ASOCIAŢIA ACCOUNTING ALL THE TIME
STATUT

CAP. I. PREVEDERI GENERALE

Art. 1.ASOCIAŢIA ACCOUNTING ALL THE TIME are la bază înţelegerea prin care
mai multe persoane au pus în comun şi permanent contribuţia lor materială, cunoştinţele şi
activitatea lor, pentru atingerea unui scop, care nu urmăreşte realizarea unor foloase pecuniare
sau materiale pentru membrii săi.
Art. 2. Asociaţia se înfiinţează prin voinţa membrilor fondatori consemnat în actul
constitutiv.
Art. 3. Asociaţia funcţionează potrivit prevederilor prezentului Statut, a legilor care
guvernează activitatea asociaţiilor şi îşi începe activitatea din momentul dobândirii
personalităţii juridice. Asociaţii îşi desfăşoară activitatea pe durată nedeterminată în timp.
Art. 4. Obiectivul principal al asociaţiei:susţinerea intereselor profesionale ale
membrilor săi, economişti şi contabili prin:
i.
monitorizare legislaţie;
ii.
organizarea de acţiuni de informare cu privire la legislaţia economică şi contabilă;
iii.
studii de caz, speţe şi orice problemă din domeniul contabilitate – fiscalitate aparută în
circuitul întocmirii şi prelucrării actelor, prezentării informaţiilor către societate, mediul
extern si autorităţile fiscale;
iv.
crearea unei baze de date în domeniul contabilitate – fiscalitate la care membrii
asociaţiei vor avea acces gratuit si care va conţine:
model întocmire documente contabile;
monografii contabile;
soluţii pentru cazuri practice si speţe.
v.
organizarea de evenimente cu taxă de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilzate
în scop social sau profesional potrivit statutului
vi.
organizarea de seminarii de pregatire şi dezvoltare profesională a membrilor asociaţiei.
Art. 5. Alte obiective ale asociaţie sunt:
a). Pentru studenţi, membrii ai asociaţiei, interesaţi de domeniul economic se va proceda la
dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile şi instituţiile de profil din Romania.
b). Pentru antreprenori, societati comerciale, din diferite domenii de activitate, membri ai
Asociatiei, organizarea de conferinte pe teme economice, fiscale si legate de mediul de
afaceri.
c). Asociaţia poate înfiinţa societăţi: dividendele obţinute de asociaţie din activităţile acestor
societăţi se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei, dacă nu se reinvestesc în
aceleaşi societăţi. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă
acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei
juridice.
d). Asociatia poate colabora punctual si pe proiecte cu orice alta asociatie, organizatie,
institutie publica, din mediul economic si care este interesata de domeniul contabil – fiscal
e).Asociatia se bazeaza in organizarea si functionarea sa pe principiile:
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Legalitate-cunoasterea si respectarea legislatiei economice si fiscale,
cunoasterea organismelor profesionale cu rol de certificare profesionala (
CECCAR, CAFR, CCF )
Transparenta- in toate actiunile intreprinse de Asociaţie
Voluntariat din partea membrilor
Sprijin reciproc
Initiativa
Durabilitate
Competenta
Responsabilitate

Art. 6. Asociaţia are sediul în Mun. Bucureşti, str. Râul Mara, Nr. 13, Bl. E1, Sc. 1,
Et. 4, Ap. 20, Sector 4.

CAP. II. PATRIMONIUL

Art. 7.Patrimoniul Asociaţiei este format din fonduri în numerar, valoarea
patrimoniului Asociaţiei este de 210 lei şi se compune din fonduri în numerar depuse de
membrii fondatori în cote egale a câte 70 lei fiecare.
Art. 8. Fondurile Asociaţiei provin din :
a.
Patrimoniul initial
b.
Taxa de inscriere in asociatie
c.
Cotizatiile semestriale si alte contributii ale membrilor
d.
Donatii, sponsorizari primite cu respectarea legislatiei in vigoare
e.
Alte surse legale
Art. 9. Orice operatiune cu privire la patrimoniul Asociaţiei trebuie aprobata de
Consiliul Director, gestiunea patrimoniului este in sarcina Consiliului Director cu respectarea
legislatiei in vigoare .
Art. 10. Operatiunile cu fonduri banesti sunt aprobate doar de catre Presedinte, pe
orice document de plata este necesar semnatura 1 apartinand membrului in Consiliul Director
si semnatura 2 apartinand presedintelui.
ART.11Se poate fixa un plafon maxim la plata, pentru ce depaseste acest plafon sunt
necesare cele doua semnaturi .
ART.12Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniu AATT in baza
unor contributii anterioare sau sub alt motiv
ART.13Alte detalii privind operatiunile banesti vor fi stabilite prin Regulamentul de
ordine interioara si prevederile legale in vigoare

CAP. III. ORGANIZARE
Art. 14. Asociaţia are în organizarea sa următoarele organe de conducere:
A.Adunarea Generală
B.Consiliul Director
C.Cenzori
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Art. 15. Adunarea Generală este organul suprem al Asociaţiei şi se compune din
totalitatea membrilor, aceştia având drept de vot egal in cadrul acesteia.
Art. 16. Adunarea Generală se reuneşte în sesiuni ordinare şi sesiuni extraordinare.
Art.17.Adunarea Generală ordinară se reuneste cel putin o data pe an, in primul
trimestru, iar adunarea generala extraordinara se reuneste de cate ori este nevoie
Art.18.Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director sau de minim 1/3 dintre
membrii.
Art. 19. Modalitatea in care sunt convocati membri, consta in anunturi pe pagina de
internet a asociatiei, trimiterea de invitatii scrise la adresele de e-mail mentionate in
formularul de inscriere. In invitatie se precizeaza locatia, data, ora, ordinea de zi
Art. 20. Adunarea Generala este considerata statutar intrunita daca sunt prezenti ½+1
din totalitatea membrilor .Daca nu se intruneste cvorumul necesar, Adunarea Generala va fi
convocata din nou in decurs de 14 zile cu respectarea temelor propuse initial. Daca nici la a
doua convocare nu se intruneste cvorum necesar, deciziile se iau cu majoritatea membrilor
prezenti.
Art. 21. Atributiile Adunarii Generale:
-Adopta si modifica Statutul si Regulamentul intern al Asociatiei
-Alege Consiliul Director
-Analizeaza rapoartele de activitate intocmite de Consiliul Director
-Aproba situatiile financiare anuale ale Asociatiei
-Verifica activitatea Consiliului Director, analizeaza propunerile facute
-decide cu privire la excluderea membrilor
-decide cu privire la cuantum contributii semestriale
-alte hotarari cu privire la Asociatie prevazute in legislatia specifica
Art. 22. Hotararile Adunarii Generale se aplica cu majoritatea simpla a membrilor
prezenti ( ½+1) .
B. Consiliul Director
Art. 23. Consiliul Director al Asociaţiei este ales de Adunarea Generală, pe o perioada
de 2 (doi) ani şi este compus din 5 membri: presedintele si 4(patru) vicepresedinti ai
Asociaţiei.
Art. 24. Consiliului Director trebuie sa aibă in componenţă membri ai Asociaţiei care
vor activa in relatie cu aceasta in regim de voluntariat, fiind aplicabilă regula cu privire la
contractul de mandat cu titlu gratuit.
Art. 25. Atributiile Consiliului Director sunt:
-in etapa de constituire a Asociaţiei vor proceda la efectuarea tuturor demersurilor
necesare in vederea dobandirii personalitatii juridice si inregistrarii asociatiei la Administratia
Financiară.
-aprobarea formularului tip reprezentând cererea de adeziune la Asociaţie
-aprobarea taxei de inscriere si a cotizatiei semestriale
-aproba achizitia domeniului de internet al asociatiei
-aproba modul de intocmire si prezentare a asociatiei pe pagina de internet
-asigura gestiunea formularelor de inscriere in Asociaţie
-elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli
- propune proiecte pentru anul 2017
-numeste Cenzorul daca este cazul
-numeste Contabilul Sef
-alte atributii care vor fi stabilite ulterior prin modificarea Statutului Asociaţiei in
functie de numarul de membri.
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Art. 26. Consiliul Director se intruneste cel putin 1 data pe luna si ori de cate ori este
nevoie pentru decizii cu privire la activitatea curenta a Asociaţiei.
Art. 27. Consiliul Director se convoacă de către Preşedinte.
Art. 28. Hotararile Consiliului Director se consemneaza in scris, se numeroteaza.
Art. 29. Pe langa atributiile ca membru in Consiliul Director, Presedintele Asociaţiei
are urmatoarele atributii specifice:
-convoaca Consiliul Director
-conduce sedintele Consiliului Director si Adunarea Generala
-contrasemneaza orice document care priveste Asociatia.
Art. 30. Consiliul Director poate delega temporar sau permanent unele din atributiile
sale.
Art. 31. Consiliul Director stabileste necesitatea numirii unui Director executiv,
atribuţiile acestuia si prezentarea lor in Regulamentul intern precum si efectuarea unor
modificari ale Statului se vor face cu aprobarea Adunarii Generale.
Art. 32. Alte aspecte privind functionarea Consiliul Director se stabilesc prin
Regulamentul intern al Asociaţiei.
C. Cenzorii
Art. 33. Cand numarul membrilor depaseste 15 persoane, Consiliul Director are
obligatia sa convoace Adunarea Generala pentru numirea unui cenzor din randurile membrilor
sau din afara, la depasirea a 100 de membri, Consiliul Director are obligatia sa convoace
Adunarea Generala pentru numirea unei comisii de cenzori formata din 3 persoane din care
cel putin una sa fie expert contabil.
Art. 34. Atributii cu privire la Cenzor se vor stabili in Regulamentul intern.
CAP. IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 35. Membrii sunt persoane fizice şi juridice care sunt interesate sa activeze
potrivit scopului Asociaţiei si care aderă la statutul acesteia.
35.1 Aderarea la Asociaţie se va realiza prin completarea şi semnarea unui formular de
adeziune.
Art. 36. Membrii Asociaţiei au urmatoarele drepturi:
36.1 sa aleaga si sa fie alesi in structurile de conducere ale Asociaţiei
36.2 sa participe cu drept de vot la sesiunile Adunarii Generale a Asociaţiei
36.3 sa initieze si sa participe la actiunile organizate de Asociaţie
36.4 sa aiba acces la bazele de date ale Asociaţiei
36.5 sa se retraga liber din Asociaţie
36.6 sa beneficieze de toate drepturile si avantajele oferite de Asociaţie membrilor sai.
Art. 37. Membrii Asociaţiei au urmatoarele obligatii :
37.1 sa respecte Statutul, Regulamentul intern, hotararile Adunarii Generale si ale
Consiliului Director
37.2 sa activeze pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociaţiei
37.3 sa achite cotizatia semestriala si alte contributii stabilite de adunarea generala
37.4 sa contribuie la crearea bazei de date a Asociaţiei
37.5 sa notifice orice modificare privind datele personale
Art. 38. Sanctiunile aplicate de catre Asociaţie membrilor sai sunt :
a.
Avertisment
b.
Suspendare
c.
Excludere
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Art. 39. Sanctiunile se aplica pentru incalcarea prevederilor Statului si a
Regulamentului intern.
Art. 40. Aplicarea si revocarea sanctiunilor se hotarasc de :
40.1 Consiliul Director pentru sanctiunile prevazute la pct.a) si b)
40.2 Adunarea Generala pentru sanctiunea prevazuta la pct. c)
Art. 41. Incetarea calitatii de membru are loc in urmatoarele situatii:
a) retragerea
b) excluderea
c) decesul
d) oricare alte cauze care pot prejudicia imaginea Asociaţiei şi credibilitatea acesteia.
Art. 42. Incetarea calitatii de membru atrage in mod automat incetarea oricaror
imputerniciri, functii, calitati conferite de AATT
Art. 43. In relatia cu membri, Asociaţia nu intervine in problemele personale ale
acestora si nici nu intervine in relatiile acestora cu tertii. Membrii pastrează intreaga libertate
de actiune in masura in care actiunea lor nu contravine scopului asociatiei.
Art. 44. Aceştia sunt ţinuţi la plata cotizaţiei şi a obligaţiilor asumate până în ziua în
care a pierdut calitatea de asociat.
Art. 45. Drepturile personale, sociale sau extracorporative câştigate de un asociat
obligă Asociaţia la respectarea lor, dacă titularul nu a renunţat în scris, în mod expres.
Art. 46. Asociaţii interesaţi sau Ministerul Public pot ataca hotărârile Adunării
Generale înaintea instanţelor judecătoreşti numai pentru motive de ordine publică şi abatere
de la scopul Asociaţiei, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii.
CAP. V. DISPOZIŢII FINALE
Art. 47. Reorganizarea, dizolvarea, lichidarea Asociaţiei se va face cu respectarea
prevederilor legislaţiei in materie.
Art. 48. Funcţia de Director executiv poate fi cumulată cu funcţia de preşedinte sau
vicepreşedinte al Asociaţiei cu aprobarea Adunării Generale.
Art. 49. Prezentul Statut al Asociaţiei, se completează cu prevederile legale in materie.
Art. 50. Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală şi intră în vigoare de la
data obţinerii personalităţii juridice a Asociaţiei.
Membrii fondatori:
TEODORESCU TATIANA
BRATU MARIAN
ROMAN MARIA - IOLANDA
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