționării profesionale a managerilor și a angajaților,
administrării unei baze de date comune, promovarea produselor membrilor prin intermediul site-ul/siteurileAsociației și prin participarea la târguri și evenimente de profil din țară și străinătate, participarea în
rețele naționale și europene, creșterea potențialului de inovare a întreprinderilorîn sectoarele:
- Agricultura bio (în contextul general Europa „verde”, definit la nivel european și în asociere cu
programul „Pactul verde european” pentru orașe și regiuni);
- Sectoare creative și culturale (bazate pe coeziune și cooperare);
- Inovarea socială (dezvoltarea conceptului „Empoweringcitizens” - inițiativă cetățenească);
- Logistică-transport.
Prin înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”, partenerii urmăresc dezvoltarea și
promovarea produselor și serviciilor locale, reunirea în cadrul acestei structuri asociative a tuturor
producătorilor atestați, valorificarea materiilor prime naturale locale care diferențiază zona de alte regiuni,
precum și stimularea mediului economic regional prin creşterea competitivităţii pe piaţă a firmelor locale
și crearea un sistem de colaborare între producători, care va aduce aprecierea produselor din Neamț, în
toată lumea.
Art. 7. Obiectivele principale ale ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” sunt:
- crearea unei structuri asociative bazată pe concentrarea geografică de companii interconectate,
producători/furnizori locali atestați/certificați/specializați, universități, centre de cercetare și asociații de
comerț, instituții de formare, administrații publice locale din domenii specifice, angajate în demersul de
parteneriat pentru a pune în valoare o strategia comună de dezvoltare a conceptului PRODUS ÎN
NEAMȚ;
- dezvoltarea de produse si servicii locale și comercializarea acestora;
- promovarea alimentației și produselor bio realizate în județul Neamț;
- dezvoltarea competitivității si durabilității sectorului agricol prin înființarea de plantații și ferme
specializate, precum și îndeletniciri tradiționale ale agricultorilor locali;
- valorificarea superioară a materiilor prime naturale: fructe și ciuperci de pădure, plante medicinale,
alune de pădure, etc.
- crearea unui brand al Asociației care să fie promovat la nivel internațional și național; crearea unei
identități vizuale a Asociației;
- elaborarea unei strategii de dezvoltare și de internaționalizare, marketing, promovare, networking;

- participarea și/sau inițierea de proiecte pentru agenți economici, entități non profit, cercetare,
administrație, cluster, cu finanțare din fonduri publice și/sau europene;
- colaborarea cu alte clustere din țară și din străinătate în vederea realizării unor parteneriate strategice;
- afilierea la Asociația Clusterelor din România – ClusteRo;
- înscrierea pe Platforma Europeană de Colaborare a Clusterelor „European Cluster Collaboration
Platform”;
- colaborare transfrontalieră și transnațională;
- participarea la rețele naționale și europene;
- crearea și actualizarea permanentă a website-ului www.produsinneamt.ro precum și a celorlalte site-uri
ale Asociației, realizate în mai multe limbi de circulație internațională;
- elaborarea de propuneri legislative privind producția de produse agricole și alimentare
certificate ecologic, protecția mediului, în special rezervațiile naturale din județul Neamț, etc.
- perfecționarea managerială și profesională a membrilor și a angajaților;
- atragerea de noi membri în Asociație, având interese comune cu cele ale membrilor fondatori;
- reprezentarea și susținerea intereselor membrilor în fața autorităților și instituțiilor publice localeși
centrale, a furnizorilor de servicii de utilități publice și față de terți.
Art. 8. Direcțiile de acțiune ale Asociației sunt:
- Elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a Asociației și desfășurarea de activități de
cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul definit;
- Elaborarea și/sau implementarea de proiecte cu finanțare europeană, națională și/sau din surse terțe,
cu scopul de a atinge obiectivele Asociației;
- Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de colaborare între membrii Asociației;
- Identificarea grupurilor de interese specifice din interiorul Asociației și organizarea acestora pentru
derularea de programe și proiecte în domenii de interes;
- Elaborarea și exploatarea unui sistem informațional comun și derularea unor proiectecomplementare
comune;
- Monitorizarea programelor de finanțare și sprijinirea elaborării proiectelor de finanțare;
- Identificarea și dezvoltarea de propuneri de mecanisme de finanțare pentru buna funcționare a
Asociației;
- Crearea unei baze de date comune;
- Colaborarea cu instituții/organizații naționale și internaționale, pentru a facilita misiunileeconomice și
vizitele de afaceri în domeniul de activitate al Asociației, în vederea dezvoltării colaborăriieconomice
reciproc avantajoase;
- Promovarea și realizarea de parteneriate public-private în domeniul(domeniile) de interes
al(e)Asociației;
- Participare comună la manifestări naționale și internaționale (conferințe, târguri și expoziții,evenimente
economice), organizarea de evenimente pe subiecte de interes aleAsociației;
- Asigurarea unei infrastructuri corespunzătoare dezvoltării Asociației;
- Crearea si promovarea brand-ului pentru Asociație;
- Susținerea aderării de noi membri la Asociație;
- Asocierea cu alte organizații din țară și din străinătate;
- Alte activități care să asigure realizarea scopului și a obiectivelor Asociației.
CAPITOLUL III
Patrimoniul Asociației
Art. 9. (1) Patrimoniul inițial al Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare
acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii.

(2) Patrimoniul inițial al Asociației este de 2000 lei (număr asociați x 100 lei), constituit din taxa de
aderare în valoare de 100 lei aferentă fiecărui asociat – membru fondator, mai puțin entitatea catalizator,
fiind organizație care facilitează transferul de know-how.
(3) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe
numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.
Art. 10. (1)Veniturile Asociației provin din: cotizațiile membrilor, taxele de aderare achitate de Membrii
asociați; dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; donații, sponsorizări sau
legate; resurse atrase de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; venituri din participarea la
proiecte-programe și din activitatea de implementare a acestora; alte venituri provenind din activități
desfășurate conform legii și în conformitate cu scopul și obiectivele Asociației.
(2) Folosirea mijloacelor materiale și bănești se face corespunzător hotărârii Adunării Generale.
(3) Asociația are dreptul de a refuza orice donație, legate sau contribuție în cazul în care acestea
sunt oferite în termeni inacceptabili sau care contravin scopului Asociației.
(4) Cuantumul cotizației anuale și cel al taxei de aderare vor fi stabilite în prima ședință a Adunării
generale ordinare a Asociației. Valorile pot fi revizuite periodic la propunerea Consiliului Director
și supuse aprobării Adunării Generale.
(5) Cuantumul cotizației anuale va fi stabilit diferențiat pe categorii de membri, după cum urmează:
- pentru întreprinderi și asociații:
• persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale: 100 lei
• S.R.L. și S.A.: 400 lei
• Asociații: 500 lei
- pentru instituțiile/institutele de cercetare și inovare: 200 lei
- pentru administrație publică locală:
• UAT Județul Neamț: 0,05 euro/locuitor județ Neamț;
• Municipii: 0,04 euro/locuitor U.A.T.;
• Orașe: 0,03 euro/locuitor U.A.T.;
• Comune: 0,02 euro/locuitor U.A.T.;
- pentru entitățile catalizator: nu achită cotizație.
(6) Cotizația aferentă instituțiilor administrației publice locale este stabilită prin raportare la populația
județului, municipiului, orașului sau comunei membre a Asociației, pe baza datelor privind populația UATului respectiv, furnizate de către Institutul Național de Statistică, la 1 ianuarie a fiecărui an pentru care se
datorează cotizația.
(7) Asociația va transmite la începutul fiecărui an o informare privind cuantumul cotizației în euro
datorate pentru anul respectiv, în vederea achitării sumei, de către membrii Asociației – instituții publice.
Cotizația anuală se virează în lei la cursul valutar BNR din ziua facturării sau ziua plății, după caz (dacă
Asociația este neemitentă de facturi).
(8)Asociații au obligația de a plăti cotizația anuală la bugetul Asociației, până la data de 01 aprilie a
fiecărui an. Pentru primul an de activitate, valoarea cotizației va fi achitată de membrii Asociației în
termen de 60 zile de la data înființării acesteia. Cotizațiile achitate pe un an în curs nu se restituie,
indiferent de motivul pierderii calității de membru.
(9) Eventuale taxe ocazionate de înființare (rezervare denumire, legalizări, taxe judiciare, obținerea
certificatului de înregistrare fiscală, înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, ect.), necesare a fi
plățite înainte de constituirea Asociației, vor fi suportate de către Județul Neamț prin Consiliul Județean
Neamț.
(10) Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică
în conformitate cu legislația în vigoare.
CAPITOLUL IV
MembriiAsociaţiei

Art. 11. (1) În categoria membrilor Asociației sunt cuprinși:
- Membrii fondatori;
- Membrii asociați;
Membrii fondatori ai Asociației sunt persoanele juridice semnatare ale prezentului Statut.
Membrii asociați sunt persoanele juridice care dobândesc calitatea de membru al Asociației ulterior
constituirii acesteia, prin hotărârea luată cu majoritate de voturi a membrilor fondatori și care dobândesc
drept de vot în cadrul Adunării Generale, în schimbul achitării unei taxe de aderare.
(2) La Asociație pot adera următoarele categorii de entități:
a) entități din pilonul economic: operatori economici din agricultură, industrie și/sau servicii din domeniul
Asociației, precum și organizații ale acestora (asociații, asociații profesionale, patronate, etc.)
b) entități din pilonul învățământ – cercetare – dezvoltare: universități, institute de cercetare sau orice
alte instituții care desfășoară activități de cercetare – dezvoltare;
c) entități din pilonul administrației publice: instituții publice de nivel național (agenții), regional, județean
local (unități administrativ-teritoriale), etc.
d) entități catalizator: organizații de transfer tehnologic și inovare, camere de comerț, firme de
consultanță, etc.) care au rolul de mediator în Asociație.
(3) Calitatea de membru al Asociației va fi exercitată de către persoana care reprezintă în mod legal
persoana juridică, cu condiția ca aceasta să fie mandatată de propria organizație.
(4) Calitatea de membru asociat se dobândește prin decizie a Consiliului Director de admitere a unei
cereri de înscriere adresată Consiliului Director, după achitarea taxei de aderare.
(5) Renunțarea la calitatea de membru se va face prin cerere scrisă, adresată Consiliului Director, cu cel
puțin 60 zile calendaristice înainte de data retragerii sale din Asociație.
Art. 12. Drepturile membrilor:
- să participe la dezbateri în cadrul Adunării Generale;
- să voteze în Adunarea Generală;
- să fie aleși în Consiliul Director după expirarea primului mandat în care sunt aleși doar membrii
fondatori;
- să beneficieze de serviciile și activitățile pe care Asociația le desfășoară pentru membrii săi;
- să utilizeze calitatea de membru pentru promovarea imaginii proprii, pe baza regulilor stabilite în
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociației;
- să li se reprezinte, apere și promoveze interesele;
- să se retragă din Asociație la cererea lor;
- să-și exprime punctul de vedere și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității Asociației.
Art. 13. Obligațiile membrilor:
- să respecte Statutul Asociației, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociației;
- să-și achite la termen îndatoririle față de Asociație, respectiv cotizația, iar în cazul membrilor asociați și
a taxei de aderare;
- să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor Asociației;
- să respecte hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director;
- să promoveze interesele Asociației;
- să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza imaginea Asociației.
Art. 14. (1) Calitatea de membru încetează în următoarele situații:
a)prin retragere, în baza unei cereri de retragere;
b)prin excludere în următoarele situații:
-încălcarea gravă a prevederilor statutare și a hotărârilor organismelor de conducere ale
Asociației;

- în caz de neplată a cotizației până la 31 decembrie;
- au comis fapte încadrate de lege ca infracțiuni care au legătură cu obiectivele Asociației;
- aduc daune materiale și/sau morale Asociației.
(2) Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se impun,în
special în ceea ce privește investițiile și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut al
Asociației.
Art. 15. Membrii-asociați care se retrag sau sunt excluși nu au nici un drept asupra patrimoniului
Asociației, ei rămânând obligați să-și plătească contribuțiile la care s-au obligat față de aceasta.
Art. 16. (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri.
(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociației de a accepta un nou membru, se va încheia
un act adițional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menționat în preambulul statutului.
(3) Fiecare nou asociat va contribui la patrimoniul Asociației cu suma de 100 lei, reprezentând taxă de
aderare în Asociație, mai puțin entitățile catalizator.
(4) Taxa de aderare se achită o singură dată, integral, indiferent de luna în care are loc aderarea
membrilor asociați.
(5) În situația în care aderarea unui nou membru are loc în decursul primului semestru din an, cotizația
anuală se achită integral, iar dacă aderarea are loc în semestrul al doilea, membrul asociat achită doar
jumătate din cuantumul cotizației anuale.
(6) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile statutului
Asociațieiladataaderăriisale.
CAPITOLULV
Organele de conducere, administrare și control ale Asociației
Organele Asociației sunt:
- Adunarea Generală a membrilor ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”
- Consiliul Director
- Președintele
- Cenzorul
Art. 17.Adunarea Generală a Asociației este organul suprem de conducere al Asociației. Adunarea
generală este alcătuită la momentul constituirii sale din totalitatea Membrilor fondatori, iar ulterior, cu
începere de la momentul admiterii primului Membru asociat, din totalitatea Membrilor fondatori și a
Membrilor asociați cu taxa de aderare achitată. Membrii cu drept de vot, pot participa la Adunarea
Generală și își pot exercita dreptul de vot numai dacă au achitat la zi cotizația.
(1) Adunarea Generală are următoarele atribuții:
- stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale;
- alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director şi stabilirea atribuţiilor fiecărei funcţii;
- modificarea Statutului;
- schimbarea sediului Asociației;
- înfiinţarea de structuri teritoriale fără personalitate juridică (de exemplu sucursale, puncte de lucru şi
reprezentanţe);
- admiterea de noi membri sau excluderea membrilor;
- ratificarea hotărârilor Consiliului Director;
- dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
- stabilirea cuantumului cotizaţiilor şi a taxei de aderare, precum şi modificarea cuantumului acestora;
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al Asociației;
- aprobarea majorării sau diminuării patrimoniului, precum şi a schimbării sediului;

- aprobarea asocierii cu alte organizaţii şi a cooperării cu instituţii naţionale şi internaţionale;
- aprobarea organigramei şi politicii de personal ale Asociaţiei;
- numirea și revocarea din funcție a cenzorului;
- orice alte atribuţii prevăzute în lege.
(2) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an în ședință ordinară și, ori de câte ori este
nevoie, în ședințe extraordinare şi are drept de control asupra Consiliului Director şi aparatului tehnic al
Asociaţiei. Ședințele se pot desfășura și online, dacă se specifică în convocare acest lucru.
(3) Adunarea Generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în
prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se
prevede expres altfel.
(4) Adunarea Generală va fi convocată în scris de către Președintele Asociaţiei sau de către o majoritate
calificată 1/3.
(5) Ordinea de zi a Adunărilor Generale ordinare va include şi rapoartele de activitate ale membrilor
investiţi cu funcţii la nivelul Asociaţiei, ale Consiliului Director şi ale entității de management a Asociației.
(6) Convocarea va cuprinde locul, data şi ordinea de zi şi va fi efectuată prin fax, e-mail sau
corespondență scrisă, cu minimum 15 zile calendaristice înainte de data ședinței ordinare și cu 3 zile
calendaristice înainte de data ședinței extraordinare.
(7) Adunarea Generală este statutară în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi, adică 50%+1
din numărul de membri.
(8) Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar reprezentat de majoritatea Membrilor
Asociați (50% + 1), aceasta se reconvoacă în maximum 7 zile calendaristice.
(9) Dacă la a doua convocare nu se întruneşte cvorumul necesar, Adunarea Generală îşi va desfăşura
lucrările statutar cu membrii prezenţi.
(10)Ședințele extraordinare ale Adunării Generale se convoacă ori de câte ori Consiliul Director
apreciază că este necesar sau la solicitarea motivată cel puţin o treime din numărul membrilor Asociaţiei.
(11) Hotărârile Asociaţiei vor fi luate cu aprobarea majorităţii calificate a membrilor Adunării
Generale cu drept de vot.
(12) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale Statutului, sunt obligatorii pentru
toţi membrii Asociaţiei, inclusiv pentru cei care nu au participat la Adunare sau au votat împotrivă. În
cazul în care unul din membri nu poate participa efectiv la Adunarea Generală, acesta poate vota
electronic prin e-mail sau prin utilizarea unui sistem de votare special deschis sau poate mandata în scris
un alt membru să îi reprezinte interesele în Adunarea Generală, acesta putând să reprezinte prin mandat
scris un număr maxim de alţi doi membri.
(13) Asociatul care, într-o anumită problema supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal
sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul
al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(14) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (12) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără
votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
(15) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau prezentului Statut, pot fi atacate în justiţie de către
oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la AdunareaGenerală sau care au votat împotrivă şi
au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au
luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
Art.18. Consiliul Director este organul de conducere şi de administrare al Asociaţiei şi este alcătuit din
5 persoane (inclusiv Președintele Asociației), ca reprezentanţi desemnați ai membrilor Asociației,
mandatul lor fiind de 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit pe noi perioade.
(1) În cazul în care unul din membrii Consiliului Director nu poate participa efectiv la şedinţe, acesta
poate mandata în scris un alt membru al Consiliului Director să îi reprezinte interesele în acest for
deconducere. Mandatul încredințat va fi autentificat la notar. Un membru al Consiliului poate reprezenta
prin mandat scris un număr maxim de alţi doi membri.

(2) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, exercitând
următoarele atribuţii:
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri
şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi programul anual de
acţiuni al Asociaţiei;
- încheie acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei conform mandatului primit de la
AdunareaGenerală;
- propune spre aprobare organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
- gestionează patrimoniul Asociaţiei conform celor convenite de Adunarea Generală;
- propune Adunării Generale modificarea Statutului;
- propune Adunării Generale eventuala asociere, afiliere la organizaţii similare din ţară sau
străinătate;
- ţine evidenţa tuturor activităţilor desfăşurate în vederea realizării scopului şi a obiectului de activitate al
Asociaţiei;
- propune retragerea calităţii de membru al Asociaţiei;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
- poate delega din atribuţiile sale Preşedintelui Asociaţiei;
(3) Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
Preşedintelui Asociaţiei, funcţionând pe baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a Asociației
aprobat de Adunarea Generală în maximum 30de zile de la înfiinţarea Asociaţiei. În cadrul acestui
Regulament se vor stabili structura și funcţiunile Consiliului Director.
(4) Consiliul Director, respectiv fiecare membru al acestuia, este personal răspunzător pentru
toatedaunele produse din culpa sa în exercitarea funcţiei, atât faţă de terţi, cât şi faţă de Asociaţie.
(5) Consiliul Director poate lua hotărâri valide prin exprimarea majorităţii simple a membrilor săi şi cu
votul majorităţii calificate din numărul celor care şi-au exprimat în mod valabil votul. Exprimareavotului
poate fi realizată prin vot fizic, prin fax cu confirmare de primire, prin E-mail cu confirmare de primire sau
teleconferinţă.
(6) În caz de paritate de voturi, Președintele ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”, care are și
calitatea de Președinteal Consiliului Director, are vot decisiv.
(7)Consiliul Director este format din reprezentanții următoarelor entități:
- Consiliul Județean Neamț
- Orașul Târgu Neamț
- Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“
- S.C. Sofiaman Impex S.R.L.
- Asociația „Ținutul Zimbrului”
Art.19.PreşedinteleAsociaţiei
(1) Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedintele Consiliului Director.
(2 )Preşedintele Asociaţiei angajează organizaţia în raporturile cu terţii faţă de care o şi reprezintă.
(3) Preşedintele poate delega o parte din atribuţiile sale membrilor Consiliului Director, ori altor persoane
cu funcţii executive în Asociaţie.
(4) Preşedintele Asociaţiei va fi ales prin hotărârea Adunării Generale, dintre membrii Asociaţiei, pe o
perioadă de 2 ani.
(5) Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:
- reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;
- convoacă si prezidează şedinţele Consiliul Director și pe cele ale Adunării Generale;
- propune Consiliului Director aprobarea organigramei Asociaţiei, politica de personal şi salarizare;
- propune spre aprobarea Adunării Generale proiectele cu finanţare nerambursabilă din domeniul de
activitate specific al Asociaţiei, la care ASOCIAȚA CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”doreşte să fie
Beneficiar;

- este responsabil pentru punerea în aplicare a deciziilor Adunării Generale;
- are calitatea reprezentării în justiţie;
- asigură respectarea Statutului şi urmăreşte îndeplinirea obligaţiilor membrilor asociaţi.
- exercită funcţia de ordonator principal de credite;
- reprezintă Asociaţia faţă de terţi, asociaţi, şi în raporturile cu autorităţile publice, cu persoanele fizice şi
juridice din ţară şi străinătate, cu alte organisme din ţară şi străinătate;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art. 20. Cenzorul
(1) Cenzorul asigură disciplina financiar-contabilă a ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”;
(2) La data prezentului statut nu s-a numit un cenzor, iar până la numirea sa, fiecare dintre asociaţi care
nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control;
(3) Cenzorul va fi ales de către Adunarea Generală în prima ședință;
(4) Cenzorul prezintă Adunării Generale raportul privind verificarea activităţilor financiar-contabile ale
Asociației;
(5) Cenzorul nu poate face parte din organele de conducere ale Asociaţiei.
Art. 21. Aparatul tehnic
(1) Aparatul tehnic este organul de execuție al ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”;
(2) Aparatul tehnic va avea următoarea structură, dar fără a se limita la aceasta:
- director executiv;
- consilieri/experți de specialitate;
(3) Aparatul tehnic funcționează în concordanță cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Asociației și asigură desfășurarea curentă a activităților Asociației;
(4) Aparatul tehnic duce la îndeplinire hotărârile și deciziile organelor de conducere – Adunarea
Generală și Consiliul Director;
(5) Aparatul tehnic este direct subordonat Consiliului Director;
(6) Aparatul tehnic asigură secretariatul ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director;
(7) Aparatul tehnic desfășoară activitățile stabilite prin fișele de post, cu respectarea politicii de personal
(organigrama, stat de funcții, grila de salarizare) aprobate de Adunarea Generală a Asociaţiei; Aparatul
tehnic poate realiza inclusiv activități precum elaborarea de cereri de finanțare, implementarea
proiectelor, identificarea surselor de finanțare, etc.;
(8) Aparatul tehnic își poate desfășura activitatea pe bază de voluntariat sau poate fi remunerat pentru
activitatea curentă de către Asociație, corelat cu necesarul de activități de acoperit - pe perioadă
determinată cu posibilitate de prelungire sau nedeterminată, în funcție de disponibilitățile bugetare și cu
respectarea legislației în vigoare.Personalul aparatului tehnic poate fi remunerat inclusiv din alte surse
suplimentare (de exemplu, prin implicarea acestuia în echipele de proiect cu finanțare nerambursabilă,
implementate de către Asociație).
CAPITOLULVI
Dizolvarea și lichidarea
Art. 22. – Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
c) prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 23. – Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termende 3 (trei)
luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul
statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau, după
caz, consiliul director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal
prevăzut în acest scop.
Art. 24. - Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente, când:
a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice;
b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) asociaţia a devenit insolvabilă.
Art. 25. (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile.
(2) Bunurile şi sumele Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise, în conformitate cu dispozitiile
Ordonanței Guvernului nr.26/2000cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art. 26. (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
CAPITOLUL VII
Împuternicire
Membrii fondatori ai Asociației îl împuternicesc pe domnul Gelu TOFAN, consilier juridic în cadrul
Direcției de Dezvoltare Turistică, Mediu și Guvernanță Corporativă a Consiliului Județean Neamț,
legitimat cu C.I. seria NZ nr. 124153, să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a
Asociațieiși obținerea înscrierii acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei
Piatra-Neamț.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii finale
Art. 27. (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor
asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop.
(2) Prezentul statut se completează cu prevederile legislaţiei în materie.
(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea,
validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre
soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
(4) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în
domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

Semnături Membri Fondatori

a.

Întreprinderi și asociații

Asociația Meșterilor din Ținutul Neamț
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Asociația „Ținutul Zimbrului”
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Apetrei Dumitru - Bogdan Întreprindere Individuală
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Apetrei Ghe. Gheorghe Întreprindere Individuală
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

S.C. Borcanul Fermecat S.R.L.
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Buruiană Viorel Persoană Fizică Autorizată
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

C.C.P.P.M. Plantavorel S.A.
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

S.C. Evelyn Team S.R.L. (La Nea Ion Măcelaru)
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Ioniță M.V. Maria I.I. (Lavanda Zimbrului)
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

S.C. Merlin’s Beverages S.R.L
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Micu I. V. Constantin Întreprindere Individuală
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

S.C. Petrans S.R.L.
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Sestun Ștefan Întreprindere Familială
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

S.C. Sofiaman Impex S.R.L.
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

b.
Cercetare șiinovare
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“, Iași
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

c.
Administrație publică locală
U.A.T. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț
reprezentat prin _________________________ semnătura ________________

Orașul Târgu Neamț
reprezentat prin _________________________ semnătura ________________

Comuna Vânători-Neamț
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

Comuna Agapia
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

d.
Entitățicatalizator
R.N.P Romsilva – Administrația Parcului Natural Vânători Neamț R.A
reprezentată prin _________________________ semnătura ________________

