STATUT
AsociaŃia NaŃională a StudenŃilor în ŞtiinŃe Administrative
CAPITOLUL 1 DISPOZIłII GENERALE
Art.1 Se înfiinŃează în România “AsociaŃia NaŃională a StudenŃilor în ŞtiinŃe Administrative”
persoană juridică fără scop patrimonial,de tip asociaŃie.
Art.2 “AsociaŃia NaŃională a StudenŃilor în ŞtiinŃe Administrative”, identificată în acte, firmă şi
corespondenŃă sub acronimul ANSSA, este o asociaŃie neguvernamentală,non-profit, fără scop
patrimonial.
Art.3 Misiunea asociaŃiei este de a sprijini consolidarea capacităŃii de acŃiune a structurilor
administraŃiei publice.
Art.4 Scopul asociaŃiei este acela de a avea o administraŃie performantă cu specialişti
competenŃi în gestionarea sectorului public.
Art.5 AsociaŃia are următoarele obiective:
a) sprijinirea formării unor viitori specialişti, competenŃi în domeniul ştiinŃelor
administrative;
b) apărarea drepturilor şi intereselor studenŃilor de la şcolile de administraŃie publică;
c) acordarea de sprijin logistic şi profesional membrilor săi şi promovarea rolului şi identităŃii
tânărului funcŃionar public;
d) îmbunătăŃirea gradului de cunoaştere a specificităŃii muncii şi particularităŃilor din domeniul
administraŃiei publice în rândul studenŃilor din facultăŃile de profil;
e) dezvoltarea unei reŃele de colaborare naŃională a studenŃilor în administraŃie şi
management public care să faciliteze şi să pună în valoare pregătirea şi formarea profesională a
membrilor noştri;
f) stabilirea unor relaŃii de colaborare şi parteneriat cu organizaŃii similare din Ńară şi
străinătate;
g) promovarea principiilor specifice activităŃii în sfera sectorului public şi militarea pentru întărirea
cunoaşterii şi aplicării lor;
h) organizarea de conferinŃe, seminarii, workshop-uri, mese rotunde şi alte acŃiuni practice
şi de profesionalizare în domeniul de activitate al asociaŃiei;
i) administrarea şi derularea unor programe şi proiecte specifice şi evaluarea impactului şi
rezultatelor practice ale acestora;
j) iniŃierea şi menŃinerea unor contacte de colaborare cu autorităŃi ale administraŃiei publice, alte
instituŃii publice centrale şi locale, sindicate, partide politice, organizaŃii profesionale din sfera
administraŃiei publice şi mass-media în scopul facilitării îndeplinirii obiectivelor ANSSA.
Art.6 AsociaŃia îşi are sediul în Bucureşti, Bd.Schitu Măgureanu nr.1, cam.609, sector 5,
Bucureşti.
Art.7 – (1) AsociaŃia poate constitui filiale,în condiŃiile legii.
(2) Sediile filialelor asociaŃiei se declară de către acestea pe măsura înfiinŃării lor.
(3) Organizarea şi funcŃionarea filialelor este reglementată prin actele proprii de înfiinŃare şi prin
regulamentul de organizare şi funcŃionare al acestora aprobat de Consiliul Director.
(4) Regulamentul şi Statutul ANSSA, prevalează şi completează după caz, actele proprii de
înfiinŃare ale filialelor.

CAPITOLUL 2 MEMBRII ASOCIAłIEI
Art.8 Primirea ca membru al asociaŃiei se face individual, pe baza unui formular de înscriere.
Art.9 Membrii asociaŃiei trebuie să fie studenŃi la una din formele de învăŃământ superior în
domeniul ştiinŃelor administrative, universitar sau postuniversitar, prevăzute de lege.
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Art.10 Membrii asociaŃiei au datoria de a respecta principiile fundamentale ale
“AsociaŃiei NaŃionale a StudenŃilor în ŞtiinŃe Administrative”, de a recunoaşte şi respecta
prezentul statut şi hotărârile adoptate de structurile de conducere ale asociaŃiei.
Art.11 Membrii asociaŃiei au următoarele drepturi:
a) să utilizeze raŃional şi în folosul organizaŃiei,baza materială,informaŃională şi logistică a
acesteia;
b) să-şi exprime liber opiniile, părerile şi sugestiile în toate problemele privind activitatea
asociaŃiei;
c) să beneficieze de acŃiuni de formare şi perfecŃionare în domeniu;
d) să aleagă şi să fie aleşi în structurile organizatorice şi de conducere ale asociaŃiei;
e) să poarte legitimaŃii şi însemne oficiale ale asociaŃiei;
f ) să beneficieze de premii, diplome, adeverinŃe, recomandări, distincŃii şi alte facilităŃi acordate
de asociaŃie.
Art.12 Membrii asociaŃiei au următoarele îndatoriri:
a) să participe la toate şedinŃele, reuniunile şi manifestările organizate de asociaŃie;
b) să accepte şi să îndeplinească deciziile luate de către structurile de conducere ale asociaŃiei;
c) să respecte opiniile celorlalŃi membri;
d) să contribuie la bunul mers al asociaŃiei;
Art.13 Membrii asociaŃiei îşi pierd această calitate de membru în următoarele condiŃii:
a) la cerere, prin exprimarea dorinŃei de a se retrage din asociaŃie;
b) prin excludere, în cazul în care aduc prejudicii morale sau materiale asociaŃiei.
Art.14 În cazul săvârşirii unor abuzuri sau în cazul încălcării prevederilor statutare, membrii
ANSSA pot fi sancŃionaŃi de către Consiliul Director cu avertisment, suspendare sau excludere
din asociaŃie.
Art.15 – (1) Suspendarea poate interveni şi la cerere, pe o perioadă determinată, în acest caz
neavând caracter sancŃionator.
(2) Aceasta se solicită prin cerere, de către orice membru, şi trebuie aprobată de Consiliul
Director.
Art.16 – (1) În cadrul organizaŃiei şi la programele derulate de aceasta pot fi antrenaŃi şi voluntari.
(2) Voluntarii vor activa în condiŃiile legilor în vigoare şi a unui regulament dedicat.

CAPITOLUL 3 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art.17 AsociaŃia are următoarele organe de conducere, administrare şi control:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Alumni ANSSA;
d) Comisia de Cenzori;
Art.18 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociaŃiei şi este alcătuită din
toŃi membrii acesteia.
Art.19 Adunarea Generală se întruneşte anual, sau după caz, în mod extraordinar, la solicitarea
Biroului Executiv.
Art.20 Adunarea Generală îndeplineşte următoarele atribuŃii:
a) aprobă ordinea de zi, modul de desfăşurare a lucrărilor sale;
b) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaŃiei;
c) alege Consiliul Director şi ai comisiei de cenzori;
d) aprobă Statutul asociaŃiei;
e) analizează şi hotăraşte asupra activităŃii desfăşurate de către Consiliul Director şi celelalte
structuri din cadrul asociaŃiei;
f) adoptă raportul de activitate a conducerii executive a asociaŃiei şi al comisiei de cenzori;
g) aprobă înfiinŃarea filialelor teritoriale ale ANSSA.
Art.21 Adunarea Generală se consideră statutar constituită dacă la şedinŃă sunt prezenŃi cel
puŃin 50% plus unu din membrii asociaŃiei, individual sau prin mandat. Norma de reprezentare va
fi stabilită de Consiliul Director, cu consultarea filialelor.
Art.22 Adunarea Generală adoptă toate hotărârile cu majoritate simplă de voturi, prin vot direct
deschis, afară de faptul când membrii acesteia cer ca votul să fie secret.
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Art.23 – (1) Consiliul Director este organul permanent de conducere al asociaŃiei şi exercită
conducerea executivă a acesteia.
(2) Organizează şi conduce activitatea asociaŃiei în conformitate cu prevederile statutare şi
hotărârile adoptate de organele de conducere ale organizaŃiei, prezintă propuneri de îmbunătăŃire
a activităŃii ANSSA.
Art.24 În exercitarea competenŃelor sale, Consiliul Director:
a) supraveghează şi controlează îndeplinirea propriilor decizii precum şi a hotărârilor
Adunării Generale;
b) aprobă organigramele şi politica de personal a asociaŃiei;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaŃiei, în condiŃiile legii şi prezentului statut;
d) îndrumă şi controlează activitatea filialelor teritoriale ale ANSSA;
e) asigură administrarea patrimoniului asociaŃiei;
f) emite legitimaŃii şi însemne oficiale ale asociaŃiei;
g) numeşte şi eliberează din funcŃie, prin hotărâre, coordonatorii structurilor centrale şi locale
ANSSA;
h) decide primirea, suspendarea sau excluderea de membri;
i) aprobă regulile de organizare şi funcŃionare şi alte reglementări cu caracter intern.
j) prezintă Adunării Generale raportul de activitate, situaŃia financiară anuală şi proiectul de
planificare strategică a asociaŃiei.
Art.25 Consiliul Director este alcătuit din preşedintele asociaŃiei, preşedintele fondator, secretarul
general,unul sau mai mulŃi vicepreşedinŃi şi membri desemnaŃi de către Alumni ANSSA în limita a
cel mult o pătrime din componenŃa sa.
Art.26 – (1) Consiliul Director adoptă toate deciziile cu majoritate simplă de voturi în prezenŃa a
cel puŃin 50%plus unu din membrii săi;
(2) Consiliul Director este convocat de către preşedintele asociaŃiei, din oficiu sau la cererea a 1/3
din membrii săi.
Art.27 Alumni ANSSA este condusă de preşedintele fondator al asociatiei şi cuprinde foşti
membri ai ANSSA cu activitate recunoscută şi care au absolvit forme ale învăŃământului superior
în domeniu.
Art.28 – (1) Alumni ANSSA contribuie la formarea unei voinŃe de acŃiune profesioniste şi de
calitate, asigurând continuitatea şi consecvenŃa promovării principiilor specifice administrării
sectorului public în rândul membrilor ANSSA.
(2) Alumni ANSSA sprijină activitatea asociaŃiei.
(3) Alumni ANSSA poate acorda diplome, plachete, insigne şi medalii de excelenŃă.
(4) Alumni ANSSA poate elabora un ghid de bune practici, poate propune standarde de calitate şi
proiecte de planificare şi orientare strategică.
Art.29 Alumni ANSSA acordă sprijin moral, logistic şi profesional membrilor ANSSA,contribuie la
strângerea legăturilor între generaŃii, facilitează integrarea şi dezvoltarea profesională.
Art.30 Preşedintele AsociaŃiei NaŃionale a StudenŃilor în ŞtiinŃe Administrative este ales
prin vot de către Adunarea Generală pentru un mandat de un an.
Art.31 Preşedintele reprezintă organizaŃia în raport cu autorităŃile şi cu terŃii;
Art.32 Preşedintele ANSSA îndeplineşte următoarele atribuŃii:
a) realizează funcŃia de reprezentare a asociaŃiei, iniŃiind contacte, parteneriate şi acorduri de
cooperare, în limita mandatului dat de Consiliul Director;
b) asigură desfăşurarea în bune condiŃii a activităŃilor asociaŃiei;
c) are drept de convocare a şedinŃelor Consiliului Director şi ale Adunării Generale.
Art.33 Consiliul Director poate numi, prin hotărâre, un coordonator executiv al asociaŃiei.
Art.34 Coordonatorul executiv asigură conducerea structurii centrale a asociaŃiei şi realizează,
prin intermediul acesteia, sub autoritatea Consiliului Director, punerea în aplicare a atribuŃiilor cu
care este învestit prin prezentul statut, Consiliul Director.
Art.35 Coordonatorului executiv îi pot fi delegate atribuŃii de administrare, reprezentare şi control.
Art.36 VicepreşedinŃii ANSSA sunt desemnaŃi de către Adunarea Generală.
Art.37 VicepreşedinŃii îndeplinesc atribuŃiile şi însărcinările stabilite de Consiliul Director, pe
domenii de activitate.
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Art.38 VicepreşedinŃii au calitate de reprezentare a intereselor asociaŃiei în limita mandatului
încredinŃat de preşedinte sau Consiliul Director.
Art.39 Secretarul general exercită coordonarea unor activităŃi ale asociaŃiei, în condiŃiile stipulate
de reglementările interne, prin intermediul Centrului de Coordonare NaŃională Bucureşti.
Art.40 Secretarul general este numit şi eliberat din funcŃie de către Adunarea Generală,
la propunerea preşedintelui asociaŃiei.
Art.41 Activitatea de cenzorat şi situaŃia financiară anuală este realizată de către o comisie de
cenzori formată din 3 membri, dintre care o persoană calificată, autorizată conform prevederilor
legale.
Art.42 Raportul de cenzorat şi situaŃia financiară anuală, certificate de persoana autorizată,
vor fi prezentate, anual, spre aprobare, Adunării Generale.

CAPITOLUL 4 PATRIMONIU
Art.43 Patrimoniul asociaŃiei cuprinde totalitatea bunurilor mobiliare şi imobiliare şi orice alte
bunuri aflate în proprietatea sa.
Art.44 OperaŃiunile de încasări şi plăŃi ale ANSSA se efectuează prin conturi în lei şi în valută.
Art.45 Veniturile asociaŃiei provin din:
a) cotizaŃiile şi contribuŃiile membrilor;
b) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiŃiile legii;
c) venituri realizate din activităŃi economice, împrumuturi şi alocaŃii în condiŃiile legii;
d) donaŃii, sponsorizări, alte liberalităŃi în condiŃiile legii;
e) venituri obŃinute de la bugetul de stat şi bugetele locale, în condiŃiile legii;
f ) venituri din surse de finanŃare interne şi externe pentru proiecte şi programe derulate de
asociaŃie.
Art.46 Cuantumul cotizaŃiei este fixat de Consiliul Director.

CAPITOLUL 5 DISPOZIłII FINALE
Art.47 Statutul este obligatoriu pentru toŃi membrii asociaŃiei.
Art.48 Prezentul statut va fi completat cu regulile de organizare şi funcŃionare ale ANSSA
pentru Centrul de Coordonare NaŃională Bucureşti şi pentru filiale, precum şi cu alte reglementări
interne.
Art.49 Durata asociaŃiei este nelimitată.
Art.50 AsociaŃia se poate dizolva sau lichida în condiŃiile legii.
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