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ASOCIAȚIE vs. FUNDAȚIE 

 

I. Legea care guvernează regimul asociațiilor și fundațiilor 

Ordonanța de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

 

II. Patrimoniul necesar pentru înregistrare 

Asociație 

 

Fundație 

200 Lei 

 

 

100 de salarii minime brute pe economie, la 

valoarea salariului de la momentul înființării 

În prezent: 100 x 2080 lei = 208.000 lei  

Aproximativ 43.700 Euro 

 

Patrimoniul poate fi în numerar sau în natură 

(bunuri)  

 

! Doar pentru fundațiile al căror scop este 

exclusiv efectuarea operaţiunilor de colectare 

de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor 

asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de 

programe de către acestea din urmă, activul 

patrimonial iniţial poate avea o valoare totală 

de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe 

economie.  

 

III. Numărul minim de persoane necesar pentru înregistrare 

Asociație 

 

Fundație 

Minim 3 membri 

 

  

 

Un singur fondator 

 

 

 

IV. Organele de conducere și atribuții 

Asociație 

 

Fundație 

3 Organe de conducere: Adunarea Generală, 

Consiliul Director și Cenzorul (necesar doar 

dacă numărul membrilor depășește 15) 

2 Organe de conducere: Consiliul Director și 

Cenzorul (necesar de la înființare) 
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1. Adunarea Generală 

 

Este organul de conducere, alcătuit din 

totalitatea asociaţilor. 

 

 

 

 

Atribuții: 

 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor 

generale ale asociaţiei; 

b) aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

c) alegerea şi revocarea membrilor 

consiliului director; 

d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, 

după caz, a membrilor comisiei de cenzori; 

e) înfiinţarea de filiale; 

f) modificarea actului constitutiv şi a 

statutului; 

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, 

precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor 

rămase după lichidare; 

h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau 

în statut. 

 

 

 

Prin statut poate să decidă asupra revocării sau 

admiterii de noi membrii. Dacă nu i se dă 

aceste puteri de admitere și revocare membrii, 

trebuie să i se acorde puterile acestea 

Consiliului Director. 

 

 

1. Consiliul Director 

 

Este organul de conducere şi de 

administrare al acesteia, alcătuit din 

cel puțin 3 membri desemnați de 

fondator la momentul constituirii sau 

imediat după constituirea fundației. 
 

Atribuţii: 

 

a) stabilirea strategiei generale şi a 

programelor fundaţiei; 

b) aprobarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

c) alegerea şi revocarea cenzorului 

sau, după caz, a membrilor comisiei de 

cenzori; 

d) înfiinţarea de filiale; 

e) încheierea de acte juridice, în 

numele şi pe seama fundaţiei; 

f) executarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli; 

g) aprobarea organigramei şi a 

strategiei de personal ale fundaţiei; 

h) modificarea statutului 

fundaţiei; 

i) îndeplinirea oricăror alte 

atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

 

Regulile generale privind organizarea 

şi funcţionarea consiliului director se 

stabilesc prin statut. Consiliul director 

îşi poate elabora un regulament intern 

de funcţionare. 

2. Consiliul Director 

 

Consiliul director asigură punerea în executare 

a hotărârilor adunării generale. El poate fi 

alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în 

limita a cel mult o pătrime din componenţa sa. 

 

 

2. Cenzorul 

 

Se desemnează la înființare sau imediat 

după înființare. 
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Atribuții: 

 

a) prezintă adunării generale raportul de 

activitate pe perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul 

contabil, proiectul bugetului de venituri şi 

cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe 

seama asociaţiei; 

c) aprobă organigrama şi politica de 

personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se 

prevede altfel; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii 

prevăzute în statut sau stabilite de adunarea 

generală. 

 

Regulile generale privind organizarea şi 

funcţionarea consiliului director se stabilesc 

prin statut. Consiliul director îşi poate elabora 

un regulament intern de funcţionare. 

 

Atribuții: 

 

a)        verifică modul în care este 

administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le 

prezintă adunării generale; 

c) poate participa la şedinţele 

consiliului director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii 

prevăzute în statut sau stabilite de 

adunarea generală. 

 
                
 

3. Cenzorul 

 

Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, 

numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta 

poate fi o persoană din afara asociaţiei. 

 

În cazul în care asociaţia nu are obligaţia 

numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care 

nu este membru al consiliului director poate 

exercita dreptul de control. 

 

Cu toate acestea, există soluții controversate de 

la nivelul Judecătoriei Sector 1 și a 

Tribunalului Iași, potrivit cărora este necesară 

numirea unui Cenzor la momentul depunerii 

cererii de înființare chiar dacă numărul 

asociaților nu depășește 15 membri. 

 

Atribuții: 

 

a)        verifică modul în care este administrat 

patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă 

adunării generale; 
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c) poate participa la şedinţele consiliului 

director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii 

prevăzute în statut sau stabilite de adunarea 

generală. 

 

V. Dizolvare și lichidare 

Asociație 

 

Fundație 

Se poate dizolva prin hotărârea Adunării 

Generale sau din următoarele motive: 

 

Asociaţia se dizolvă de drept prin: 

 

a) împlinirea duratei pentru care a fost 

constituită; 

b) realizarea sau, după caz, 

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; 

c) imposibilitatea constituirii adunării 

generale sau a consiliului director în 

conformitate cu statutul asociaţiei, dacă 

această situaţie durează mai mult de un an de 

la data la care, potrivit statutului, adunarea 

generală sau, după caz, consiliul director 

trebuia să se constituie; 

d) reducerea numărului de asociaţi sub 

limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 

complinit timp de 3 luni. 

 

Totodată, asociaţia se dizolvă, prin hotărâre 

judecătorească, la cererea oricărei persoane 

interesate: 

 

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 urmăreşte un alt scop 

decât cel pentru care s-a constituit; 

d) când asociaţia a devenit insolvabilă. 

 

Nu se poate dizolva prin hotărârea Consiliului 

Director. 

 

Se dizolvă doar prin: 

 

a) împlinirea duratei pentru care a fost 

constituită; 

b) realizarea sau, după caz, 

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; 

 

Și în situaţia imposibilităţii constituirii 

consiliului director în conformitate cu statutul 

fundaţiei, dacă această situaţie durează mai 

mult de un an de la data la care, potrivit 

statutului, consiliul director trebuia constituit. 
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! IMPORTANT: 

 

În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite 

către persoane fizice. 

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop 

identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei. 

 

  

VI. Ce documente trebuie depuse pentru înființare și ce conțin ele 

Asociație 

 

Cererea de înscriere va fi însoţită de 

următoarele documente: 

 

a) actul constitutiv; 

b) statutul; 

c) acte doveditoare ale sediului şi 

patrimoniului iniţial; 

d) dovada disponibilităţii denumirii 

eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, 

refuzul motivat al eliberării acesteia. 

e) copii certificate pentru conformitate cu 

originalul ale actelor doveditoare ale identităţii 

membrilor asociaţi; 

f) declaraţie pe propria răspundere, 

încheiată în formă autentică, a persoanei care 

formulează cererea de înscriere, care cuprinde 

datele de identificare ale beneficiarilor reali ai 

asociaţiei, în sensul reglementărilor din 

domeniul prevenirii şi combaterii spălării 

banilor şi finanţării terorismului. Datele de 

identificare ale beneficiarului real sunt: 

numele, prenumele, data naşterii, codul 

numeric personal, seria şi numărul actului de 

identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa. 

 

Fundație 

 

Cererea de înscriere va fi însoţită de 

următoarele documente: 

 

a) actul constitutiv; 

b) statutul; 

c) acte doveditoare ale sediului şi 

patrimoniului iniţial; 

d) dovada disponibilităţii denumirii 

eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, 

refuzul motivat al eliberării acesteia; 

e) copii certificate pentru conformitate cu 

originalul ale actelor doveditoare ale identităţii 

fondatorilor şi membrilor consiliului director; 

f) declaraţie pe propria răspundere, 

încheiată în formă autentică, a persoanei care 

depune cererea de înscriere, care cuprinde 

datele de identificare ale beneficiarilor reali ai 

fundaţiei, în sensul reglementărilor din 

domeniul prevenirii şi combaterii spălării 

banilor şi finanţării terorismului. Dispoziţiile 

art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod 

corespunzător. Datele de identificare ale 

beneficiarului real sunt: numele, prenumele, 

data naşterii, codul numeric personal, seria şi 

numărul actului de identitate, cetăţenia, 

domiciliul sau reşedinţa; 

 

 

Actul constitutiv al asociației cuprinde: 

 

a) datele de identificare a membrilor 

asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, 

domiciliul sau sediul acestora; 

Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde: 

 

a) datele de identificare a fondatorului 

sau, după caz, a fondatorilor: numele sau 

denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul 

acestora; 
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b) exprimarea voinţei de asociere şi 

precizarea scopului propus; 

c) denumirea asociaţiei și, dacă 

denumirea e într-o limbă străină, și denumirea 

tradusă în limba română; 

d) sediul asociaţiei; 

e) durata de funcţionare a asociaţiei - 

pe termen determinat, cu indicarea expresă a 

termenului, sau, după caz, pe termen 

nedeterminat; 

f) patrimoniul iniţial al asociaţiei;  

g) componenţa nominală a celor dintâi 

organe de conducere, administrare şi control 

ale asociaţiei; 

h) persoana sau, după caz, persoanele 

împuternicite să desfăşoare procedura de 

dobândire a personalităţii juridice; 

i) semnăturile membrilor asociaţi. 

 

 

 

Statutul cuprinde: 

 

a) elementele din Actul constitutiv, cu 

excepţia celor precizate la lit. g) şi h); 

b) precizarea scopului şi a obiectivelor 

asociaţiei; 

c) modul de dobândire şi de pierdere a 

calităţii de asociat; 

d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor; 

e) categoriile de resurse patrimoniale 

ale asociaţiei; 

f) atribuţiile organelor de conducere, 

administrare şi control ale asociaţiei; 

g) destinaţia bunurilor, în cazul 

dizolvării asociaţiei, cu respectarea 

dispoziţiilor art. 60. 

 

b) scopul fundaţiei; 

c) denumirea fundaţiei și, dacă denumirea 

e într-o limbă străină, și denumirea tradusă în 

limba română; 

d) sediul fundaţiei; 

e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe 

termen determinat, cu indicarea expresă a 

termenului sau, după caz, pe termen 

nedeterminat; 

f) patrimoniul iniţial al fundaţiei; 

g) componenţa nominală a celor dintâi 

organe de conducere, administrare şi control 

ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea 

membrilor acestor organe; 

h) persoana sau persoanele împuternicite 

să desfăşoare procedura de dobândire a 

personalităţii juridice; 

i) semnăturile fondatorului sau, după caz, 

ale fondatorilor. 

 

Statutul cuprinde: 

 

a) elementele din Actul constitutiv, cu 

excepţia celor de la lit. g) şi h); 

b) explicitarea scopului şi a obiectivelor 

fundaţiei; 

c) categoriile de resurse patrimoniale ale 

fundaţiei; 

d) atribuţiile organelor de conducere, 

administrare şi control ale fundaţiei; 

e) procedura de desemnare şi de 

modificare a componenţei organelor de 

conducere, administrare şi control, pe 

parcursul existenţei fundaţiei; 

f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării 

fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60. 

  

 

 

 

VII. Rezumat – principalele avantaje și dezavantaje 

Asociație 

 

Fundație 

Patrimoniu inițial mic – 200 lei. 

 

Patrimoniu inițial foarte mare – 43.700 Euro în 

prezent. 
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Minim trei membri fondatori. 

 

 

 

Nu e necesară numirea unui cenzor dacă sunt 

mai puțin de 15 membri în asociație. 

 

Membrii asociației prin Adunarea Generală 

sunt organul de conducere și pot decide 

acceptarea sau excluderea de noi membri. 

 

 

Membrii fondatori pot fi excluși dacă ceilalți 

membri decid în Consiliul Director sau în 

Adunarea Generală acest lucru. 

 

Asociația se poate dizolva în mai multe situații 

decât Fundația, inclusiv prin decizia Adunării 

Generale. 

(a se vedea capitolul V. din această analiză ref. 

la dizolvare) 

 

Asociația se dizolvă dacă se reduce numărul de 

asociaţi sub 3, dacă acesta nu a fost complinit 

timp de 3 luni. 

 

 

 

Adunarea generală poate să decidă schimbarea 

Statutului și schimbarea scopului Asociației. 

 

 

Niciun membru fondator nu poate lăsa 

moștenire locul în Consiliul Director sau în 

Adunarea Generală. 

 

 

 

Un singur fondator, dar e totuși necesar să 

existe un Consiliu Director alcătuit din minim 

3 membri (unul poate fi fondatorul). 

 

Este necesară numirea unui cenzor. 

 

 

Fondatorul decide singur componența 

Consiliului Director și modul în care dorește să 

înlocuiască membrii Consiliului Director 

(similar angajaților dintr-un SRL). 

 

Fondatorul nu poate fi exclus. 

 

 

 

Fundația nu poate fi dizolvată prin hotărârea 

Consiliului Director, iar cazurile de dizolvare 

sunt mai puține decât la Asociație. 

(a se vedea capitolul V. din această analiză ref. 

la dizolvare) 

 

Fundația se dizolvă doar dacă Consiliul 

Director nu poate fi constituit, dacă această 

situaţie durează mai mult de un an de la data la 

care, potrivit statutului, consiliul director 

trebuia constituit. 

 

Doar Fondatorul poate schimba scopul 

fundației, dar Consiliul Director poate schimba 

celelalte elemente ale statutului. 

 

Fondatorul poate stabili prin Statut că locul său 

în Consiliul Director va fi luat de către un 

moștenitor la decesul său. 

 

 

 

 


