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STA TUT 

"ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC-A.P.A.R." 

actualizat si redactat in baza Hotararii Adunarii Generale a Membrilor, 

din data de 20 octombrie 2014 

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC (denumita in continuare "APAR"), cu 
sediul in sat Mogosoaia, com. Mogosoaia, str. Chitila Padure, nr. 18, jud. llfov, lnregistrata In Registrul 
persoanelor juridice fara scop patrimonial al Judecatoriei Buftea sub nr. 21PJ/2012, In baza lncheierii nr. 
1102/07 martie 2012, din dosarul nr. 2612/94/2012, 

prin MEMBRll sai, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Membrilor din 20 Octombrie 2014, 

asociatia si membrii prin imputernicit Tanase Cristian : 

Tn conformitate cu hotararea Adunarii Ggenerale din data de 20 octombrie 2014, 
adopta prezentul STA TUT ACTUALIZA T, urmand ca asociatia sa functioneze, de la data adoptarii, In baza 
acestuia, a a actului constitutiv ~;a prevederilor legale In vigoare. 

CAPITOLUL I - DENUMIREA, NATURA JURIDICA, SEDIUL, DURATA ASOCIATIEI 

Art. 1. - Denumirea 
Denumirea Asociatiei este "ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC - A.P.A.R.", 
conform dovezii privind disponibilitatea denumirii cu nr. 107407 /24-01-2012, eliberata de Ministerul 
Justitiei . 
Denumirea asociatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de catre aceasta la care se 
adauga adresa sediului social, codul fiscal si contul bancar. 

Art. 2. - Sediul 
Sediul Asociatiei este in sat Mogosoaia, com. Mogosoaia, str. Chitila Padure, nr. 18, jud. llfov. 
Acesta va putea fi modificat ulterior, pe baza hotararii Adunarii Generale sau a Consliului Director. 
In baza hotararii Adunarii Generale, Asociatia va putea deschide filiale si sucursale oriunde var exista 
conditii prielnice, in tara si in strainatate, pentru realizarea scopului asociatiei. 

Aceasta va putea constitui in conditiile legii, uniuni de federatii sau grupari de persoane juridice si se va 
putea afilia la institutii similare din tara si din strainatate, prin hotararea Consiliului Director. 

Art. 3. - Durata de functionare a Asociatiei 
Durata de functionare a Asociatiei este nelimitata de la data inscrierii in Registrul asociatiilor si 

fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Buftea. 
Durata de functionare poate fi modificata prin hotararea Adunarii Generale a membrilor Asociatiei. 



~" . ..... ,,_.,..Lt~~. . , . , ....... 

"i. ~ 
; ~ ...... food .....,..,. ~".!~!lli! 

ASOCJA'flA PENTRU PROMOVARfAALlMENTULUl ROMANEsc-APAR 

Mem.bra a Federatiei Nations.le PRO AGRO 

CAPITOLUL 11-SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI 

Art. 4. - Scopul 
Asociatia isi propune ca scop: 
Scopul Asociatiei este, dupa cum o spune si numele, promovarea producatorului roman de alimente, 
vazut ca entitate ce produce efectiv alimente pe teritoriul Romaniei. Promovarea se va realiza pe piata 
externa cat si pe piata interna, prin actiuni directe catre consumator, catre revanzator cat si la nivelul 
autoritatilor locale si centrale. Asociatia non-profit este constituita din membrii fondatori, membrii activi 
si membrii simpatizanti. Acestia pot proveni din toate ramurile industriei alimentare, conexe industriei 
(condiment, material de ambalat, retail, etc.sau servicii dedicate industriei. Apartenenta unui membru la 
o alta asociatie nu reprezinta un impediment in calea colaborarii pentru atingerea scopului propus, si 
anume identificarea cailor cat mai profitabile de vanzare pentru alimentele romanesti pe piata interna, 
europeana si mondiala. Astfel asociatia, denumita in continuare A.P.A.R., este o interfata intre 
producatori si autoritati pentru implementarea diverselor programe guvernamentale, participarea la 
targuri si expozitii interne si international, precum si la misiunile economice. 

Art. 5. - Pentru realizarea acestui scop Asociatia isi propune ca obiective desfasurarea urmatoarelor 
activitati: 

1. Reprezentarea tuturor specialistilor din industria alimentara si sectoarele conexe acesteia in 
relatiile cu autoritatile nationale si international; 

2. Reprezentarea membrilor asociatiei in cadrul ministerelor si autoritatilor direct dependente de 
industria alimentara, locale, regionale, nationale si international (domenii: agricultura, 
zootehnie,biologie, biotehnologii, ecologie si protectia mediului, industria alimentara, 
alimentative publica, turism, medicina, economie si dezvoltare durabila, legislatie agro
alimentara, comert, educatie-invatamant- cercetaresi altele); 

3. lmplicare in elaborarea proiectelor de acte normative care privesc industria alimentara din 
Romania - prin inaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G.-uri cu domeniu de 
activitate asemanator, etc. 

4. Apararea intereselor individuate, colective, de grup side principiu pentru membrii A.P.A.R.; 
5. Situarea industriei alimentare intre prioritatile economice ale Romaniei; 
6. lmplicarea directa in activitati de cercetare-dezvoltare-inovare si transfer tehnologic; 
7. Promovarea unor principia ferme pentru asigurarea securitat ii alimentare; 
8. Promovarea unor directii pentru educarea consumatorului roman si asigurarea unui consum de 

alimente in deplina cunostinta a acestuia; 
9. Apararea deontologiei profesionale si a drepturilor de proprietate industrial si intelectuala 

pentru membrii asociatiei; 
10. Unificarea preocuparilor si a idealurilor profesionale ale tuturor specialistilor de industrie 

alimentani si asigurarea unui cadru coherent pentru exprimarea in relatiile cu autoritatile; 
11. Oferire de consultant economica, financiara, sanitar-veterinara, tehnica; 
12. Dezvoltarea de colaborari cu asociatii similare acesteia din tara si din strainatate; 
13. Organizarea de congrese, conferinte, simpozioane, reuniuni stiintifice, workshop-uri, dezbateri si 

mese rotunde cu specialisti in domeniu; 
14. Editarea de publicatii in domeniu; 

..• ,h , c· ~· 
'··· II :_. r 1 f. I~ . 

( 



ASOOA'flA PENTRU PROMOVARFAALlMENTULUl ROMANfsc-APAR 

Mem.bra a f'ederapei Nationale PRO AGRO 

15. lnfiintarea unei reviste de specialitate cu recunoastere internationala; 
16. lmplementarea si dezvoltarea de proiecte cu surse de finantare interne si externe in domeniul de 

activitate si in stransa corelare cu scopul propus; 
17. Derularea de activitati promotionale in vederea sustinerii sponsorizarilor; 
18. Colaborarea si organizarea de schimburi de experienta cu organizatii similar din tara si din 

strainatate; 
19. Acordarea de premii si granturi pentru stimularea excelentei in domeniu; 
20. Orice alte activitati care due la indeplinirea obiectivelor asociatiei; 
21. Posibilitatea negocierii in numele membrilor, formand o central de achizitii sau de vanzari; 
22 . Sustinerea in mod active a unui membru (promovare produse sau servicii}. 

CAPITOLUL Ill - PATRIMONIUL SI SURSELE DE VENITURI SI CHELTUIELI ALE ASOCIATIEI 

Art. 6- Patrimoniul initial al Asociatiei este de 1.000 lei, constituit din contributiile in numerar ale 
membrilor 
fondatori. 
Aces;t patrimoniu initial urmeaza a fi depus in contul ce se va deschide in numele asociatiei la banca 
aleasa de membrii fondatori. 

Art. 7.-Veniturile Asociatiei 
Veniturile Asociatiei provin din: 

a} Cotizatiile membrilor, in cuantumul stability de Adunarea Generala; 
b) Dobanzile si dividendele rezultate din amplasarea sumelor disponibile, in conditii legale; 
c) Dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie; 
d) Donatii, sponsorizari sau legate; 
e) Din publicatii, din prestarea de catre asociatie a altor activitati, actiuni, fara sa afecteze 

activitatea de baza, pentru care se vor incasa drepturile banesti cuvenite; 
f) Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale; 
g) Surse atrase pe programe cu finantare din fonduri interne si international; 
h) Alte venituri prevazute de lege. 

Art. 8 - Cheltuielile asociatiei 
Principalele cheltuieli ale asociatiei sunt: salarii, indemnizatii, prime si premii, procurari de imprimate de 
birou, chirii, utilitati, dobanzi, taxe, comisioane bancare, cazare, masa, transport, plata utilitatilor, burse 
si alte cheltuieli conform legii, 
Cheltuielile se efectueaza in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli si se aproba de persoanele 
insarcinate de Consiliul Director. 
Salariile,indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele organigramei 
aprobate de Consiliul Director si ale bugetului de venituri si cheltuieli. 

Art. 9-Asociatia este o persoana juridical ce activeaza pe principiul autogestiunii, cu bilant autonom, 
cont in banca si stampila proprie. Ea efectueaza incasari si plati in lei prin casieria proprie, insa asociatia 
nu realizeaza profit. Soldurile rezultate la incheierea activitatii bugetare se vor raporta la prevedrile 
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bugetului anului urmator. Din sumele obtinute, conform celor de mai sus, se pot acorda prime pentru 
activitati deosebite si gratificatii anuale. 

Art. 10- Asociatia poate infiinta societati comerciale, conform art. 47 din OG 26/2000. Dividendele 
obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi 
societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei. 

Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au character accesoriu si 
sunt in stransa legatura cu scopul principal al asociatiei. 

Art. 11- Cuantumul cotizatiilor membrilor asociatiei si modalitatea de plata se stabilesc de Adunarea 
Generala a membrilor asociatiei. 

Art. 12 - Asociatia poate deschide conturi la orice banca din Romania, cu respectarea legislatiei in 
vigoare.Operatiunile financiare se vor putea face cu semnatura presedintelui sau a persoanei desemnate 
in mod expres, prin imputernicire scrisa . 

Art. 13 - Exercitiul economic-financiar incepe la 01 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an, 
primul exercitiu incepand cu data constituir ii legale a asociatiei . 
Consiliul Director va intocmi bilantul executiei bugetului de ven ituri si cheltuieli si va tine evident 
activitatii economico-financiare in conformitate cu normele legale in vigoare. 

CAPITOLUL IV- MEMBRll ASOCIATIEI 

Art. 14 - Membru al Asociatiei poate f i orice persoana fizica sau juridica din tara sau din strainatate, la 
cererea sa, cu obligatia de a actiona permanent si eficient pentru realizarea scopului si obiectivelor 
asociatiei, de a respecta cu strictete statutul si de a contribui prin aportul sau la constituirea sau marirea 

patrimoniului asociatiei. 
Persoanele care au decis infiintarea si au actionat in sensul infi intarii si functionari i asociatiei, au 
calitatea de membri fondatori. 
La propunerea Presedintelui, Adunarea Generala poate acorda titlul de membru de onoare acelor 
persoane care au adus o contributie importanta la dezvoltarea asociatiei . 

Art. 15- Categorii de membri 
a) Membri fondatori 
b) Membri aderenti 
c) Membri simpatizanti 
d) Membri de onoare 

Art. 16 - (l)Membru simpatizant al asociatiei poate f i orice persoana care prezinta integritate 
profesionala si o autentica reputatie morala, este interesata de realizarea scopului si obiectivelor 
asociatiei, care solicita, ulterior constituiri i, sa adere la asociatie, si a carui cerere este aprobata in 

conditiile prezentului statut. 
.. r . 
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(2) Membru aderent poate fi orice persoana care desfasoara activitate in domeniul industriei alimentare 
romanest,care solicita, ulterior constituirii, sa adere la asociatie, si a carui cerere este aprobata in 
conditiile prezentului statut. 

Art. 17 - Membru al asociatiei poatedeveni : 
a) persoana care intruneste conditiile din prezentul statut 
b) Orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 14,15,16,(dupa caz) si a carui cerere 

de adeziune a fast aprobata de Consiliul Director; 

Art. 18 - Dobandirea calitatii de membru se realizeaza la propunerea Presedintelui, prin validarea · 
individuala de catre Consiliul Director al Asociatiei, dupa completarea cererii de adeziune. 

Art. 19 - Toti membrii asociatiei au urmatoarele drepturi: 
a) Sa aleaga si sa fie alesi in organelle de conducere ale Asociatiei, cu exceptia membrilor 

simpatizanti,in conformitate cu prevederile prezentului statut; 
b) Sa participe la manifestarile organizate de Asociatie, in conditiile stabilite de Consiliul Director; 
c) Sa propuna masuri de imbunatatire a activitatilor si de realizare a obiectivelor Asociatiei ; 
d) Sa se adreseze nemijlocit tuturor organelor Asociatiei si sa primeasca in acelasi timp informatiile 

solicitate; 
e) Sa primeasca pentru merite deosebite, diploma de onoare, bonificatii sau alte recompense, 

nepecuniare, la propunerea Presedintelui si dupa aprobarea de catre Consiliul Director; 
f) Sa utilizeze baza materiala si informational a Asociatiei conform Regulamentului de ordine 

interioara; 

Art. 20 - Toti membrii au urmatoarele obligatii: 
a) Sa respecte prevederile statutului si hotararile organelor de conducere ale asociatiei; 
b) Sa plateasca cotizatia stabilita de Adunarea Generala, cu exceptia membrilor fondatori; 
c) Sa actioneze pentru indeplinirea scopului si obiectivelor asociatiei; 
d) Sa promoveze standardele, principiile si imaginea asociatiei; 
e) Sa contribuie la realizarea actiunilor propuse de asociatie; 
f) Sa respecte normele eticii si principiile deontologiei profesionale 
g) Sa respecte standardele si recomandarile asociatiei; 
h) Sa nu desfasoare activitati politice in cadrul sau cu ocazia manifestarilor organizate de asociatie; 
i) Sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei de date si informatii a asociatiei; 
j) Sa participe, la solicitarea Consiliului Director, la adunarile si manifestarile initiate de organelle de 

conducere ale Asociatiei, la activitatile profesionale, precum si la sedintele organelor de 
conducere din care fac parte; 

k) Sa pastreze confidentialitatea informatiilor, in cazuri expres stabilite de Consiliul Director. 

Art. 21-Pierderea calitatii de membru se realizeaza daca este indeplinita eel putin una din urmatoarele 
conditii: 

a) Neplata cotizatiei pe trei luni. Pierderea calitatii de membru se realizeaza prin hotarare a 
Consiliului Director; 
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Art. 26-Adunarea Generala are urmatoarele atributii: 

a) Hotaraste modificarea actului constitutiv statutului asociatiei; 

b) Aproba strategia si politica propuse de Consiliul Director; 

c) Aproba Regulamentul de functionare al Asociatiei si orice alte acte interne de organizare; 
d) Alege si revoca Consiliul Director, presedintele si comisia de cenzori; 

e) Stabileste criteriile de aderare si excludere din Asociatie; 

f) Aproba bugetul annual si executia bugetara din anul anterior, pe baza fundamentarii Consiliului 

Director si avizului Comisiei de Cenzori; 

g) Stabileste cuantumul si periodicitatea cotizatiei si aproba raportul Consiliului Director si, 

respective, al Comisiei de Cenzori, de descarcare de gestiune pentru perioada analizata; 

h) Aproba organigrama asociatiei; 
i) Hotaraste infiintarea de filiale sau sucursale, precum si afilierea la federatii si confederatii; 
j) Aproba dizolvarea asociatiei si numeste lichidatorii, stabileste destinatia bunurilor la dizolvare; 
k) Hotaraste acordarea titlului de membru de onoare, la propunerea presedintelui; 
I) lndeplineste,in vederea atingerii scopului Asociatiei, orice alte activitati neinterzise de prezentul 

statut sau de lege; 

Adunarea Generala isi poate delega o parte din atributii catre Consiliul Director. 

B. CONSILIUL DIRECTOR 

Art. 27- Consiliul Director este organul de conducere curenta al Asociatiei. 

Consiliul Director este alcatuit din : 

a)Presedinte; 
b)Trei vicepresedinti 
c)secretar general. 
Numarul membrilor Consiliului Director poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale a Membrilor 

asociatiei. 

Art. 28- Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani, cu posibilitatea realegerii. 

Calitatea de membru in Consiliul Director se poate exercita fie personal fie prin mandatar in baza unei 
procuri/imputerniciri. 

Art. 29 - Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare o data pe semestru, sedintele extraordinare 
convocandu-se de fiecare data cand este necesar. 
Modul de convocare si procedurile se vor detalia in Regulamentul de Functionare al Asociatiei. 

Art. 30 - Consiliul Director adopta hotarari in prezenta a eel putin 3 membri, cu votul majoritatii." 

Art. 31- Consiliul Director are urmatoarele atributii: 
a) Asigura aducerea la indeplinire a scopurilor asociatiei astfel cum au fost prevazute in prezentul 

statut si aplica strategia si politica Asociatiei astfel cum sunt stabilite de Adunarea Generala; 
b) Organizeaza convocarea Adunarii Generate si pregateste agenda acesteia; 
c) Supune aprobarii adunarii generale rapoarte de activitate, proiectul de buget si executia 

bugetara; 
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d) Hotaraste angajarea patrimoniului asociatiei si da socoteala de actele sale in fata Adunarii 

Genera le; 
e) Aproba acceptarea donatiilor si legatelor conditionate; 
f) Admiterea si excluderea membrilor Asociatiei; 
g) Stabileste grila de salarizare a personalului incadrat cu contract de munca si nivelul remuneratiei 

colaboratorilor; 
h) Semneaza actul constitutiv si statutul modificate prin hotararea Adunarii Generale; 
i) lndeplineste atributiile stabil ite de catre Adunarea Generala precum si alte atributii prevazute de 

lege; 
In indeplinirea atributiilor sale, Consliul Director va putea folos i si personal remunerat. 

Art. 32- Presedintele este ales pe o perioada de 5 ani si are urmatoarele atributii : 
a) Reprezinta asociatia in relatiile cu tertii si in actiunile in justitie; 
b) Are drept de reprezentare al asociatiei in stabilirea de raporturi juridice cu tertii 

(contracte,acorduri, conventii, prestari servicii, colaborari de orice tip in functie de interesele si 
scopul asociatie i); 

c) Deschide,inchide, administreaza conturi bancare si de trezorerie ale asociatiei, acorda 
imputerniciri in vederea administrarii si utilizarii conturilor, dispune plati din /in aceste conturi, 

d) Reprezinta asociatia in adunarile generale ale persoanelor j uridice din a caror structura face 

parte asociatia; 
e) Prezideaza sedintele Consiliului Director si ale Adunarii Generale; 
f) lndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala in sarcina sa; 
g) Exercita intreaga sa autoritate si competent pentru a determina infaptuirea scopurilor asociatiei; 
h) Hotaraste cu privire la intrarea iesirea asociatiei in/din alte structuri/entitati juridice de orice tip, 

cu privire la dobandirea sau pierderea/incetarea calitatii de asociat/actionar/membru al 
asociatiei in societati comerciale ssau organizatii neguvernamentale ,non profit, de orice tip; 

Art. 33- Presedintele poate delega puterile sale pentru anumite perioade de timp unui membru al 
Consiliului Director, precizand in scris sfera, durata si limitele competentelor, raspunzand solidar de 
actele si faptele mandatarului sau . 

CAPITOLUL VI - DISPOZITll FINALE 

Art. 34 - Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se face in situatiile prevazute de lege. 
Trecerea patrimoniului rezultat dupa lichidare, catre o persoana juridical nonprofit, avand un obiect de 
activitate apropiat de eel al Asociatiei se decide de catre Adunarea Generala prin votul majoritatii simple 
a membrilor prezenti. Var avea prioritate organizatiile la a caror infi intare a participat Asociatia . 
Art. 35 - Modificarile si completarile prezentulu i statut se fac prin hotarari ale Adunarii Generale in 
conditiile legii si ale prezentului statut. 
Prevederile prezentului statut se completeaza cu normele legale imperative cuprinse in legislatia in 
vigoare. 
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