ACT CONSTITUTIV
CAPITOLUL I.
Art. 1. Regimul juridic
(1) Asociația se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără
scop lucrativ, mecanismul de funcționare fiind reglementat de Ordonanța Guvernului nr.
26/2000 și alte acte normative în vigoare, precum și de prevederile prezentului Statut și ale
Actului Constitutiv.
(2) Prin excepție de la alin. (1), Asociația poate deșfășura inclusiv activitate de tip
economic, cu respectarea legislației în vigoare, precum și a prevederilor prezentului Act
Constitutiv și ale Statutului Asociației.
Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de asociație din
activitățile acestor societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți
comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociației.
(3) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la Asociaţie trebuie să indice
denumirea acesteia, numărul de înregistrare în Registrul Național al Asociațiilor și
Fundațiilor și datele de contact.

Art. 2. Denumirea Asociației
(1) Denumirea Asociației este ASOCIAȚIA CREDERE pentru INFORMAREA,
CONSILIEREA și EDUCAREA CONSUMATORILOR (denumită în continuare
Asociația / Asociația CREDERE).
(2) Denumirea este rezervată la Ministerul Justiției, potrivit dovezii privind disponibilitatea
denumirii nr. 167408 din data de 27.03.2018.
Art. 3. Sediul Asociației
Sediul Asociaţiei este situat în municipiul București, sector 4, str. Aleea Tomești, nr. 9,
bloc 15, scara B, etaj 4, ap. 51, camera 1.

Art. 4. Durata Asociației
Asociația se constituie pe o durată nelimitată, începând cu data înregistrării în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.
Art. 5. Scopul și obiectivele Asociației
(1) Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită, în
principal, cu scopul de a informa, consilia, educa și proteja consumatorii de servicii
financiare (fără a se limita strict la aceștia), atât pe plan intern, cât și în plan internațional.
(2) Obiectivele Asociației sunt reglementate prin Statut.
CAPITOLUL II.
Art. 6. Patrimoniul inițial
(1) Patrimoniul inițial al Asociației este în valoare de 200 LEI, adică două sute lei și se
compune din aportul exclusiv în numerar al membrilor fondatori. Patrimoniul inițial a fost

(2) Aportul fiecărui membru fondator este de câte 40 de lei, adică patruzeci de lei.
(3) Patrimoniul Asociației poate fi majorat de către Fondatori prin sponsorizări sau donații
de la diverse persoane fizice sau juridice, române sau străine, conform legii, Statutului
Asociației și prezentului Act Constitutiv.
CAPITOLUL III.
Art. 7. Organele Asociației
(1) Organele Asociației sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director.

(2) Atribuțiile organelor Asociației sunt prevăzute în Statut.
Art. 8. Adunarea Generală
Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor cu drept
de vot, potrivit reglementărilor statutare.

Art. 9. Consiliul Director
(1) Consiliul Director este organul de administrație al Asociației.
(2) Primii membri ai Consiliului Director sunt următorii:

Art. 10. Președintele Asociației
Președintele Asociației CREDERE pentru INFORMAREA, CONSILIEREA și
EDUCAREA CONSUMATORILOR este Dl. TĂNASE DORINEL-IONUȚ, cetățean

Art. 11. Vicepreședinții Asociației
Vicepreședinții Asociației CREDERE pentru INFORMAREA, CONSILIEREA și
EDUCAREA CONSUMATORILOR sunt:
Dl. ROBU ION,

Dna. SPÂNU ANCA-IULIANA,

CAPITOLUL IV.
Art. 14. Persoana împuternicită să desfășoare procedura de dobândire a
personalității juridice a Asociației

(2) În executarea mandatului conferit prin prezentul Act Constitutiv, persoana
împuternicită va putea să își substituie orice altă persoană.

