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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale şi datele de identificare ale asociaţilor
Art. 1. - (1) Asociajia funcţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 246 din 18 iulie 2005 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, având denumirea
Asociaţia Societatea de Psihoterapie Experienţială Română - SPER, denumită în continuare
Asociaţia SPER, fiind constituită în baza consimţământului exprimat de către membrii săi fondatori.
(2) La Asociaţia SPER pot adera şi alte persoane fizice care activează în domeniul
psihologiei, sub condiţia respectării cerinţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare
de către Consiliul director al Asociaţiei SPER.
(4) Asociaţia SPER este persoană juridică română, de drept privat, neguvernamentală, fără
scop patrimonial, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul statut şi actele
normative în vigoare.
(5) Asociaţia SPER este o organizaţie apolitică, neconfesională, nonprofit, autonomă,
independentă, prin care se urmăreşte realizarea activităţilor generale de formare profesională
specifice profesiei de psiholog în specialităţile prevăzute de art. 14-18 din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, precum şi activităţilor de sănătate,
asistenţă socială, psihologică, medicală, precum şi de training sau formare profesională a adulţilor
pentru alte profesii sau ocupaţii, în condiţiile legii.
(6)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală printr-un regulament propriu
de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL XII
Dizolvarea asociaţiei şi destinaţia bunurilor
Art. 27. - Asociaţia SPER se dizolvă :
a. de drept;
b. prin hotărâre judecătorească;
c. prin hotărârea adunării generale.
Art. 28. - (1) Asociaţia SPER se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 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
statutul asociaţiei; dacă acestă situaţie durează mai mult de un an de la data la care,
potrivit statutului, Adunarea Generală sau Consiliul Director trebuia constituit;

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea instanţei competente în a cărei
circumscripţie se află sediul Asociaţiei SPER, în condiţiile legii.
(3) Dizolvarea Asociaţiei SPER se poate face şi prin hotărâre a majorităţii de două treimi din
membrii Adunării Generale.
Art. 29. - Asociaţia SPER se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, în condiţiile legii:
a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când Asociaţia SPER urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când Asociaţia SPER a devenit insolvabilă;
e) dacă Asociaţia SPER, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare
activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste
activităţi nu vor putea fi iniţiate sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decăt
după obţinerea autorizaţiei respective.
Art. 30. - (1) în cazul dizolvării Asociaţiei SPER, bunurile rămase în urma lichidării se transmit
conform hotărârii Adunării Generale, în condiţiile art. 60 din O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi
fundaţiile .
(2) Lichidarea Asociaţiei SPER se va face potrivit dispoziţiilor legale prevăzute de O.G. nr.
26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile în toate cazurile de dizolvare prevăzute în prezentul statut.
(3) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită prin hotărâre a Adunării
generale a asociaţilor, îq condiţiile legii.
(4) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei nu prevede o procedură
de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile
rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop
identic sau asemănător.
(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare,
dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

CAPITOLUL XIII
Dispoziţii finale
Art. 31. - Asociaţia SPER devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei, în circumscripţia căreia Asociaţia SPER urmează
să îşi aibă sediul.
Art. 32. - Persoanele juridice care vor avea calitatea de membru în Asociaţia SPER îşi
păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu, în condiţiile legii.
(6) Asociaţia SPER are dreptul la afiliere sau aderare la alte organizaţii similare, din domeniu şi nu
numai, interne sau internaţionale, precum şi la stabilirea unor acorduri sau parteneriate cu alte
entităţi care pot sprijini activităţile ce formează obiectul de activitate al asociaţiei SPER.

CAPITOLUL II
Exprimarea acordului de voinţă cu privire la asociere şi stabilirea
scopului Asociaţiei SPER
Art. 2. - Membrii Asociaţiei SPER, enumeraţi la art. 1 alin. (3), în temeiul dreptului constituţional
la asociere îşi exprimă în mod liber şi de comun acord voinţa de asociere pentru înfiinţa rea
Asociaţiei SPER.
Art. 3. - (1) Scopul general al Asociaţiei SPER este realizarea activităţilor generale de formare
profesională specifice profesiei de psiholog în specialităţile prevăzute de art. 14-18 din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, precum şi
activităţilor de sănătate, asistenţă socială, psihologică, medicală, precum şi de training sau formare
profesională a adulţilor pentru alte profesii sau ocupaţii, în condiţiile legii.
(2) Asociaţia SPER îşi propune ca scop următoarele activităţi:
a) realizarea şi coordonarea activităţii de cercetare şi dezvoltare a psihoterapiei, consilierii
psihologice şi educaţionale, psihologiei clinice, consultanţei psihologice, dezvoltării personale
unificatoare, optimizării umane şi educaţiei alternative prin metodele experienţiale şi prin metoda
psihoterapiei experienţiale a unificării (PEU) sau terapia unificării (TU), precum şi a aplicaţiilor şi
adaptărilor acestor metode în orice domeniu,
b) elaborarea, validarea, implementarea şi promovarea unui sistem de formare unic în
metoda PEU sau TU şi a aplicaţiilor sale în psihoterapie, terapii expresiv-creative, consiliere
psihologică şi educaţională, în psihologie clinică, în consultanţa psihologică, în dezvoltarea
personală unificatoare, optimizarea umană şi educaţia alternativă sau orice alt domeniu.
Elaborarea, validarea, implementarea şi promovarea sistemului de formare menţionat pot implica:
organizarea de cursuri, realizarea de studii, lucrări de specialitate, cursuri universitare sau
nonuniversitare, publicaţii cu caracter ştiinţific şi profesional, editarea de lucrări în domeniu şi
activităţi de editură, activităţi de promovare şi distribuţie, cooperarea internă şi internaţională,
acordarea de diplome şi certificate, acreditarea unui sistem de promovare în formare bazat pe
competenţe evaluate, elaborarea de proiecte, activităţi şi aplicaţii practice în domeniul psihologiei,
traininguri, activităţi de sănătate, asistenţă socială şi profesională, pentru indivizi, cupluri, familii,
grupuri şi organizaţii. Obiectivele asociaţiei pot fi realizate prin obţinerea unor finanţări interne şi
internaţionale.
(3) Asociaţia SPER îşi propune promovarea utilizării psihoterapiei şi consilierii psihologice ca
domenii ale profesiei de psiholog, precum şi a psihoterapiei experienţiale a unificării (PEU) sau
terapia unificării (TU), a consilierii experienţiale psihologice şi educaţionale, a psihologiei clinice, a
dezvoltării personale unificatoare, a optimizării umane şi a educaţiei
alternative prin aceasta metodă, atât pentru tratarea cazurilor clinice şi/sa în impas existenţial, cât şi
pentru dezvoltarea personală a indivizilor şi colectivităţilor.
(4) Asociaţia SPER este singurul rezervatar al drepturilor de a organiza formarea profesională
iniţială (de bază), complementară, de specializare şi continuă în metoda psihoterapiei experienţiale
a unificării (PEU) sau terapia unificării (TU), a consilierii experienţiale psihologice şi educaţionale ca
aplicaţii PEU sau TU, precum şi formarea trainerilor (psihologi) de dezvoltare personală şi optimizare
umană în această metodă psihoterapeutică, cu acordul şi sub coordonarea exclusivă a
fondatorului metodei, prof. univ. dr. Mitrofan lolanda,în condiţiile legii.
(5) în cadrul asociaţiei SPER funcţionează Institutul SPER, de psihoterapie, consiliere, psihologie
clinică, dezvoltare personală, optimizare umană, consultanţă psihologică şi educaţie alternativă. In
cadrul intitutului SPER se organizează formarea profesională în metoda psihoterapiei experienţiale a
unificării (PEU) sau terapia unificării (TU) şi a aplicaţiilor şi adaptărilor sale metodologice pentru
domeniile mai sus menţionate, sub conducerea şi coordonarea directă a fondatorului metodei, prof.
univ. dr. Mitrofan lolanda.

CAPITOLUL III
Denumirea asociaţiei
Art. 4. - Denumirea asociaţiei este Asociaţia Societatea de Psihoterapie Experienţială Română,
denumita în continuare Asociaţia SPER.

CAPITOLUL IV
Sediul asociației
Art. 5. - (1) Sediul Asociaţiei este situat în Bulevardul Chişinău, nr. 12, bl. B22, sc. A, ap. 3, sector
2, Bucureşti.
(2) Filialele Asociaţiei SPER se pot dizolva la propunerea Consiliului director. Filialele Asociaţiei
SPER nu beneficiază de dreptul de utilizare a metodelor şi tehnicilor SPER sau ale prof. univ. dr.
lolanda Mitrofan şi nu au dreptul de a furniza serviciile de formare profesională în metodele SPER,
fără acordul expres al fondatorului metodelor, prof. univ. dr. lolanda Mitrofan.
(3) Asociaţia SPER îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3
membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei SPER. Filialele se
constituie şi se desfiinţează prin hotărârea Adunării generale a asociaţiei sau a Consiliului Director.
(4) Asociaţia SPER îşi poate constitui sucursale sau puncte de lucru, denumite şi delegaţii ale
asociaţiei, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. Delegaţiile se constituie prin hotărâre a
Adunării generale a asociaţilor sau a Consiliului director. Adunarea generală sau Consiliul director
vor putea hotărî închiderea şi radierea punctelor de lucru sau a sucursalelor asociaţiei SPER.

CAPITOLUL V
Durata de funcţionare a asociaţiei
Art. 6. - Asociajia SPER se înfiinţează pentru un termen nedeterminat.

CAPITOLUL VI
Patrimoniul asociaţiei
Art. 7. - Activul patrimonial al asociaţiei SPER de la data constituirii acesteia este realizat prin
aport în bani, în valoare de 200000 lei.

CAPITOLUL VII
Scopul şi obiectivele asociaţiei
Art. 8. - (1) Scopul şi obiectivele Asociaţiei SPER sunt următoarele:
a) formarea profesională iniţială în specialităţile psihoterapie, consiliere psihologică şi
educaţională, psihologie clinică, consultanţă psihologică, dezvoltare personală unificatoare şi
educaţie alternativă (prin metoda psihoterapie experienfială a unificării - PEU sau terapia uniticării TU), precum şi în celelalte specialităţi ale profesiei de psiholog;
b)
formarea profesională complementară în specialităţile psihoterapie, consiliere
psihologică şi educaţională, psihologie clinică, consultanţă psihologică, dezvoltare personală
unificatoare şi educaţie alternativă (prin metoda psihoterapie experienfială a unificării - PEU sau
terapia unificării - TU), precum şi în celelalte specialităţi ale profesiei de psiholog;

c) formarea profesională continuă în specialităţile psihoterapie, consiliere psihologică şi
educaţională, psihologie clinică, consultanţă psihologică, dezvoltare personală unificatoare şi
educaţie alternativă (prin metoda psihoterapie experienfială a unificării - PEU sau terapia unificării TU), precum şi în celelalte specialităţi ale profesiei de psiholog;
d) realizarea şi încheierea de acorduri şi parteneriate cu universităţile acreditate în vederea
organizării de cursurilor de maşter în metoda psihoterapie experienfială a unificării - PEU sau terapia
unificării - TU şi a aplicaţiilor ei în diverse domenii (consiliere psihologică şi educaţională, psihologie
clinică, consultanţă psihologică, dezvoltare personală unificatoare şi educaţie alternativă etc.);
e) formarea profesională complementară pentru persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, în condiţiile
legii,
f) organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe, workshop-uri, aplicaţii practice, pentru
sprijinirea şi realizarea activităţilor de formare profesională;
g) realizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în domeniul psihoterapiei,
consilierii psihologice şi educaţionale, psihologiei clinice, consultanţei psihologice, dezvoltării
personale unificatoare şi educaţiei alternative;
h) realizarea activităţilor ăe publicare, editare şi tipărire a lucrărilor de cercetare şi
cursurilor necesare atingerii obiectivelor asociaţiei (reviste, broşuri, material audio-video etc.);
i) promovarea metodei psihoterapie experienfială a unificării - PEU sau terapia unificării
- TU şi a aplicaţiilor ei, în mass-media, prin mijloace proprii sau prin resurse externe;
j) promovarea profesiei de psiholog în specialitatea psihoterapie, cunoscut şi sub
denumirea de psihoterapeut, precum şi a psihoterapiei ca disciplină psihologică;
k) promovarea profesiei de psiholog în specializările consilierii psihologice şi educaţionale,
psihologiei clinice, consultanţei psihologice, dezvoltării personale unificatoare (trainer) şi
educaţiei alternative, pentru adulţi, copii, cupluri, familii, grupuri şi organizaţii;
I) promovarea profesiei de psiholog şi a psihologiei ca ştiinţă şi domeniu de activitate;
m) înfiinţarea de centre, clinici şi alte entităţi, cu sau fără personalitate juridică, în vederea
realizării activităţilor practice;
n) înfiinţarea de societăţi comerciale, în vederea sprijinirii şi realizării obiectului de
activitate al asociaţiei;
o) încheierea de acorduri şi parteneriate în vederea realizării obiectului de activitate al
asociaţiei, precum şi atragerea de sponsorizări, donaţii şi alte finanţări interne şi internaţionale,
p) participarea la realizarea unor obiective de interes naţional prin colaborarea cu
instituţii şi autorităţi publice.
(2) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor propuse, Asociaţia SPER va utiliza orice forme
şi mijloace, în condiţiile legii.

CAPITOLUL VIII
Dobândirea şi pierderea calităfii de membru asociat în
Asociaţia SPER
Art. 9. - (1) Membrii asociaţi reprezintă persoanele care şi-au exprimat în mod expres
dorinţa de asociere şi care au fost aprobaţi de către Consiliul director.
(2) Calitatea de membru asociat al Asociaţiei SPER poate fi pierdută în următoarele
condiţii:
a) la cerere;
b) prin hotărârea Consiliului director, în cazul constatării unor fapte incompatibile cu
scopul şi obiectivele Asociaţiei SPER;
c) încetarea capacităţii persoanei sau a activităţii, în condiţiile legii.

d) în cazul unor prejudicii morale sau materiale aduse Asociaţiei SPER, prin aprobare de
către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director;
e)
pentru săvârşirea abaterilor de la statut, membrii asociaţi ai Asociaţiei SPER vor putea fi
sancţionaţi cu mustrare sau avertisment, stabilite prin votul majorităţii simple a Consiliului director,
sau cu excluderea prin votul a frăi sferturi din membrii Consiliului director.
(3) în cadrul asociaţiei SPER, în domeniile cercetării si formării, pot activa şi alte categorii de
persoane sau membri, potrivit condiţiilor specificate în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Asociaţiei SPER.

CAPITOLUL IX
Drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi
Art. 10. - Membrii asociaţi ai Asociaţiei SPER au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei SPER, dupa caz, în condiţiile
prezentului statut;
b) să participe la şedinţele organelor de conducere din care fac parte, la programele şi
activităţile specifice ale Asociaţiei SPER;
c) să solicite motivat aproba rea includerii pe ordinea de zi şi a altor probleme decât cele
anunţate prin convocator;
d) să participe la activităţile de formare profesională organizate de către Asociaţia SPER;
e) să utilizeze baza materială şi biblioteca Asociaţiei SPER.
Art. 11. - Membrii asociaţi ai Asociaţiei SPER au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte prevederile statutare şi regulamentele Asociaţiei SPER;
b) să participe la lucrările adunării generale sau ale organelor de conducere în care a fost ales,
după caz ;
c) să participe în mod efectiv la realizarea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei SPER;
d) să participe la susţinerea materială a Asociaţiei SPER, în condiţiile stabilite de Asociaţie SPER
prin statut;
e) să achite cotizaţiile şi contribuţiile statutare către Asociaţia SPER;
f) să se abţină de la orice activitate considerată de către organele de conducere ale
Asociaţiei SPER de natură a aduce prejudicii Asociaţiei SPER şi cadrului organizatoric al acesteia;
g) să respecte confidenţialitatea informaţiilor cu caracter personal, precum şi a datelor şi
informaţiilor pe care le ia la cunoştinţă în cadrul Asociaţiei SPER.

CAPITOLUL X
Resursele patrimoniale ale asociaţiei
Art. 12. - (1) Veniturile Asociaţiei SPER provin din:
a) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
b) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţia SPER;
c) venituri realizate din activităţi de formare profesională directe;

CAPITOLUL V
Durata de funcţionare a asociaţiei
d) donaţii, sponsorizări sau legate;
e) resurse obţin ute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
f) cotizaţiile, taxele de formare profesională şi alte contribuţii ale membrilor şi altor
persoane;

g) venituri realizate din proiecte;
h) alte venituri prevăzute de lege.
(2) Membrii sunt obligaţi să achite întocmai şi la timp contribuţiile către Asociaţia
SPER.
(3) Cotizaţiile datorate de către membrii se achită semestrial, în primele 90 de zile
ale semestrului pentru care se realizează plata. Achitarea cotizaţiei asigură accesul
acestora la toate drepturile stabilite prin prezentul statut şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Asociaţiei SPER, cu asumarea deplina şi corelativă a tuturor obligaţiilor ce
incumbă statutului dobândit şi funcţiilor obţinute.
Art. 13. - Asociaţia SPER poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute
din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi
comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei
SPER.
Art. 14. - Asociaţia SPER poate desfăşura orice alte activităţi economice directe
dacă au un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal stabilit.
Art. 15. - Administrarea şi gestionarea patrimoniului Asociaţiei SPER se supun
prevederilor prezentului statut, în condiţiile legii.

CAPITOLUL XI
Atribuţiile organelor de conducere,
administrare şi control ale asociaţiei
Art. 16. - Structurile organizatorice ale Asociaţiei SPER sunt :
a)
Adunarea generală ;
b)
Consiliul director;
c)
Preşedintele.
Art. 17. - Adunarea Generală este organul suprem de conducere şi se constituie
din totalitatea membrilor asociaţi.
Art. 18. - (1) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară odată pe an şi în
sesiune extraordinară ori de căte ori este necesar, la convocarea Consiliului director, din
iniţiativa a cel puţin o treime din numărul membrilor săi sau a preşedintelui, prezentată în
scris Consiliului director.
(2) Convocarea va trebui să cuprindă locul, data şi ordinea de zi. în afara cazurilor
urgente, constatate de Consiliul director, convocarea trebuie să fie comunicată cu cel
puţin 15 zile înainte de data stabilită.
Art. 19. - Adunările Generale sunt legal constituite cu participarea a cel puţin
două treimi din membrii Asociaţiei SPER. Adunările Generale sunt coordonate de un
prezidiu format din membri ai Consiliului director, condus de către preşedinte sau de
către o altă persoană, desemnată de către acesta.
Art. 20. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul
majorităţii simple a membrilor asociaţi prezenţi.
(2) Hotărârile privind aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, stabilirea
cotizaţiei, modificarea statutului, se adoptă cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi ai
Asociaţiei SPER.
(3) Hotărârile privind dizolvarea Asociaţiei SPER se adoptă prin votul a cel puţin două treimi
din numărul total al membrilor acesteia.
(4) în relaţiile cu alte persoane fizice sau juridice, Asociaţia SPER este reprezentată de către
preşedinte sau alte persoane împuternicite de către acesta.
Art. 21. - Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
aprobă şi modifică statutul;

aprobă anual şi modifică ori de câte ori este necesar, la propunerea Consiliului Director, bugetul
de venituri şi cheltuieli, precum şi de încheiere al exerciţiului bugetar;
hotărăşte modul de exprimare a votului;
hotărăşte cu privire la alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
poate înfiinţa comisii de lucru cu caracter temporar, în vederea realizării unor obiective stabilite
de Adunarea Generală şi Consiliul Director.
stabileşte cuantumul cotizaţiilor;
hotărăşte asupra dizolvării proprii şi a sediilor secundare, inclusiv filiale;
analizează şi controlează activitatea desfăşurată de Consiliul Director;
alege comisia de cenzori sau desemnează cenzorul.
Art. 22. - Consiliul director este organul executiv al Asociaţiei SPER, ales de Adunarea
Generală, din rândul membrilor asociaţi, pe o durată de 4 ani, compus din 3(trei) membri şi este
prezidat în mod obligatoriu de către preşedintele Asociaţiei SPER sau de către o altă persoană
desemnată de către acesta.
Art. 23. - Consiliul director desemnează un director executiv, care va asigura desfăşurarea
activităţii curente, în conformitate cu prevederile prezentului statut.
Art. 24. - (1) Consiliul director se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie la cererea
unei treimi din membrii săi şi lucrează legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor
săi.
(2) Consiliul director emite decizii cu votul majorităţii membrilor asociaţi prezenţi. Anual, va
prezenta Adunării Generale un raport de informare asupra activităţilor desfăşurate.
(3) în cadrul Consiliului director votul preşedintelui este obligatoriu pentru validarea
deciziilor.
Art. 25. - (1) Consiliul Director exercită următoarele atribuţiuni:
a. hotărăşte asupra admiterii şi încetării calităţii de membru al Asociaţiei SPER;
b. decide asocierea sau afilierea cu/la alte organisme naţionale şi internaţionale;
c. hotărăşte asupra înfiinţării de centre regionale de formare şi sucursale, etc;
d. emite certificate privind efectuarea unor stagii de formare profesională şi încheie acorduri;
e. aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Asocia ţiekşi Regulamentul ştiinţific;
f. decide asupra derulării de activităţi economice directe la propunerea preşedintelui;
g. organizează colocvii naţionale şi internaţionale;
h. convoacă Adunarea Generală în sesiuni extraordinare, prin decizia preşedintelui şi asigură
condiţiile pentru buna desfăşurare a lucrărilor;
i. stabileşte forma de convocare;
j. asigură secretariatul Adunării Generale;
k. întocmeşte documentele ce se supun dezbaterii în Adunarea Generală a Asociaţiei SPER;
I. informează Adunarea Generală despre activitatea proprie desfaşurată, şi asupra principalelor
probleme care se ridică în activitatea de formare continuă şi propune soluţii de remediere a
acestora;
m. aduce la îndeplinire hotărârile şi actele adoptate de Adunarea Generală; n. îndeplineşte orice
alte atribuţiuni stabilite de Adunarea Generală dacă acestea sunt de natură să asigure realizarea
scopului; o. stabileşte organigrama Asociaţiei SPER; p. desemnează directorul executiv;
q. stabileşte sarcini şi funcţii pentru membrii Consiliului Director; r. numeşte un purtător de cuvânt şi
stabileşte sarcinile acestuia; s. decide suspendarea calităţii de membru şi o aduce la cunoştiinţa
Adunării Generale;
t. emite mandat delegaţilor ce reprezintă Asociaţia SPER; u. asigură realizarea drepturilor şi
obligaţiilor asumate de Asociaţia SPER în cadrul organismelor la care este asociată sau afiliată,
precum şi a măsurilor rezultate din documentele de colaborare interne şi internaţionale; v. acceptă
legatele şi donaţiile.
(2) Revocarea oricărui membru al Consiliului director o poate cere oricare membru asociat
al Asociaţiei SPER şi se adresează direct Consiliului director, care va aproba sau infirma prin vot

cererea în termen de 10 zile de la înregistrarea acesteia şi o va supune spre confirmare ulterior
Adunării generale.
(3) Asociaţia SPER este condusă de către preşedintele Asociaţiei SPER, membru de drept al
Consiliului director, care va semna actele Asociaţiei SPER, va reprezenta asociaţia în orice act
juridic în care aceasta este parte şi va aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului director.
(4) Preşedintele convoacă şi prezidează şedinţele organelor de conducere ale asociaţiei
SPER.
Art. 26. - Controlul financiar intern al Asociaţiei SPER este asigurat de către comisia de cenzori
sau un cenzor desemnat, având profesia de expert contabil. în realizarea competenţei sale,
comisia de cenzori sau cenzorul desemnat:
a. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei SPER;
b. întocmeşte rapoarte şi le prezintă reprezentanţilor Adunării Generale şi Consiliului director
anual sau ori de căte ori este nevoie;
c. poate participa la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;

