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I. Dispoziţii generale 

 
 1. Denumirea: Asociaţia Obştească ”Asociaţia Surzilor din Republica Moldova” (în continu-

are Asociaţia). 

 Adresa:  mun. Chişinău,  str. Vasile  Alecsandri, 1.  MD – 2009 

Asociaţia surzilor a fost creată în anul 1940 prin Hotărîrea Consiliului Comisarilor Poporului 

din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească nr.451 din 18 noiembrie 1940 şi iniţial avea de-

numirea  „Societatea Moldovenească a Surdomuţilor”. 

 

2. Asociaţia Surzilor din Republica Moldova este o asociaţie ce urmăreşte beneficiul public, 

independentă de autorităţile publice, constituită în forma organizatorico-juridică de “asociaţie ob-

ştească”, bazată pe numărul membrilor fixat. Asociaţia este creată pentru desfăşurarea activităţii 

comune a persoanelor cu deficienţe de auz cu scopul realizării drepturilor legitime în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova.  

 

 3. Asociaţia este liberă de a-şi determina structura internă, a-şi alege scopurile, formele şi 

metodele de activitate, activează în conformitate cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova şi 

în baza principiilor asocierii benevole, independenţei, autogestiunii şi egalităţii în drepturi a tuturor 

membrilor. 

 

 4. Asociaţia este creată pe durată nedeterminată şi este asociaţie obştească republicană pen-

tru o perioada nelimitată şi îşi desfăşoară activitatea căreia se desfăşoară pe întreg teritoriul Repub-

licii Moldova. 

 

 5. Asociaţia este persoana juridică şi dispune de bilanţ propriu, conturi bancare, are dreptul 

să încheie contracte din numele Asociaţiei, să dobândească drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale, 

să îndeplinească obligaţiunile, să fie reclamat şi pârât în instanţa de judecată. 

 

 6. Asociaţia poartă răspundere pentru acţiunile sale cu întreg patrimoniul care îi aparţine. 

Asociaţia nu poartă răspundere pentru obligaţiile membrilor Asociaţiei, întreprinderilor, organiza-

ţiilor şi instituţiilor Asociaţiei. 

 

 7. Asociaţia are dreptul: 

 1) să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa; 

 2) să fondeze publicaţii periodice proprii şi să se folosească de cele de stat în ordinea sta-

bilită; 

 3) să desfăşoare activităţi de editare; 

 4) să reprezinte şi să protejeze interesele legale ale membrilor săi în organele şi organizaţiile 

de stat; 

 5) să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru realizarea sarcinilor 

statutare, cu excepţiile prevăzute de legislaţie; 

 6) să înfiinţeze subdiviziuni structurale locale; 

 7) să desfăşoare activitate de producere şi de antreprenoreat, prin intermediul întreprinderilor 

specializate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare în conformitate cu legislaţia; 

 8) să participe la concursurile naţionale şi internaţionale în scopul obţinerii alocaţiilor, gran-

turilor, burse de la state străine, fonduri de la organizaţii naţionale şi internaţionale, precum şi de la 

persoane fizice; 

 9) să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri cu privire la colaborarea tehnico-

ştiinţifică, economică, financiară şi de producere, cu privire la prestarea serviciilor şi lucrărilor în-

dreptate spre realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare; 

9
1
) să presteze servicii sociale; 

9
2
) în baza legislaţiei cu privire la activitatea de voluntariat să atragă în activitatea Asociaţiei 

persoane cu deficienţe de auz care au împlinit vîrsta de 16 ani; 
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9
3
) să acorde suport informaţional necesar familiilor, în care sînt copii cu deficienţe de auz, 

pentru soluţionarea problemelor privind integrarea socială a acestor copii; 

10) să încheie contracte cu alte asociaţii obşteşti pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor 

statutare; 

 11) să realizeze cercetări ştiinţifice, să înfăptuiască expertiza obştească a proiectelor şi pro-

gramelor de o importanţă socială şi să participe la lucrările comisiilor mixte la care se examinează 

aceste proiecte; 

 12) să aibă denumire şi simbolică proprie; 

 13) să-şi realizeze pe deplin împuternicirile acordate persoanelor juridice de către Codul 

Civil şi de prevederile Legii cu privire la asociaţiile obşteşti; 

 14) să generalizeze practica aplicării legislaţiei referitor la probleme legate de activitatea sa 

şi să elaboreze propuneri cu privire la perfecţionarea acesteia; 

 15) să adere şi să participe la activitatea asociaţiilor obşteşti internaţionale (nonguvernamen-

tale), să întreţină relaţii internaţionale directe, să încheie acorduri şi contracte corespunzătoare. 

 

 8. Asociaţia este obligată: 

 1) să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova, convenţiile internaţionale, la care 

Republica Moldova este parte, precum şi Statutul Asociaţiei; 

 2) în cazul modificării legislaţiei şi constatării necorespunderii actelor de constituire cu leg-

islaţia, să introducă modificările necesare; 

 3) să informeze anual organul de înregistrare despre continuarea activităţii Asociaţiei in-

dicând denumirea, sediul organului de conducere, date despre conducător, precum şi alte informaţii 

incluse în Registrul de Stat al asociaţiilor obşteşti. Neprezentarea acestor date în decurs de doi ani, 

atrage excluderea Asociaţiei din Registrul de Stat şi pierderea de către Asociaţie a calităţii de per-

soană juridică, în baza hotărîrii judecăţii; 

 4) să introducă în buget să verse în bugetul public naţional şi în fonduri nebugetare impozite 

şi alte plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia; 

 5) să susţină atestarea la Comisia de certificare de pe lîngă Ministerului de Justiţie pentru a 

primi certificatul de stat prin care se atestă utilitatea publică, statutul necomercial şi neprofitabili-

tatea activităţii Asociaţiei, precum şi neparticiparea acesteia la companiile politice preelectorale, 

nesusţinerea vreunui partid, alianţă sau candidat în organele publice. să solicite Comisia de certifi-

care de pe lîngă Ministerul Justiţiei atribuirea statutului de utilitate publică şi eliberarea certificatu-

lui de utilitate publică prin care se atestă caracterul de interes public, necomercial şi neprofitabil  al 

activităţii Asociaţiei, precum şi neparticiparea acesteia la campaniile electorale, nesusţinerea vre-

unui partid, organizaţie social-politică, bloc sau candidat în cadrul alegerilor autorităţilor publice. 

6)
 
să nu susţină nici un partid politic, organizaţie social-politică, bloc sau candidat aparte în 

cadrul alegerilor autorităţilor publice şi să nu utilizeze mijloacele cu destinaţie specială, alte mi-

jloace şi venituri provenite din activităţile prevăzute de statut sau legate de proprietăţile sale pentru 

finanţarea acestora. 

7) să-şi desfăşoare activitatea în mod transparent, care se va manifesta prin: 

- publicarea informaţiilor privind activitatea sa în mijloacele de informare în masă, inclusiv 

pe pagina web a Asociaţiei; 

- prezentarea organului de înregistrare în termenul prevăzut de lege a raportului de activitate 

a Asociaţiei conform modelului aprobat de Comisia de certificare (care va conţine şi categoriile de 

beneficiari ai rezultatului activităţii de utilitate publică); 

- declaraţiei financiare, care va include raportul financiar pentru ultimul an de activitate în-

tocmit potrivit standardelor contabile; 

- a informaţiei despre sursele de finanţare a asociaţiei obşteşti, mijloacele financiare şi mate-

riale obţinute, folosirea acestor mijloace, inclusiv cheltuielile generale şi cheltuielile administrative, 

despre mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale, prevăzută de Codul fiscal nr. 

1163-XIII din 24 aprilie 1997, precum şi date despre utilizarea acestor mijloace.  
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 9. Amestecul neîntemeiat al organelor de stat, al organizaţiilor şi al funcţionarilor publici în 

activitatea Asociaţiei, precum şi amestecul Asociaţiei în activitatea organelor de stat, organizaţiilor 

şi a funcţionarilor publici nu se admite, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. 

 

 10. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe principiile de autogestiune, şi autofinanţare liberu-

lui consimţămînt, autonomiei, autogestiunii şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor,în baza 

prezentului Statut. 

 

II. Scopurile şi sarcinile Asociaţiei 
 

11. Asociaţia este creată şi activează în scopul realizării şi apărării drepturilor civile, 

economice, sociale, culturale, a altor drepturi şi libertăţi legitime ale membrilor Asociaţiei, dezvol-

tării activismului social şi spiritului de iniţiativă al persoanelor, satisfacerii intereselor lor profesion-

ale şi de amatori în domeniul creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice; ocrotirii sănătăţii, populaţiei 

antrenării acesteia în activitatea filantropică, în practicarea sportului de masă şi a culturii fizice, des-

făşurării activităţii de culturalizare a membrilor Asociaţiei; ocrotirii naturii, monumentelor de istorie 

şi cultură, educaţiei patriotice şi umanistice; extinderii contactelor relaţiilor internaţionale și desfăş-

urării de către membrii Asociaţiei a altor activităţi neinterzise de legislaţie. 

 

 12. Sarcinile fundamentale ale Asociaţiei, sunt: 

 Reabilitarea medicală, socială şi prin muncă a membrilor Asociaţiei, acordarea dreptului la 

muncă şi învăţătură, asigurarea materială şi socială, ocrotirea sănătăţii şi alte asigurări sociale, sub-

ordonând acestor scopuri activitatea economică şi de producţie a întreprinderilor speciale ale Aso-

ciaţiei. Obiectivele de bază ale Asociaţiei sînt reabilitarea socială, profesională şi prin activităţi de 

muncă a persoanelor cu dizabilităţi auditive şi incluziunea socială a acestora. 

 

 13. Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor sale Asociaţia: 

 1) duce evidenţa persoanelor cu deficienţe de auz şi contribuie la înregistrarea lor în Aso-

ciaţie; 

 2) organizează şi desfăşoară activităţi de culturalizare, sportive şi de întremare între surzi; 

 3) sprijină organele de stat şi instituţiile de protecţie a sănătăţii, de cultură, de învăţămînt şi 

asigurării sociale, contribuie la evidenţa şi încadrarea copiilor cu deficienţe de auz şi vorbire în in-

stituţii preşcolare şi şcoli speciale, la crearea centrelor surdologice, instituţiilor culturale, caselor-

internat şi grupelor pentru invalizi şi bătrîni în instituţiile asigurării sociale; 

 4) sprijină membrii Asociaţiei la învăţătură, la primirea calificării profesionale şi pregătirii 

speciale, la încadrarea în cîmpul muncii la întreprinderile specializate  şi organizaţiile Asociaţiei, 

precum şi la întreprinderile de stat, private şi colective; 

 5) acordă ajutor persoanelor cu deficienţe de auz, la fondarea organizaţiilor şi întreprinder-

ilor private constituite în orice formă organizatorico-juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare 

a Republicii Moldova; 

 6) elaborează programul cu privire la acordarea ajutorului material bătrânilor, persoanelor 

singure şi încapabile de muncă din cadrul Asociaţiei în dependenţă de necesităţile lor şi de posibili-

tăţile financiare ale Asociaţiei; 

           7) facilitează pregătirea şi formarea profesională, contribuie la plasarea în câmpul muncii a 

interpreţilor şi traducatorilor în limbajul semnelor, precum şi atestarea şi recalificarrea lor contribuie 

la pregătirea, formarea profesională şi la plasarea în cîmpul muncii a interpreţilor limbajului 

mimico-gestual, precum şi la perfecţionarea şi  atestarea lor; 

           8) acordă servicii de traducere şi interpretare în limbajul semnelor în cadrul Asociaţiei 

Surzilor Republicii Moldova prestează servicii de interpretare a limbajului mimico-gestual; 

           9) dezvoltă şi implementează programe de parteneriat social cu autorităţile publice, în scopul 

protejării persoanelor cu deficienţe de auz; 
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           10) monitorizează, efectuează analiza şi sinteza legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor 

şi intereselor legitime ale persoanelor cu deficienţe de auz, dezvoltă şi prezintă recomandări pentru 

îmbunătăţirea legislaţiei; 

           11) exercită controlul social asupra punerii în aplicare a legislaţiei Republicii Moldova 

privind protecţia socială a persoanelor cu deficienţe de auz; 

           12) participă la formarea politicii de stat în atitudinea faţa de persoanele cu deficienţe de auz 

şi rezolvarea participă la formarea politicelor de stat privind persoanele cu dizabilităţi şi soluţion-

area problemelor lor, în conformitate cu Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabili-

tăţi din 13 decembrie 2006, Legea nr. 60  din  30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilităţi şi cu Normele standarde privind asigurarea posibilităţilor  egale pentru persoanele cu 

dizabilităţi, adoptată de către Adunarea Generală a ONU la 20 decembrie 1993; 

13) în colaborare cu autorităţile publice din Republica Moldova promovează crearea şi dez-

voltarea sistemului de stat în privinţa prestării serviciilor de traducere în limbajul semnelor pentru 

persoanele cu deficienţe de auz. 

 

III. Modul de formare, structura şi competenţa 

organelor de conducere a Asociaţiei 

 
 14. Asociaţia este fondată în baza criteriului teritorial. Baza Asociaţiei o constituie organiza-

ţiile primare şi teritoriale. 

 

 15. Organele de conducere ale Asociaţiei, sunt: 

 1) Organele centrale: 

 - Congresul Asociaţiei; 

 - Cârmuirea Centrală a Asociaţiei; 

 2) Organele de conducere locale: 

 - Conferinţa Filialei Teritoriale; 

 - Cârmuirea Filialei Teritoriale; 

 - Adunarea Generală sau Conferinţa a organizaţiilor primare; 

 - Biroul organizaţiei primare. 

  

 16. Principiul de bază în conducerea Asociaţiei îl constituie colegialitatea - condiţie nea-

părată pentru activitatea normală a organizaţiei, pentru instruirea corectă a cadrelor, pentru dezvol-

tarea spiritului de activitate şi independenţă a membrilor Asociaţiei. Colegialitatea conducerii se 

combină cu răspunderea personală a angajaţilor pentru obligaţiile încredinţate. 

 

 17. Organele superioare de conducere ale Asociaţiei nu sunt în drept să elibereze din funcţie 

conducătorii subordonaţi aleşi, fără acordul acelor organizaţii care i-au ales. 

 

 18. Organul suprem de conducere îl constituie Congresul delegaţilor aleşi de către Conferin-

ţele Filialelor Teritoriale. 

 1) Congresul ordinar se convoacă de către Cârmuirea Centrală a Asociaţiei o dată la 5 ani. 

Normele de reprezentare şi ordinea alegerii delegaţilor la Congres se determină de către Cârmuirea 

Centrală a Asociaţiei. Convocarea Congresului şi ordinea de zi se anunţă nu mai târziu de două luni 

până la convocarea Congresului; 

 2) Congresul extraordinar se convoacă la iniţiativa Cârmuirii Centrale a Asociaţiei sau la 

cererea a 2/3 unui grup, care cuprinde mai mult de 1/2 din delegaţii la congres, sau la cererea a cel 

puţin 1/2 din numărul cârmuirilor filialelor teritoriale; în aceeaşi ordine ca şi Congresul ordinar; 

2
1
) Despre convocarea congresului extraordinar se anunţă cel tîrziu cu 45 de zile calendaris-

tice pînă la începutul congresului;  

2
2
) Proiectul ordinii de zi a congresului extraordinar se anunţă cel tîrziu cu 30 de zile calen-

daristice pînă la începutul congresului; 
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 3) Congresul Asociaţiei este deliberativ prin prezenţa a 2/3 din delegaţi. Hotărîrile Congre-

sului se adoptă cu majoritatea voturilor (din numărul participanţilor la votare) prin vot deschis. 

4) Împuternicirile delegaţilor la Congresul XVI şi   împuternicirile delegaţilor la congresele 

ulterioare se păstrează pe durata întregii perioade pînă la petrecerea următorului congres ordinar al 

Asociaţiei. 

 

 19. Competenţa Congresului Asociaţiei: 

 1) aprobă rapoartele de activitate ale Cârmuirii Centrale a Asociaţiei şi ale Comisiei Centrale 

de Revizie şi Control; 

 2) determină direcţiile prioritare ale dezvoltării în continuare a Asociaţiei; 

 3) adoptă Statutul Asociaţiei şi, în caz de necesitate, introduce în acesta modificări şi 

completări în Statut; 

 4) aprobă candidaturile în Cârmuirea Centrală a Asociaţiei din cadrul delegaţilor la congres; 

din reprezentanţii Filialei Teritoriale; 

 5) determină numărul şi alege prin vot deschis membrii Comisiei Centrale de Revizie şi 

Control; 

5
1
) Stabileşte componenţa numerică a Consiliului de Supraveghere şi alege membrii acestuia 

prin vot deschis; 

5
2
) Audiază informaţia despre activitatea Cosiliului de Supraveghere; 

5
3
) Deleagă Cîrmuirii Centrale a Asociaţiei dreptul de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie 

asupra bunurilor Asociaţiei; 

 6) examinează şi aprobă raportul Cârmuirii Centrale a Asociaţiei privind gestionarea 

proprietăţii, care aparţine proprietății Asociaţiei întroduse în capitalul social al întreprinderilor cre-

ate de către Asociaţie; societăţilor comerciale (societăţii pe acţiuni şi societăţii cu răspundere 

limitată); 

 7) aprobă regulamentele cu privire la desfăşurarea congreselor Asociaţiei şi plenarelor 

Cârmuirii Centrale, regulamentele privind Cîrmuirea Centrală a Asociaţiei şi privind organele de 

control şi revizie ale Asociaţiei; 

7
1
) aprobă procesul verbal al Plenarei Cîrmuirii Centrale a Asociaţiei privind alegerea preşed-

intelui Asociaţiei; 

7
2
) adoptă decizii privind reorganizarea sau dizolvarea Asociaţiei; 

 8) soluţionează şi alte probleme incluse în ordinea de zi. 

 

Cârmuirea Centrală a Asociaţiei Surzilor din Moldova 

 

 20. Cârmuirea Centrală a Asociaţiei. 

1) Cârmuirea Centrală a Asociaţiei este un organ permanent colegial, care conduce toată ac-

tivitatea Asociaţiei în perioada dintre Congrese şi îşi menţine împuternicirile până la instituirea 

componenţei noi a Cârmuirii Centrale al Asociaţiei. 

2) Plenara Cârmuirii Centrale a Asociaţiei se convoacă nu mai rar cel puţin de trei ori pe an, 

iar şedinţa extraordinară a Plenarei Cârmuirii Centrale este convocată din iniţiativa Preşedintelui 

Asociaţiei, 2/3 din numărul membrilor Cârmuirii Centrale sau hotărârile a 3/4 din Cârmuirile Fili-

alelor Teritoriale ale  Asociaţiei. 

 2
1
) Plenara Cîrmuirii Centrale a Asociaţiei se convoacă din iniţiativa Preşedintelui Asociaţiei 

sau din iniţiativa a mai mult de 1/2 din numărul membrilor Cîrmuirii Centrale sau prin hotărîrea a 

cel puţin 3/4 din din numărul cîrmuirilor filialelor teritoriale ale Asociaţiei. 

3) Plenara Cârmuirii Centrale se consideră deliberativă la prezenţa a 2/3 din numărul mem-

brilor Cârmuirii Centrale. Hotărîrile Plenarei se adoptă prin vot deschis cu voturile majorităţii 

membrilor Cârmuirii Centrale prezenţi la şedinţă. 

4) Congresul deleghează Cârmuirii Centrale drepturile de proprietar al patrimoniului Aso-

ciaţiei. 

5) În componenţa Cârmuirii Centrale contingentul persoanelor cu deficienţe de auz nu tre-

buie să constituie mai puţin de 75 % din numărul total al membrilor Cârmuirii Centrale. 
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6) Cârmuirea Centrală asigură executarea hotărârilor Congresului. 

7) Membru al Cârmuirii Centrale a Asociaţiei nu poate fi persoana angajată în Comitetul 

Executiv al Cârmuirii Centrale a Asociației, cu excepţia Preşedintelui şi vice-Preşedinților a Aso-

ciaţiei, precum și a președinților filialelor teritoriale ale Asociației. 

8) La încetarea înainte de termen a mandatului de membru al Cârmuirii Centrale, înlocuirea 

se înfăptuieşte din componenţa listei suplianţilor, aprobată de către Cogresul Asociaţiei. 

9) Încetarea calităţii de membru în Cârmuirea Centrală are loc: 

 - din propie iniţiativă; 

 - în cazul decesului; 

 - la încetarea calităţii de membru a Asociaţiei. 

9) calitatea de membru al Cîrmuirii Centrale încetează înainte de termen în baza hotărîrii 

Cîrmuirii Centrale în următoarele cazuri: 

- din iniţiativă proprie prin depunerea cererii respective; 

- absenţă nemotivată la cel puţin două şedinţe plenare consecutive ale Cîrmuirii Centrale; 

- la încetarea calităţii de membru a Asociaţiei; 

- intrării în vigoare a sentinţei judecătoreşti de condamnare la privaţiune de libertate a 

membrului Cîrmuirii Centrale; 

- de deces. 

 9
1
) Mandatul membrului Cîrmuirii Centrale se consideră vacant din momentul aducerii la 

cunoştinţa acestui membru a deciziei privind încetarea mandatului. Dacă decizia nu poate fi adusă la 

cunoştinţa membrului Cîrmuirii Centrale, mandatul lui se consideră vacant din momentul adoptării 

deciziei de către Cîrmuirea Centrală. 

10) Membrii Cârmuirii Centrale suportă răspundere pentru hotărârile luate, dacă au votat 

pentru hotărârea dată. Către  membrii Cârmuirii Centrale, care nu au fost de acord cu hotărârea 

Cârmuirii Centrale, opinia separată cărora a fost întrodusă în procesul verbal a Plenarei, această 

prevedere nu se aplică. opinia separată a membrilor Cîrmuirii Centrale care nu sînt de acord cu ho-

tărîrea adoptată se înscrie în procesul verbal al Plenarei Cîrmuirii Centrale. 

11) Cârmuirea Centrală poate fi dizolvată dacă: 

- ia repetat decizii pe aceleaşi întrebări,care au fost anulate prin hotărârile judecătoreşti de-

finitive din cauza încălcărilor grave a Statutului Asociaţiei sau legislaţiei în vigoare; 

- în termen de şase luni consecutive nu a luat nici o decizie indiferent de numărul Plenarilor 

petrecute; 

- numărul membrilor Cârmuirii Centrale s-a micşorat mai puţin de 2/3 din numărul total. 

12) La apariţia uneia din situaţiile, prevăzute în art. 20 p. 11, Cârmuirile Filialelor Teritori-

ale sunt obligatorii în termen de 2 săptămîni să creeze comitetul organizatoric privind convocarea şi 

desfăşurarea În cazul apariţiei uneia din situaţiile menţionate la subpunctul 11) al puctului 20 

Comitetul Executiv este obligat să creeze în termen de două săptămîni un comitet organizatoric care 

va convoca şi petrece congresul extraordinar cu ordinea de zi – alegera componenţei noi a Cârmuirii 

Centrale şi Comisiei Centrale de Revizie şi Control. 

13) Competenţa Comitetului organizatoric: 

- decide convocarea Congresului a Asociaţiei; 

- determină numărul de delegaţi la Congresul Asociaţiei şi numărul de delegaţi în compo-

nenţa Cârmuirii Centrale a Asociaţiei proporţional numărului membrilor Asociaţiei în fiecare Filiala 

Teritorială a Asociaţiei aprobă proiectul ordinii de zi a Congresului extraordinar şi stabileşte data la 

care acesta se va convoca;; 

- Congresul extraordinar se desfăşoară în termen nu mai mult de 3 luni de cel mult 30 de zile 

calendaristice de la data emiterii hotărârii; 

- anunţă în formă scrisă delegaţii la congres despre proiectul ordinii de zi a Congresului, lo-

cul şi data desfăşurării acestuia. 

 

 21. Competenţa Cârmuirii Centrale a Asociaţiei: 

 1) alege din componenţa sa Preşedintele şi vice- Preşedintele Asociaţiei şi determină 

competenţa lor, în conformitate cu cerințele prevăzute la subpunctul 1) al punctului 22 din prezentul 
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Statut. Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi conducătorul Comitetului executiv de pe lîngă 

Cârmuirea Centrală; 

 1
1
) aprobă unul sau cîţiva vicepreşedinţi ai Asociaţiei, la propunerea Preşedintelui 

Asociaţiei; 

 2) Cârmuirea Centrală a Asociaţiei creează Comitetul Executiv al Cârmuirii Centrale; 

 3) Plenara Cârmuirii Centrale emite hotărâri în conformitate cu legislaţia în vigoare a Re-

publicii Moldova, cu prezentul Statut şi cu hotărârile Congresului Asociaţiei; 

 4) determină numărul delegaţilor la Congresul Asociaţiei şi numărul candidaţilor în membri 

ai Cârmuirii Centrale proporţional cu numărul membrilor Asociaţiei din fiecare filială teritorială; 

 5) decide convocarea Congresului Asociaţiei şi determină ordinea de zi; 

 6) anual adoptă bugetul Asociaţiei şi executarea  acestuia; cota de finanţare a fiecărei filiale 

din bugetul Asociaţiei, proporţional cu numărul membrilor în fiecare Filiala Teritorială şi realizarea 

bugetului la fiecare Plenară a Cârmuirii Centrale; 

 7)  aprobă numărul şi componenţa Сomisiilor Cârmuirii Centrale şi dirijează activitatea lor; 

 8) aprobă raportul  Preşedintelui Asociaţiei despre executarea Hotărârilor Congresului şi  

Plenarelor aprobate anterior; 

 9) aprobă Regulamentul şi soluţionează problemele cu privire la conferirea titlului de 

“Membru de onoare al Asociaţiei”; 

9
1
) adoptă decizii privind dreptul de posesie, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunurilor 

Asociaţiei; 

 10) aprobă modelele unice ale ştampilelor Cârmuirii Centrale, ale întreprinderilor, institu-

ţiilor şi ale Filialelor Teritoriale ale Asociaţiei, emblema Asociaţiei, precum şi modelele fişelor de 

evidenţă şi carnetelor de membru; 

 11) aprobă hotărârile cu decizii privind crearea, reorganizarea şi lichidarea dizolvarea între-

prinderilor specializate, instituţiilor şi filialelor teritoriale ale Asociaţiei; 

 12) aprobă acţiunile cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi stării materiale, la orien-

tarea profesională, la organizarea muncii, instruirea profesională, organizarea odihnei, măsurile de 

fortificare a sănătăţii şi sport în rândurile membrilor Asociaţiei examinează chestiuni privind condi-

ţiile locative şi de trai, orientarea profesională, angajarea în cîmpul muncii, instruirea profesională, 

situaţia materială, organizarea odihnei cu măsuri culturale, organizarea activităţilor sportive şi de 

întremare a membrilor Asociaţiei;; 

 13) aprobă regulamente şi instrucţiuni cu privire la activitatea Asociaţiei; 

 14) ia hotărâri pe marginea plângerilor examinează şi adoptă decizii pe marginea petiţiilor 

membrilor Asociaţiei adresate Cîrmuirii Centrale; 

 15) elaborează proiectele regulamentelor cu privire la desfăşurarea congreselor Asociaţiei, 

plenarelor Cîrmuirii Centrale, cu privire la Cîrmuirea Centrală, organele de control şi revizie ale 

Asociaţiei şi le prezintă Congresului pentru aprobare; şi-l înaintează spre adoptare Congresului; 

 16) dirijează activitatea Asociaţiei spre realizarea scopurilor statutare; 

16
1
) adoptă formele şi condiţiile de remunerare a muncii Preşedintelui Asociaţiei; 

 17) adoptă formele şi condiţiile de remunerare a muncii Preşedintelui Asociaţiei, preşedinţi-

lor Filialelor Teritoriale, precum şi angajaţilor în Comitetul Executiv al Cârmuirii Centrale şi or-

ganizaţiilor Asociaţiei aprobă structura, efectivul-limită, formele, condiţiile şi ordinea retribuirii 

muncii angajaţilor Comitetului Executiv de pe lîngă Cîrmuirea Centrală şi a preşedinţilor filialelor 

teritoriale, în baza propunerilor elaborate şi prezentate de către Preşedintele Asociaţiei;; 

 18) adoptă hotărâri despre desfăşurarea şedinţelor extraordinare ale Cârmuirilor Filialelor 

Teritoriale. 

 19) rezolvă alte probleme ce nu ţin de competenţa Congresului; 

 20) Cârmuirea Centrală examinează şi aprobă o dată în an rapoartele reprezentanţilor 

Asociaţiei la întreprinderile specializate ale Asociaţiei şi adoptă deciziile necesare, societăţilor 

comerciale o dată în an; 

 

 22. Preşedintele Asociaţiei. 
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 1) Preşedinte al Asociaţiei poate fi membrul Asociaţiei, persoană cu deficienţe de auz 

dizabilităţi auditive, care are experienţă de lucru în cadrul Asociaţiei, posedă limbajul semnelor şi 

limba de stat. (În caz de neposedare a limbajului semnelor şi limbii de stat – să posede în cursul 

unui an) mimico-gestual, este membru al Cîrmuirii Centrale, dacă pentru acesta a votat majoritatea 

membrilor Cîrmuirii Centrale.. Una şi aceeaşi pesoană nu poate ocupa funcţia de Preşedinte al 

Asociaţiei mai mult de două termene la rind consecutive, dacă pentru aceasta au votat cel puţin 2/3 

din membrii Cîrmuirii Centrale. 

 2) Preşedintele Asociaţiei determină structura şi statele efectivul-limită, formele, condiţiile şi 

ordinea de remunerare a retribuirii muncii angajaţilor Comitetului Executiv în conformitate cu legis-

laţia în vigoare şi înaintează de pe lîngă Cîrmuirea Centrală şi a preşedinţilor filialelor teritoriale şi 

prezintă propunerile respective la plenara Cârmuirii Centrale spre adoptare pentru aprobare. 

 3) Preşedintele Asociaţiei realizează hotărârile luate de Cârmuirea Centrală, iar în perioada 

dintre Plenare coordonează activitatea Asociaţiei. Preşedintele Asociaţiei este ales de Cârmuirea 

Centrală pe termen de 5 ani. 

 4) În caz de boală gravă, deces sau demisie a Preşedintelui Asociaţiei, noul Preşedinte se 

alege din numărul membrilor Cârmuirii Centrale la Plenară. Pînă la alegerea noului Preşedinte 

funcţiile lui le îndeplineşte vice – Preşedintele Asociaţiei. 

 5) Alegerile Preşedintelui Asociaţiei se desfăşoară în conformitatea cu Regulamentul cu 

privire la Cârmuirea Centrală; 

 6) Preşedintelui şi vice-Preşedintelui Asociaţiei, în caz de expirare a mandatului, Asociaţia îi 

garantează plata unei compensaţii în mărime de trei salarii lunare şi angajarea în сîmpul muncii în 

cadrul Asociaţiei  

 

 23. Comitetul Executiv pe lîngă Cârmuirea Centrală a Asociaţiei. este creat pentru: 

 1) desfăşurarea activităţii economico-financiară a Asociaţiei; 

 2) soluţionarea problemelor social-economice; 

 3) executarea hotărârilor Congresului Asociaţiei şi Cârmuirii Centrale; 

4) prezentarea Cârmuirei Сentrale a raportului financiar trimestrial, care este expediat, după 

aprobare de Plenara Cârmuirii Centrale, tuturor Filialelor Teritoriale pentru familiarizare.  

La sfârşitul anului să reprezintă raportul anual.  

Raportul financiar trebuie să conţină următoarele dispoziţii generale: 

• De administrare a imobilului; 

• Mişcarea fondurilor fixe; 

• Mişcarea mijloacelor financiare. 

1) Comitetul Executiv pe lîngă Cîrmuirea Centrală a Asociaţiei: 

- ţine evidenţa activităţilor economico-financiare ale Asociaţiei, care cuprind chestiuni de 

â administrare a bunurilor, privind fluxul mijloacelor fixe şi mijlocelor băneşti; 

- întreprinde măsuri concrete pentru îndeplinirea deciziilor Congresului Asociaţiei şi ale 

Cîrmuirii Centrale, precum şi a dispoziţiilor Preşedintelui Asociaţiei. 

2) Asupra Angajaţii din Comitetul Executiv de pe lîngă Cârmuirea Centrală a Asociaţiei se 

extinde află sub incidenţa legislaţiei muncii, precum şi a legislaţiei cu privire la asigurarea socială şi 

medicală. 

 

IV. Filialele Teritoriale 
 

 24. Filialele Teritoriale ale Asociaţiei se creează prin hotărârea Cârmuirei Centrale şi ac-

tivează în baza prezentului Statut şi Regulamentului cu privire la Filialele Teritoriale ale Asociaţiei. 

 

 25. Conferinţa Filialei Teritoriale se convoacă la hotărârea Cârmuirii Centrale o dată în 5 

ani. Normele de reprezentare şi ordinea alegerii delegaţilor la Conferinţă se determină de Cârmuirea 

Filialei Teritoriale. 
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 26. Conferinţa este deliberativă cu prezenţa a 2/3 din delegaţi. Hotărârile se adoptă cu votul 

majorităţii delegaţilor prezenţi prin vot deschis sau secret (conform hotărârii Conferinţei). 

 

27. Competenţa Conferinţei Filialei Teritoriale: 

 1) aprobă rapoartele de activitate a Cârmuirii Filialei şi Comisiei de Revizie şi Control, 

emite hotărâri, determină sarcinile practice ale activităţii lor; 

 2) alege Cârmuirea şi Comisia de Revizie si Control (Revizorul) în numărul stabilit de Con-

ferinţă; 

 3) alege delegaţi la Congresul Asociaţiei în ordinea stabilită de Cârmuirea Centrală a Aso-

ciaţiei şi înaintează reprezentanţi din numărul lor în calitate de membri ai Cârmuirii Centrale; 

 4) alege rezervele membrilor Cârmuirii Centrale a Asociaţiei din numărul delegaţilor la 

Congres; 

 5) soluţionează şi alte probleme incluse în ordinea de zi. 

 

Cârmuirea Filialei Teritoriale 

 

 28. Cârmuirea Filialei Teritoriale a Asociaţiei conduce întreagă activitate a filialei în pe-

rioada dintre Conferinţe şi este aleasă pe termen de 5 ani. 

 1) Şedinţa Cârmuirii Filialei Teritoriale are loc nu mai rar de o dată pe simestru, iar în caz de 

necesitate mai des, iar şedinţa extraordinară se convoacă la iniţiativa Preşedintelui Filialei Teritori-

ale, la cererea a 1/2 din membrii Cârmuirii Filialei Teritoriale sau la cererea Cârmuirii Centrale. 

 2) Şedinţa Cârmuirii Filialei Teritoriale este deliberativă prin participarea majorităţii mem-

brilor Cârmuirii Filialei Teritoriale. Hotărârile  Cârmuirii Filialei Teritoriale se adoptă prin vot 

deschis a majorităţii membrilor Cârmuirii Filialei Teritoriale prezenţi la şedinţă. 

 3) Cârmuirea Filialei Teritoriale asigură executarea hotărârilor Congresului şi Plenarelor 

Cârmuirii Centrale. 

 4) Membrii Cârmuirii Filialei Teritoriale, inclusiv şi Preşedintele Filialei Teritoriale, pot fi 

excluşi din rândul membrilor Cârmuirii Filialei Teritoriale înainte de expirarea termenului, dacă ei 

încalcă cerinţele prezentului Statut, Regulamentului cu privire la Filialele Teritoriale. Problema se 

soluţionează la şedinţele Cârmuirii Filialei Teritoriale. 

 

 29.Competenţa Cârmuirii Filialei Teritoriale a Asociaţiei: 

 1) stabileşte numărul delegaţilor din organizaţiile primare la Conferinţa Filialei Teritoriale; 

 2) alege din rândurile componenţa sa prin vot deschis preşedintele şi vicepreşedintele filialei 

teritoriale. Remunerarea Contractul individual de muncă cu preşedintele filialei teritoriale se efec-

tuează încheie în baza procesului verbal al şedinţei cârmuirii filialei teritoriale privind alegerea lui 

acestuia; 

 3) hotărăşte problemele determinate prin prezentul Statut în limitele teritoriului său; 

 4) asigură executarea a hotărârilor organelor conducerii locale şi a organelor superioare ale 

Asociaţiei; 

 5) dirijează şi controlează activitatea organizaţiilor primare, le asigură ajutor practic în ho-

tărârea problemelor sale; 

 6) aprobă raporturile organizaţiilor primare cu privire la activitatea lor şi adoptă în baza lor 

hotărâri adoptă decizii cu privire la activitatea organizaţiilor primare ale Asociaţiei; 

 7) contribuie la angajarea în câmpul muncii a membrilor Asociaţiei în diverse ramuri ale 

economiei naţionale, precum şi la întreprinderi, organizaţii şi instituţii ale Asociaţiei situate pe teri-

toriul  lor; 

 8) contribuie la instruirea profesională, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, la organizarea 

odihnei şi măsurilor de întremare pentru membrii Asociaţiei; 

 9)  atrage membrii Asociaţiei la participarea activă în viaţa Asociaţiei, în activitatea de 

muncă; 

 10) organizează lucrul cultural - instructiv; 
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 11) contribuie la obţinerea de către membrii Asociaţiei a studiilor generale, medii-speciale şi 

superioare; 

 12) examinează cererile, propunerile şi plângerile membrilor Asociaţiei. Adoptă decizii 

privind acordarea ajutorului material şi privind eliberarea de la plata cotizaţiilor de membru în cazul 

examinării cererilor respective; persoanelor cu deficienţe de auz şi răspunde la ele în termenul sta-

bilit de legislaţie; 

 13) este responsabilă în faţa Conferinţei respective şi organului superior a Asociaţiei. 

 

 30. Preşedintele Filialei Teritoriale: 

 1) Preşedinte al Filialei Teritoriale poate fi orice membru al Asociaţiei, care este la evidenţă 

în Filiala Teritorială respectivă şi este persoana cu deficienţe de auz, sau fără grad de invaliditate, cu 

condiţia de a însuşi limbajul semnelor pe parcursul unui an. 

 2) Preşedintele Filialei Teritoriale dirijează activitatea Filialei Teritoriale în perioada dintre 

Conferinţele Filialei Teritoriale şi este ales de membrii Cârmuirii Filialei Teritoriale pe termen de 5 

ani. 

2
1
) preşedintele filialei teritoriale este din oficiu membru al Cîrmuirii Centrale a Asociaţiei. 

 3) În cazul bolii grave, a decesului sau încetării înainte de termen a mandatului Preşedintelui 

Filialei Teritoriale, noul Preşedinte este ales din numărul membrilor Cârmuirii Filialei Teritoriale. 

 4) Alegerile au loc în ordinea stabilită de prezentul Statut. 

 

Organizaţiile primare Asociaţiei 

 

 31. Organizaţiile primare ale Asociaţiei se creează la locul de trai, întrunind cel puţin 15 

membri ai Asociaţiei prin hotărârea Cârmuirii Filialei Teritoriale ale Asociaţiei, şi activează în baza 

prezentului Statut. 

 Dacă la locul de trai ale membrului Asociaţiei nu există organizaţie primară, atunci prin ho-

tărârea Cârmuirii Filialei Teritoriale, el se ataşază la una din organizaţiile primare: orăşăneşti sau de 

sector (raională) la locul de trai.  

În cazuri excepţionale, în baza deciziei Cîrmuirii Centrale, organizaţia primară poate fi cre-

ată la instituţia de învăţămînt, pe perioada de studii a membrilor Asociaţiei. 

Organizaţiile primare activează în baza Regulamentului cu privire la organizaţiile primare 

Asociaţiei adoptat de Cârmuirea Centrală. 

 

 32. Organul suprem al organizaţiei primare a Asociaţiei îl constituie: 

 1) Adunarea Generală - pentru organizaţiile primare, care includ mai puţin de 100 de membri 

a Asociaţiei; 

 2) Conferinţa - pentru organizaţiile primare, care includ mai mult de 100 de membri a Aso-

ciaţiei. 

32. Organele organizaţiei primare a Asociaţiei sînt: 

1) adunarea generală – organ suprem de conducere; 

2) biroul organizaţiei primare – organ de conducere permanent. 

 

 33. Adunarile generale sau Conferinţele:  

1) se convoacă nu mai rar decât cel puţin o dată la 2 ani, iar după caz şi mai des. Adunările 

sau Conferinţele de totalizare şi alegere a organelor organizaţiei primare se convoacă o dată la 5 ani 

şi sunt se consideră deliberative dacă la acestea sînt prezenţi nu mai cel puţin 50% din numărul 

membrilor. În caz de lipsă a cvorumului menţionat Adunarea sau Conferinţa de totalizare se con-

voacă repetat şi se consideră deliberativă dacă la aceasta sunt prezenţi nu mai cel puţin de 25% din 

numărul total al membrilor aflaţi la evidenţă în organizaţia primară. 

2) aleg cenzor. 

 

 34. În organizaţiile primare unde convocarea Adunărilor generale este imposibilă din cauză 

separării teritoriale, se convoacă Adunările Împuterniciţilor. 
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V. Organele de control şi revizie ale Asociaţiei 
 

35. Controlul activităţii organelor de conducere ale Asociaţiei se înfăptuieşte de Organele de 

Control şi Revizie ale Asociaţiei, care sunt alese de Congres pe termen de 5 ani, în componenţa sta-

bilită de Congres.  

Organele de Control şi Revizie ale Asociaţiei efectuează monitorizarea şi verificarea activi-

tăţii Statutare ale Asociaţiei, Filialei Teritoriale şi organizaţiilor primare ale Asociaţiei.  

 

36. Organele de Control şi Revizie ale Asociaţiei acţionează în baza Regulamentului, apro-

bat de Congres. 

 

 37. Şedinţele organelor de Control şi Revizie ale Asociaţiei au loc nu mai rar decât odată în 

an. 

 

 38. Organul de Control şi Revizie a Asociaţiei este Comisia Centrală de Revizie şi Control a 

Asociaţiei. Comisia Centrală de Revizie şi Control  a Asociaţiei raportează despre activitatea sa 

Congresului şi este organul superior în raport cu organele de revizie şi control a Filialei Teritoriale 

şi organizaţiilor primare a Asociaţiei. 

 

39. Din componenţa sa Comisia Centrală de Revizie şi Control alege Preşedintele, vice - 

Preşedintele şi secretarul prin vot deschis. 

 

 40. Membrii Comisiei Centrale de Revizie şi Control a Asociaţiei nu pot ocupa funcţii în 

organele de conducere sau în statele de personal ale Asociaţiei. Membrii Comisiei Centrale de Re-

vizie şi Control a Asociaţiei pot asista la şedinţele Plenare Cârmuirii Centrale ale Asociaţiei, Câr-

muirii Filialei Teritoriale ale Asociaţiei, Biroului organizaţiei primare a Asociaţiei, Conferinţele 

Filialei Teritoriale a Asociaţiei, Adunările generale organizaţiei primare ale Asociaţiei cu vot delib-

erativ. 

 

41. Organele de Control şi Revizie ale Filialei Teritoriale a Asociaţiei sunt Comisiile de Re-

vizie şi Control a Filialelor Teritoriale a Asociaţiei. Comisia de Revizie şi Control Filialei Teritori-

ale Asociaţiei raportează despre activitatea sa Conferinţei (Adunării generale) a Filialei Teritoriale a 

Asociaţiei şi Comisiei Centrale de Revizie şi Control a Asociaţiei. Comisia de Revizie şi Control 

Filialei Teritoriale a Asociaţiei este organul suprem pentru organele de control a organizaţiei pri-

mare a Asociaţiei. Membrii Comisiei de Revizie şi Control Filialei Teritoriale a Asociaţiei pot asista 

la şedinţele Cârmuirii Filialei Teritoriale ale Asociaţiei şi Biroului organizaţiei primare a Asociaţiei 

cu vot deliberativ. 

 

42. Organul de Control şi Revizie organizaţiei primare a Asociaţiei este Cenzor organizaţiei 

primare a Asociaţiei. Cenzorul organizaţiei primare a Asociaţiei raportează Adunării generale or-

ganizaţiei primare a Asociaţiei şi Comisiei de Revizie şi Control Filialei Teritoriale ale Asociaţiei. 

Cenzorul organizaţiei primare a Asociaţiei poate asista la şedinţele Biroului organizaţiei primare a 

Asociaţiei cu vot deliberativ. 

 

43. Organele de Control şi Revizie în limita competenţei sale exercita anual controlul finan-

ciar-economic a activităţii organelor de conducere a Asociaţiei, comitetului executiv a Asociaţiei, 

Filialei Teritoriale, organizatiei primare. Despre rezultatele controlului informează Plenara 

Cârmuirii Centrale, Cârmuirea Filialei Teritoriale, Biroul organizaţiei primare ale Asociaţiei respec-

tiv. 

 

 44. Finanţarea activităţii organelor de control şi revizie a Asociaţiei se efectuează din contul 

bugetului Asociaţiei în baza planului de cheltuieli aprobat anual. 
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V
1
.
 
Organul de supravegere al Asociaţiei 

 

44
1
. Supravegherea activităţii Asociaţiei este efectuată de către organul de supravegere al 

Asociaţiei – Consiliul de Supraveghere (în continuare – Consiliul), care este compus din cel puţin 

trei membri. 

44
2
. Membrii Consiliului se aleg la Congresul Asociaţiei pentru un termen de 5 ani. 

44
3
. Membrii Consiliului aleg din componenţa sa preşedintele Consiliului. 

44
4
. Membrii Consiliului nu pot fi: 

- membri ai organului executiv al Asociaţiei; 

- afiliaţi, rude sau afini pînă la gradul III inclusiv. 

44
5
. Membrii Consiliului sînt obligaţi: 

1) să urmărească pentru ca: 

- deciziile organelor Asociaţiei să fie adoptate în mod transparent, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi cu respectarea regimului conflictului de interese; 

- persoanele, care ocupă funcţii în organele Asociaţiei, să respecte politicele Asociaţiei, 

să îndeplinească obligaţiunile de serviciu obiectiv, imparţial, conştiincios şi să nu folosească situaţia 

de serviciu în interesul personal. 

2) să întreprindă măsurile necesare orientate spre excluderea conflictelor de interese şi a în-

călcărilor prevederilor legale în vigoare din activitatea Asociaţiei.; 

44
6
. Consiliul este obligat să informeze congresul Asociaţiei despre lucrul efectuat.      

 

VI. Condiţiile şi ordinea primirii, demisionării 

şi excluderii membrilor Asociaţiei 
 

 45.  Membri a Asociaţiei pot fi cetăţenii Republicii Moldova, cetăţeni străini şi persoanele 

apatride, cu domiciliul permanent în Republica Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, recunosc 

prezentul statut Asociaţiei şi , participă activ la activitatea Asociaţiei şi achită cotizaţia de membru. 

Nu pot fi membri ai Asociaţiei persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu şi persoanele 

condamnate la privaţiune de libertate.  

 46. Persoanele, care doresc să devină membri ai Asociaţiei, depun cerere în scris la Câr-

muirea Filialei Teritoriale, conform Regulamentului cu privire la evidenţa membrilor  Asociaţiei. 

 

 47. Dobândirea calităţii de mebru a Asociaţiei se efectuează la şedinţele Cârmuirii Filialei 

Teritoriale prin vot deschis. Calitatea de membru al Asociaţiei obţine persoana pentru care au votat 

prin vot deschis majoritatea membrilor Cârmuirii Filialei Teritoriale şi care a achitat taxa de aderare 

- 5 lei şi taxa pentru carnet de membru -15 lei. Membrului Asociaţiei i se eliberează carnet de mem-

bru conform modelului stabilit. Refuzul de confirmare a calităţii de membru al Asociaţiei poate fi 

atacat în organul superior a Asociaţiei. 

 

 48. Modul de evidenţă al membrilor Asociaţiei, precum şi de transferarea acestora la altă 

organizaţie primară este stabilit prin Regulamentul cu privire la evidenţa membrilor Asociaţiei, ap-

robat de Cârmuirea Centrală Asociaţiei. 

 

 49. Pentru încalcarea cerinţelor prevăzute de prezentul Statut faţă de membrul Asociaţiei 

prin hotărârea Cârmuirii Filialei Teritoriale  a Asociaţiei, pot fi aplicate diferite măsuri de influenţă, 

inclusiv şi excluderea. Hotărârea cu privire la aplicarea  sancţiunii se adoptă prin vot deschis cu vo-

tul majorităţii membrilor Cârmuirii Filialei Teritoriale. 

 

 50. Problema cu privire la excluderea din rândul membrilor Asociaţiei se soluţionează la 

şedinţa Cârmuirii Filialei Teritoriale a Asociaţiei, unde acesta se află la evidenţă. Hotărârea privind 
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excluderea  se adoptă prin vot deschis cu votul majorităţii membrilor Cârmuirii Filialei Teritoriale.  

Această hotărâre poate fi atacată în organele ierarhic superioare ale Asociaţiei în decursul a două 

luni. 

 

 51. Încetarea calităţii de membru al Asociaţiei are loc: 

 1) din proprie iniţiativă în baza unei cereri scrise; 

 2) în cazul încălcării cerinţelor prezentului Statut; 

2
1
) prin decizia cîrmuirii filialei teritoriale în caz de neachitare la timp a cotizaţiei de mem-

bru; 

 3) în cazul condamnării cu pedeapsa privaţiune de libertate. 

 

VII. Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei 
 

 52. Membrul Asociaţiei are dreptul: 

 1) să aleagă şi să fie ales în toate organele de conducere a Asociaţiei, cu excepţia cetăţenilor 

străini; 

 2) să-şi înainteze candidatura pentru participarea la alegeri la orice funcţie în organele Aso-

ciaţiei; 

 3) să participe la dezbateri şi soluţionarea problemelor din ordinea de zi a adunărilor mem-

brilor Asociaţiei; 

4) să înainteze propuneri cu privire la îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei; 

 5) de a se adresa cu întrebări, cereri şi propuneri în orice organ al Asociaţiei; 

 6)să participe la lucrările adunărilor, birourilor organizaţiilor primare, ale plenarelor Aso-

ciaţiei. 

 

 53. Membrul Asociaţiei este obligat: 

 1) să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile organelor elective, să participe activ 

la activitatea uneia din organizaţiile  primare ale Asociaţiei; 

 2) să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, drepturile şi interesele membrilor 

Asociaţiei; 

 3) anual să achite la timp cotizaţiile de membru în cuantumurile următoare: 

a) pentru locuitorii din localităţile urbane  - 20 lei; 

b) pentru locuitorii din localităţile rurale - 10 lei; 

c) pentru pensionarii din localităţile urbane - 15 lei; 

d) pentru pensionarii din localităţile rurale - 10 lei.; 

 

VIII. Activitatea economică a Asociaţiei 
 

 54. Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate economică exclusiv pentru realizarea 

scopurilor şi sarcinilor prevăzute de prezentul Statut. 

 

54
1
 Asociaţia este în drept: 

- să presteze servicii de interpretare a limbajului mimico-gestual; 

- să deie în chirie bunurile proprii; 

- să presteze servicii tipografice; 

- să presteze servicii de editare. 

 

 55. Asociaţia este în drept să creeze întreprinderi specializate, alte tipuri de organizaţii 

economice, care să posede drepturi prevăzute pentru persoane juridice, pentru a asigura încadrarea 

în cîmpul muncii a persoanelor cu deficienţe de auz dizabilităţi, în conformitate cu Legea privind la 

protecţia incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 
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56. Relaţiile dintre Asociaţie şi întreprinderile create de ea se bazează pe contractul încheiat 

între ele, conform Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, Legii privind societatea pe acţiuni, Legii cu 

privire la societăţile cu răspundere limitată şi Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. 

Contractul defineşte următoarele dispoziţii principale: 

a) angajarea în cîmpul muncii persoanelor cu deficienţe de auz şi ponderea acestora în numă-

rul total de angajaţi; 

b) rezolvarea problemelor sociale; 

c) formarea profesională a persoanelor cu deficienţe; 

с
1
) transferarea de mijloace financiare în fondul centralizat al Asociaţiei; 

d) sursele de formare a veniturilor. 

  

 57.  Întreprinderile specializate ale Asociaţiei poartă răspundere pentru integritatea şi majo-

rarea patrimoniului aflat în gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

 

 58. Întru Pentru realizarea scopurilor statutare întreprinderile specializate şi alte organizaţii 

ale Asociaţiei contribuie la bugetul acesteia cu plăţi, în ordinea şi mărimile stabilite de lege cuantu-

mul prevăzute de contractul încheiat cu luarea în considerare a deciziei Cîrmuirii Centrale privind 

transferarea mijloacelor în fondul centralizat al Asociaţiei.. 

  

IX. Proprietatea Asociaţiei 
 

 59. Proprietatea Asociaţiei este ocrotită de legislaţia Republicii Moldova. 

 

 60. Asociaţia poate avea în proprietate orice patrimoniu necesar pentru asigurarea   activităţii 

prevăzute de prezentul Statut. Excepţie fac obiectele, care, în conformitate cu legislaţia Republicii 

Moldova sau cu convenţiile internaţionale, la care Republica Moldova este parte, se află în pro-

prietatea exclusivă a statului. 

 

61. Proprietatea Asociaţiei include: 

 1) Acţiunile întreprinderii specializate “Bujor-Prim” SA, cu sediul în mun.Chişinău, 

str.L.Tolstoi, 63; 

 2) Acţiunile întreprinderii specializate “Prim-Plonjor” SA, cu sediul în mun. Bălţi, str. Şci-

usev, 1; 

 3) Acţiunile întreprinderii specializate “Sadacus” SA, cu sediul în mun. Bălţi, str. Biruinţei, 

51; 

4) Partea socială întreprinderii specializate “Interplast” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. 

Pădurii, 8; 

5) Partea socială întreprinderii specializate “Relaxare-SM” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, 

str. V. Alecsandri,1; 

5
1
) Aportul în capitalul social al întreprinderii specializate „Silans” SRL cu sediul în mun. 

Chişinău, str. Independenţei, 34;  

5
1
) Aportul în capitalul social al întreprinderii specializate „Univer-mol” SRL cu sediul în 

mun. Chişinău, str. Pădurii, 8; 

 6) Mijloacele băneşti şi alt patrimoniu, care se află în bilanţa Asociaţiei şi utilizate în con-

formitate cu scopurile şi sarcinile prevăzute de prezentul Statut. 

7) Patrimoniul predat în gestiunea Casei Republicane de Cultură a Surzilor din Moldova; 

 8) Patrimoniul predat în gestiunea Federaţiei Sportive a Surzilor din Moldova. 

 

 62. Proprietatea Asociaţiei se formează din:  

 1) taxe de înscriere aderare şi cotizaţii de membru; anuale, care constituie: 

 - taxa de înscriere     - 5 lei; 

 - cotizaţiile de membru: 

 a) pentru locuitorii din localităţile urbanistice  - 20 lei; 
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 b) pentru locuitorii din localităţile rurale  - 10 lei; 

 c) pentru pensionarii din localităţile urbanistice - 15 lei; 

 d) pentru pensionari din localităţile rurale  - 10 lei; 

 - carnetul de membru (pentru membrii noi)  - 15 lei; 

 2) donaţii provenite de la sponsori şi din acte de caritate în conformitate cu Legea cu privire 

la filantropie şi sponsorizare; 

 3) Venituri din încasări de la petrecerea lecţiilor, expoziţiilor, activităţilor sportive etc şi al-

tor activităţi; 

 4) venituri din activitate economic, de producere şi altă activitate de antreprenoriat întreprin-

zător; 

 5) venituri din tranzacţiile civile; 
6) transferuri în fondul centralizat al Asociaţiei de către întreprinderile specializate; 

7) venituri de la prestarea serviciilor de interpretare a limbajului mimico-gestual; 

8) venituri de la darea în chirie a bunurilor proprii; 

9) venituri de la prestarea serviciilor tipografice; 

10) venituri de la prestarea serviciilor de editare; 

11) venituri realizate din activitate economică externă şi din implementarea unor proiecte; 

12) mijloace financiare obţinute în urma desemnării procentuale; 

 13) alte venituri încasări neinterzise de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

 

 63. Proprietatea Asociaţiei  

1) Subiect al dreptului de proprietate asupra întregului patrimoniu este însăşi Asociaţia, care 

este persoana juridică. Dreptul de posesie, folosinţă şi dispoziţie a patrimoniului Asociaţiei îi 

aparţine Cârmuirii Centrale a Asociaţiei. Membrii Asociaţiei, fondatorii ei şi persoanele particulare 

nu au drept la proprietate asupra imobilului, inclusiv după procesul reorganizării şi lichidării Aso-

ciaţiei. Subdiviziunile  Asociaţiei au drept de administrare a patrimoniului transmis de către proprie-

tar. Imobilul a Asociaţiei nu poate fi folosit în calitate de gaj pentru primirea creditelor; 

2) Dreptul de gestionare a pachetului de acţiuni în capitalul social al unei societăţi pe acţiuni 

sau a cotei în capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată aparţine Cârmuirii Centrale, 

care numeşte din componenţa sa reprezentanţii în societăţile comerciale corespunzătoare şi elibe-

rează procurile în modul stabilit (nu mai puţin de trei oameni pentru fiecare întreprindere). Activi-

tatea reprezentanţilor se reglementează de legislaţia în vigoare (Legea Republicii Moldova privind 

societăţile pe acţiuni; Legea Republicii Moldova cu privire la societăţile cu răspundere limitată), 

precum şi de Statutul  Asociaţiei. 

 

X. Finanţarea activităţii Asociaţiei 
 

 64. Activitatea Asociaţiei  se finanţează din contul mijloacelor proprii. 

 

 65. Veniturile din activitatea economică şi de producere şi alt tip de activitate de antrepreno-

riat a Asociaţiei nu pot fi împărţite între membrii Asociaţiei şi sunt folosite exclusiv pentru realiza-

rea scopurilor şi sarcinilor statutare. 

 

 66. Mijloacele băneşti formează fondul centralizat pentru finanţarea activităţii Asociaţiei. 

Mărimea şi principiile formării bugetului Asociaţiei  pe venituri se determină de Plenara Cârmuirii 

Centrale. Mărimea transferurilor de la Societăţile pe Acţiuni şi Societăţile cu Răpundere Limitată în 

fondul centralizat se determină de Adunările generale ale actionarilor Societăţilor pe Acţiuni si a 

asociaţilor Societăţilor cu Rădundere Limitată reprezentanţilor fondatorului societăţilor pe acţiuni si 

a societăţilor cu răspundere limitată şi se aprobă anual de către Cîrmuirea Centrală. Mijloacele Aso-

ciaţiei se cheltuiesc conform planului financiar aprobat de Cârmuirea Centrală, în conformitate cu 

bugetul Asociaţiei. 

 

 67. Mijloacele băneşti ale Asociaţiei se păstrează în instituţiile financiare. 
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68. Toate documentele financiare, bancare, actele juridice, procurile şi alte angajamente se 

semnează de Preşedintele Asociaţiei. 

 

XI. Modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei 

 
 69. Propunerile privind modificarea şi completarea Statutului Asociației se înaintează în 

perioada desfăşurării campaniilor electorale în organizaţiile primare, la Conferinţele Filialelor Teri-

toriale Asociaţiei şi se transmit la Comisia pentru modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei 

al prezintă Cârmuirii Centrale pentru dezbateri examinare şi elaborarea proiectului respectiv Statu-

tului. 

 

 70. Proiectul Statutului Asociației în redacție nouă și proiectele privind introducere unor 

modificări și completări în Statutul în vigoare al Asociației se examinează la şedinţa Plenarei de 

către Cârmuirea Centrală şi se înaintează prezintă Congresului Asociaţiei pentru aprobare. 

 

            71. Statutul se adoptă prin vot deschis a majorităţii delegaţilor prezenţi la Congres. 

 

 72. În măsura intrării în vigoare a noilor acte legislative şi normative ale Republicii 

Moldova, Cârmuirea Centrală are dreptul să introducă modificări şi completări respective în Statutul 

Asociaţiei, cu aprobarea ulterioară la Congresul următor. Modificările şi completările se consideră 

adoptate dacă au votat majoritatea membrilor Cârmuirii Centrale Asociaţiei. 

 

XII. Încetarea activităţii Asociaţiei 

 
 73. Cârmuirii Centrale Asociaţiei i se acordă dreptul la reorganizarea şi lichidarea între-

prinderilor specializate, organizaţiilor şi instituţiilor Asociaţiei. 

 

 74. Activitatea Asociaţiei încetează în cazurile: 

 1) reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau transformare; 

 2) dizolvării. 

 

 75. Reorganizarea Asociaţiei se realizează prin decizia Congresului, iar  patrimoniul ei se 

transmite persoanelor juridice nou-constituite în modul prevăzut de Codul Civil. 

 

 76. Asociaţia se dizolvă prin decizia Congresului sau prin hotărârea instanţei de judecată. 

 

77. Bunurile rămase după dizolvarea Asociaţiei şi executarea creanţelor creditorilor sînt 

folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare. Decizia privind folosirea bunurilor 

rămase  se publică în presă. 

 


