APROBAT

ÎNREGISTRAT

de Conducătorul Reprezentanţei Fundaţiei
la data de 31 martie 2013

de Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. _________
din ______________

Viceministru ______________

STATUTUL
FUNDAŢIEI
‘REPREZENTANŢA FUNDAȚIEI „FUNDACJA SOLIDARNOŚCI
MIĘDZYNARODOWEJ”’
în Republica Moldova

Chişinău 2013

I.

DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Statut este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova “Cu privire la
fundaţii” Nr. 581 – XIV din 30 iulie 1999, aprobat de Fondatorul Reprezentanţei şi reglementează
modul de organizare şi funcţionare a Reprezentanței Fundației „FUNDACJA SOLIDARNOŚCI
MIĘDZYNARODOWEJ” în Republica Moldova.
1.1 Fondator al Reprezentanței Fundaţiei „FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ”
în Republica Moldova este: Fundaţia “FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ”
cu sediul în Polonia, Warszawa, str. Bagatela 10/12.
1.2 Reprezentanţa Fundaţiei este o subdiviziune a fundaţiei, înfiinţată prin decizia organului
împuternicit pentru aceasta de statut sau de un alt document de constituire a fundaţiei, care este
situată în afara sediului fundaţiei, are propriul sediuu, reprezintă şi apără interesele fundaţiei şi
încheie tranzacţii în numele acesteia.
1.3 Reprezentanţa Fundaţiei îşi desfăşoară activitatea în numele fundaţiei care le-a constituit-o,
aceasta din urmă purtînd răspundere pentru activitatea Reprezentanţei.
1.3. Reprezentanţa Fundaţiei „FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ” din
Moldova este implicată în activităţi caritabile şi are un statut caritabil.
1.4. Reprezentanţa Fundaţia îşi desfăşoară activitatea pe tot teritoriul Republicii Moldova.
1.5. Sediul Reprezentanţei Fundației „FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ” şi a
organelor permanente de conducere şi control se află pe adresa: Republica Moldova, or. Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun, 33.
II. STATUTUL JURIDIC AL FUNDAŢIEI
2.1. Reprezentanţa Fundaţiei este persoană juridică, are sigiliu, ştampilă rotundă, foi cu antet cu
denumirea sa, balanţă proprie, conturi de decontare, inclusiv valutar, în instituţile bancare din
Republică precum şi alte rechizite şi mijloace de indentificare vizuală înregistrate în modul stabilit şi
necesare activităţii sale.
2.2. Activitatea Reprezenţanţei Fundaţiei se desfăţoară pe principii de transparenţă, de colaborare cu
organizaţile guvernamentale şi neguvernamentale din Republică şi străinătate în conformitate cu
prezentul Statut şi legislaţia în vigoare.
2.3. Reprezentanţa Fundaţiei acţionează în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, Statutul
Fundaţiei „FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ” şi prezentul Statut.
2.4. Toate documentele Reprezentanţei Fundaţiei sînt valabile numai în cazul, în care acestea sunt
semnate de persoane autorizate în limitele competenţei sale şi au aplicată ştampila Reprezentanţei
Fundaţiei.
2.5. Patrimoniul iniţial al Reprezentanţei Fundaţiei constituie 3600 lei, care se depune pe contul
Reprezentanţei de către Fondator.

2

III.

SCOPURILE ŞI METODELE DE ACTIVITATE ALE FUNDAŢIEI

3.1. Scopurile Reprezentanţei Fundaţiei sunt de a contribui la:

realizarea sarcinilor în domeniul colaborării internaţionale de dezvoltare.

executarea insărcinărilor încredinţate şi finanţate de către Ministerul Afacerilor Externe al
Poloniei şi altor donatori,

facilitarea colaborării dintre organizaţiile poloneze din sectorul non-guvernamental şi
instituţiile democratice de peste hotare, în special în Republica Moldova;

promovarea şi sprijinirea participării sectorului non-guvernarnental polonez în programe de
colaborare în vederea dezvoltării şi sprijinul dezvoltării democraţiei şi a societăţii civile, a
normelor bunei guvernări, precum şi a respectării drepturilor omului;

realizarea altor activităţi legate de sprijinirea schimbărilor democratice, precum impărtăşirea
experienţelor de transfonnare economică şi guvernamentală;

intermedierea în schimbul de cunoştinţe şi experienţă în domeniul reformei regionale, a
descentralizării şi a dezvoltării democraţiei locale.
3.2. Pentru atingerea scopurilor sale Reprezentanţa Fundaţiei îşi propune realizarea următoarelor
activităţi:
- iniţierea, coordonarea, implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor naţionale şi
internaţionale în domeniile proprii de activitate;
- acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate;
- atragerea tineretului pentru participare în viaţa societăţii, precum şi formarea unui mod sănătos de
viaţă a tinerei generaţii;
- promovarea şi răspândirea principiilor democratice şi educarea populaţiei în spiritul lor;
- acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate;
- căutarea şi contactarea posibililor donatori (persoane fizice şi juridice) din ţară şi de peste hotare
pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor întru realizarea scopurilor statutare;
- organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, conferinţelor, trainingurilor, seminarelor ştiinţifice,
informaţionale, educaţionale, activităţilor culturale şi de caritate etc. pentru diferite grupuri în
limitele stabilite de legislaţia în vigoare cu participare locală, republicană şi internaţională;
- procurarea, editarea şi difuzarea materialelor proprii, pliantelor informative şi publicitare în
vederea realizării scopurilor statutare;
- stabilirea şi extinderea relaţiilor permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare
internaţionale;
- conlucrarea cu instituţiile statale, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii
internaţionale în vederea realizării scopurilor statutare.
3.3. Beneficiari ai Reprezentanţei Fundaţiei sunt persoanele fizice şi persoanele juridice
necomerciale, în folosul cărora, în condiţiile stabilite de lege şi statutul Fundaţiei şi prezentul Statut,
poate fi efectuată o anumită plată, pot fi prestate servicii sau remise o parte din bunurile Fundaţiei,
pentru care sînt destinate programele desfăşurate de către Fundaţie şi Reprezentanţa sa.
IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE REPREZENTANŢEI FUNDAŢIEI
4.1. Reprezentanţa Fundaţiei este în drept:
 Să desfăşoare în condiţiile legii activităţi întru realizarea scopurilor statutare;
 Să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare în vederea
realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 Să reprezinte şi să apere în faţa instanţelor judecătoreşti, autorităţilor publice, cît şi în faţa altor
persoane fizice sau juridice drepturile şi interesele legitime ale Fundaţiei;
3

 Să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare, cu
omisiunile reglementate de legislaţie;
 Să susţină efectuarea cercetărilor ştiinţifice;
 Să contribuie la promovarea liberă a iniţiativelor cu caracter cultural şi educativ, provenite de la
persoane fizice sau juridice, precum şi a iniţiativelor în domeniile proprii de activitate;
 Să angajeze specialişti şi experţi şi alt personal, retribuindu-i în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
 Să difuzeze liber informaţii despre activitatea sa;
 Să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de
stat;
 Să desfăşoare activitate editorială în scopul propagării activităţii sale;
 Să dezvolte relaţiile în domeniul culturii, învăţămîntului, educaţiei şi ştiinţei dintre Republica
Moldova şi alte ţări pe baza schimbului liber de idei şi informaţii în spiritul democraţiei şi
libertăţii;
 Să încurajeze şi să sprijine material activitatea educativă prin organizarea de simpozioane,
conferinţe şi expoziţii atît în Republica Moldova, cît şi în străinătate;
 Să susţină instituţiile publice, obşteşti şi private necomerciale, universităţile, şcolile, orfelinatele,
azilurile, spitalele, instituţiile penitenciare, mănăstirile şi alte lăcaşe creştin-ortodoxe din
Republica Moldova.
4.2. Reprezentanţa Fundaţiei este obligată:
 Să respecte prevederile statului Fundaţiei, prezentului Statut şi legislaţia în vigoare;
 Să modifice documentele de constituire în cazul modificării legislaţiei în domeniu;
 Să reprezinte anual organelor abilitate darea de seamă, care conţine date despre activitatea sa,
programele de realizare, sursele de finanţare, valoarea totală a mijloacelor utilizate, inclusiv
pentru acoperirea cheltuielilor administrative în conformitate cu legislaţia în vigoare.

IV.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A REPREZENTANŢEI FUNDAŢIEI

5.1. Organele de conducere şi control ale Reprezentanţei Fundaţiei sînt:
 Conducătorul Reprezentanţei numit prin decizia organului împuternicit pentru aceasta de statutul
Fundaţiei;
5.2. Conducătorul Reprezentanţei Fundaţiei este persoana numită şi demisă prin decizia organului
împuternicit pentru aceasta de statutul Fundaţiei sau de un alt document de constituire a Fundaţiei şi
îşi exercită atribuţiile funcţionale în conformitate cu Statutul Fundaţiei, prezentul Statut şi legislaţia
în vigoare a Republicii Moldova.
5.3. Activitatea Reprezentanței este supusă controlului Fondatorului și organelor imputernicite ale lui.
5.4. În cazul în care valoarea patrimoniului Reprezentanței va atinge un milion de lei, Fundația va
crea în conformitate cu prevederile şi cerinţele legii cu privire la fundaţii Consiliul de tutelă.
Consiliul de tutelă supraveghează conformitatea activităţii Reprezentanței cu legislaţia, cu statutul şi
normele etice, precum şi ţinerea contabilităţii, exercită controlul asupra raportului financiar anual şi
de activitate a Reprezentanței, informează Fundația asupra neajunsurilor depistate şi formulează
propuneri pentru înlăturarea lor, prezintă cel puţin o dată pe an Fundației un raport despre activitatea
sa. Consiliul de tutelă are dreptul să controleze orice document al Reprezentanței, să ceară
convocarea şedinţei extraordinare a consiliului de conducere a Fundației.
5.5. Controlul activităţii economico-financiare a Reprezentanţei Fundaţiei poate fi exercitat şi de
către organele financiare şi fiscale de stat, în modul stabilit de legislaţie.
4

5.6. Controlul activităţii economico-financiare a Reprezentanţei Fundaţiei se efectuează cel puţin o
dată pe an.
VI. PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE ALE FUNDAŢIEI
6.1. Pentru atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Statut, Reprezentanţa Fundaţiei la momentul
înregistrării dispune de patrimoniul iniţial 3600 lei, transmis Reprezentanţei cu titlu de proprietate de
Fundaţie.
6.2. Sursele de creare ale patrimoniului pot fi:
 încasări din bugetul public naţional şi din fondurile extrabugetare;
 donaţiile persoanelor fizice şi juridice interesate atît din ţară cît şi din străinătate în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
 granturi;
 venituri realizate din activităţi proprii desfăşurate în condiţiile legii;
 alte surse care nu contravin legislaţiei în vigoare.
6.3. Toate mijloacele financiare, materiale şi alte bunuri ce formează patrimoniul Reprezentanţei
Fundaţiei, incluse în bilanţ, constituie proprietatea Reprezentanţei Fundaţiei, se utilizează pentru
realizarea scopurilor prevăzute în Statut şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6.4. Mijloacele circulante ale Reprezentanţei Fundaţiei sînt păstrate în conturile de decontare sau alte
conturi ale instituţiilor bancare din republică şi în străinătate.
6.5. Reprezentanţa Fundaţiei este responsabilă pentru donaţiile primite şi utilizarea lor în
conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Statut.
6.6. Venitul total al Reprezentanţei Fundaţiei este folosit la acoperirea cheltuielilor legate de
realizarea sarcinilor statutare şi cheltuielilor administrative, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6.7. Mijloacele Reprezentanţei Fundaţiei sînt folosite în scopuri statutare în baza deciziei Consiliului
Fundaţiei, iar impozitarea se va face în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.
VII. ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI
7.1. Organul împuternicit de statutul Fondatorului Reprezentanţei, sau reprezentantul acestei în bază
de procură are competenţa exclusivă de a aproba şi de a modifica Statutul Reprezentanţei.
VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII FUNDAŢIEI
8.1. Încetarea activităţii reprezentanţei Fundaţiei poate avea loc prin decizia organului împuternicit al
Fundaţiei în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor, sau în baza
hotărîrilor altor organe abilitate conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare.
8.2. Lichidarea Repezentanţei Fundaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numită de către
organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la fundaţii şi Codul civil.
8.3. Comisia de lichidare determină existenţa patrimoniului, găseşte datorii şi creditorii, achitîndu-se
cu ei, ia măsuri de recuperare a datoriilor faţă de persoanele terţe, alcătuieşte bilanţul de lichidare,
care urmează a fi prezentată Consiliului şi Fondatorului Fundaţiei.
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8.4. Mijloacele financiare rămase, inclusiv sumele de la realizarea patrimoniului la lichidare, după
achitarea cu bugetul, cu lucrătorii angajaţi de Reprezentanţa Fundaţiei şi creditorii, sînt utilizate în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Conducătorul:

Krzysztof Kolanowski
(nume, prenume)

_______________
semnătura
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