Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a
Filialelor A.N.S.S.A

Art.1 Filialele ANSSA, denumite în continuare filiale, se constituie cu
acordul Consiliului Director al asociaŃiei, în urma hotărârii Adunării Generale,
după obŃinerea hotărârii judecătoreşti şi parcurgerea tuturor etapelor
procedurale de înfiinŃare.
Art.2 – (1) Filialele funcŃionează de drept şi de fapt, ca structuri teritoriale
ale asociaŃiei cu un număr de membri fondatori, membri, organe de
conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaŃiei.
(2) Patrimoniul iniŃial al filialei se constituie din aportul material şi financiar
al membrilor săi fondatori.
Art.3 Filialele sunt entităŃi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume
propriu, acte juridice de administrare şi conservare, în condiŃiile legii.
Art.4 Filialele pot încheia acte juridice de dispoziŃie, în numele şi pe seama
asociaŃiei, numai pe baza acordului prealabil al Consiliului Director al
ANSSA, în condiŃiile legii.
Art.5 – (1) Personalitatea juridică a filialei se dobândeşte de la data
înscrierii filialei în Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor, la judecătoria în a cărei
rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
(2) În vederea înscrierii filialelor, reprezentantul ANSSA va depune la
judecătoria în a cărei rază teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala,
următoarea documentaŃie:
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a) cererea de înscriere;
b) actul constitutiv şi statutul tip al filialei autentificat la biroul unui notar
public;
c) hotărârea Adunării Generale privind constituirea filialei, autentificată la
biroul unui notar public;
d) copie legalizată după Statutul AsociaŃiei NaŃionale a StudenŃilor în ŞtiinŃe
Administrative;
e) copie legalizată după certificatul de înregistrare a AsociaŃiei NaŃionale a
StudenŃilor în ŞtiinŃe Administrative în Registrul AsociaŃiilor şi FundaŃiilor;
f) copie legalizată după procesul verbal al Adunării Generale ANSSA
privind hotărârea pentru constituirea în filială;
g) adresa de recunoaştere a calităŃii de membru fondator,din partea
Consiliului Director al ANSSA şi de aprobare a actului constitutiv şi a
statutului filialei;
h) acte doveditoare ale sediului (de regulă, un act administrativ emis de
Universitate, care acordă drept de folosinŃă asupra unui spaŃiu pentru
activitatea asociaŃiei);
i) copie după foaia de vărsământ
(cel puŃin două salarii minime pe economie);

a

patrimoniului

iniŃial

(3) După obŃinerea hotărârii judecătoreşti de înfiinŃare şi a certificatului de
înregistrare în Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor,membrii fondatori ai filialei
se vor îngriji de efectuarea următoarelor operaŃiuni:
-confecŃionarea ştampilei şi antetului filialei (după un model aprobat în
Consiliul Director);
-obŃinerea certificatului de înregistrare fiscală de la DirecŃia Generală a
FinanŃelor Publice a judeŃului în care a fost constituită filiala ;
-deschiderea contului bancar al asociaŃiei.

2/5

Art.6 Actele filialei se semnează de către coordonator. În lipsa acestuia se
semnează de către persoana desemnată de acesta.
Art.7 – (1) Conducerea filialei este asigurată de un organ colectiv de
conducere, denumit Biroul filialei, condus de coordonator şi format din şeful
departamentului programe şi secretarul executiv, potrivit organigramei
prevăzută în anexa nr. 1 a prezentului Regulament.
(2) În Biroul filialei pot fi cooptaŃi, cu respectarea numărului impar al
componenŃei şi alŃi membri, la propunerea justificată a Biroului filialei şi cu
avizul conform al Consiliului Director ANSSA.
Art.8 Coordonatorii filialelor se numesc şi se eliberează din funcŃie prin
hotărâre a Consiliului Director, la propunerea membrilor de la nivel local,
potrivit procedurii prevăzute în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
Art.9 ComponenŃa nominală a responsabililor structurilor prevăzute în
organigramă se stabileşte, prin decizie, de către coordonatorul filialei cu
consultarea adunării generale a membrilor filialei locale şi se trimite spre
avizare Consiliului Director.
Art.10 Biroul filialei, administrează patrimoniul filialei, în condiŃiile legii.
Art.11 – (1) Filialele îşi pot stabili un Regulament intern privind funcŃionarea.
(2) În desfăşurarea activităŃii,
coordonatorul emite decizii.
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Filialei
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hotărâri,
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Art.12 Coordonatorul filialei:
a) stabileşte relaŃiile dintre structurile interne ale filialei, precum şi relaŃiile
acestora cu terŃii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele
filialei;
b) exercită controlul şi îndrumarea activităŃii membrilor Biroului filialei,
precum şi a proiectelor derulate;
Art.13 – (1) Contabilitatea filialei va fi condusă de persoane calificate.
(2) Filialele vor depune anual, în condiŃiile legii, la DirecŃiile Generale ale
FinanŃelor Publice judeŃene, situaŃia financiară anuală şi raportul cenzorului.

3/5

Art.14 Filialele vor transmite anual, Centrului de Coordonare NaŃională
Bucureşti, raportul de activitate, copie după situaŃia financiară anuală şi
după raportul cenzorului şi vor informa Adunarea generală a membrilor
filialei locale.
Art.15 La nivel central, activitatea filialelor este coordonată de preşedinte
prin intermediul secretariatului Centrului de Coordonare NaŃională.
Art.16 CotizaŃia anuală stabilită prin hotărâre a Consiliului Director al
asociaŃiei, revine în cote-părŃi filialei şi asociaŃiei.
Art.17 La nivelul fiecărei filiale va exista un registru intrări/ieşiri, un registru
jurnal şi un registru inventar şi se vor păstra în mod obligatoriu următoarele:
- original şi copie după documentele justificative;
- copie după formularele de înscriere ale membrilor;
- documentaŃia proiectelor derulate;
- alte acte stabilite de conducerea ANSSA sau conducerea filialei.
Art.18 Participarea şi reprezentarea filialei în activităŃile şi proiectele
derulate la nivel naŃional şi în organele de conducere naŃionale, se face în
raport de numărul membrilor fiecărei filiale şi de activitatea depusă.
Art.19 Pentru îndeplinirea obiectivelor asociaŃiei, în desfăşurarea activităŃii,
filialele pot folosi baza logistică a acesteia şi au dreptul de a utiliza
însemnele oficiale ale ANSSA.
Art.20 Prezentul regulament se corelează cu Statutul asociaŃiei,
Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al Centrului de Coordonare
NaŃională, Hotărârile Consiliului Director şi celelalte acte emise de
conducerea centrală şi completează, după caz, actele proprii de înfiinŃare
ale filialelor.
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Anexa nr.1

Biroul Filialei
Coordonator

Şef departament programe
•

relaŃia cu finanŃatorii şi
partenerii interni şi externi
echipe pentru proiecte
evidenŃă şi promovare
activităŃi locale

•
•
•

Secretar executiv
•

•

activitatea de resurse umane:
evidenŃă membri, CV-uri,
cotizaŃii, legitimaŃii
secretariat, arhivă, gestiune
resurse financiare şi logistice

Anexa nr.2

ANSSA
Filiala locală

Consiliul
Director
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