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STATUTUL
, \ i J ,, . \. FUNDAT|E| RoMAN|AN BUSTNESS LEADERS

Fun(a!i3:,,fiOtilANlAN BUSINESS LEADERS", fondatd potrivit Actutui Constifutiv, de catre:' . ' |  
: ' r

.. ',', 1MARCU MlHAlL, cetdfean romAn, domiciliat in Bucureqti, str, Ing, Zablovschi nr. 96, Sec, 1, ndscut la data de
,.. 30 septembrie 1970 in Mun, BucureEti, Sector 1, CNP 1700930414535, posesor al C.l. seria DP nr, 140248,' '  

el iberatd de cdtre D.E,P,A,B,D. la data de 12 octombrie 2010;
- BUTNARU LUCIAN-IONUT, cetdlean romAn, domiciliatin Bucuregti, str. Gheorghe Jileica nr. 144-146, Sec.
2, ndscut la data de 06 august 1978 in Mun. Bragov, jud, Bragov, CNP 1780806080030, posesor al C.l, seria
RR nr. 707366, eliberatd de cetre SPCEP 52 biroul nr, '1 la data de 29 iulie 2010;
- RO$CA IOANA-ANDREEA, cetdlean romAn, domiciliatd in Bucureqti, sh, Elena Vdcdrescu nr. 3, bl. 2211, Sc,
C, et.2, ap.38, Sec, 1, nescutd la data de 01 mai 1971 in Mun, BucureEti, Sector 3, CNP 2710501411515,
posesoare a C,l, seria RD nr. 548406, eliberatd de cdtre SPCEP 31 biroul nr, 2la data de'13 noiembrie 2007;
- AXINTE SORIN, cetdtean romiin, domiciliat in Bucuregli, Calea Victoriei nr. 40-46, Sc. A, et. 5, ap.13, Sec.'1,
nAscut la data de 17 iunie 1971 in IVun. Roman, jud, Neamt, CNP 171061727 2689, posesor al C,l. seria RR nr,
831404, el iberatd de cdtre S.P,C,E,P. Sector 1, la data de 1B octombrie 201 1;
au constituit sus-numita fundalie, in conformitate cu Ordonanta Guvernului n r.2612000, modificatd si completatd
prin Legea nr.24612005 qi Legea nr, 305/2008, cu privire la asocia{ii si fundatii.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL. DURATA

ARTICOLUL I- DENUMIREA
1, 1. Denumirea fundatiei este 'ROMANIAN BUSINESS LEADERS ".
Denumirea fundaliei a fost rezervate conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr, 97076, eliberatd de cdtre
lVinisterul Justiliei la data de 05 aprilie 2011,
ARTICOLUL 2. FORMA JURIDICA
2.1,'ROMANIAN BUSINESS LEADERS" este persoand juridicd independentd, neguvernamentald,
apoliticd, fara scop patrimonial.
ARTICOLUL 3 - SEDIUL
3.1, Sediul fundaliei este situat in MogoEoaia, Str, Chitila Pddure 2 bis, Jud. llfov.
3.2, Sediul fundaliei va putea fi schimbat prin hotdrarqa luatd de membrii Consiliului Director cu respectarea
dispozi!iilor legate,
ARTICOLUL 4 - DURATA
4.1, Durata fundaliei incepe la data inscrierii acesteia ca persoand juridicd si se deruleazA pe o perioadd
nelimitatd,

CAPITOLUL II
SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE, PATRIMONIUL

ARTICOLUL 5. SCoPUL $t OBTECTUL pE ACTTVTTATE AL FUNpAT|EI
5,1, FUNDATIA R0IVANIAN BUSINESS LEADERS este o organizatie nonprofit, apoliticd gi are ca scop:
Promovarea Romdniei si a business-ului romAnesc. Acestd prevedere poate fi modificatd numai de cdtre
membrii fondatori.
5,2, Promovarea Romdniei gi a business-ului romAnesc se realizeazd prin:
a) 0rganizarea de seminarii, conferinle, simpozioane gi traininguri;
b) Editarea de cdrti, reviste gi materiale specifice (pliante, afige, bannere),



/n\
c) Derularea oriceror tipuri de activitdfi care se inscriu in scopul propus, cu respectarea legisty'ttf/romane in
vigoare gi a tratatelor la care RomAnia face parte; t.:."tr!
d) Informarea, indrumarea gi ajutorarea membrilor fundafiei pentru cunoa$tere, i+. pr.Siodyer.u
drepturilor legale, orientarea gi integrarea socio-profesionald prin activitdti informa(ionale; \\ xl
e) lmplementarea gi dezvoltarea de proiecte interne gi externe in domeniul de activitate gi in stranra.o*-l$u
scopul propus;
f) Promovarea ideii de cunoagtere intr-o societate de consum marcatd de profunde mutatii structurale, cum este
societatea romAneascd;
g) Derularea unor programe de informare, sprijin gi consultan[d;
h) Colaborarea gi organizarea de schimburi de experientd cu organizalii similare din tar6 sj din strdinatate;
i) Colaborarea cu persoane fizice sijuridice din lard 9i strdindtate, cu scop similar pentru realizarea objectivelor
si indeplinirea misiuni i ,
5.3. Fundatia se poate afilia la organizalii romdne legal constituite precum Ei la organizatii strdine sau
internalionale care prin statut gi activitate nu contravin legislaliei romdne,
ARTICOLUL 6 - PATRIMONIUL
6.l Patrimoniul inilial al fundaliei 'Rot\4ANlAN BUSINESS LEADERS'se constituie din:
a) dobanzile gi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in condilii legale;
b) venituri realizate din activitdfi economice directe;
c) dona{ii, sponsorizdri sau legate;
d) resurse obtinute de la bugetul de stat gi/sau de la bugetele locale,
e) alte venituri prevdzute de lege,
Incasdrile realizate de fundafie vor rdmAne la dispozi{ia sa,
6.2 Patrimoniul fundaliei poate fi folosit de cdtre aceasta pentru producerea de venituri necesare indeplinirii
scopului propus, precum gi a acoperirii cheltuielilor necesare indeplinirii acestui scop.
6.3 Gestionarea patrimoniului funda{iei se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptale in mod
corespunzdtor Statutului,

CAPITOLUL III
oRGANTZAREA $t FUNCTTONAREA FUNDAT|EI

ARTICOLUL 7. STRUCTUM FUNDATIEI
7,1 . Organele funda[iei sunt:
.  CONSILIUL DIRECTOR
- CENZORUL
ARTICOLUL 8. CONSILIUL DIRECTOR
8.1. consiliul Director al Funda{iei ,,ROMANIAN BUSINESS LEADERS, se compune din 13 membri (un
pregedinte, doi vicepreEedinli si zece membri) cu puteri depline. Mandatul membrilor Consiliului Direcror esre
de 2 ani, cu exceptia fondatorilor al cdror mandat este nelimitat. Cel pufin unul dintre cej 4 fondatori va fi memoru
al Consiliului Director, Dupd ce fiecare dintre cei 4 fondatori comunicd in scris Consiliului Director in funcfie
op{iunea de a fl sau nu membru al Consiliului Director, ceilalli membri ai Consiliului Director vor fi alesi prin votul
a cel putin jumdtate plus unu din numdrul membrilor Consiliului Director in functie. Dupd decesul tuturor
fondatorilor, toti membrii Consiliului Director vor fi alegi prin votul a cel putin jumdtate plus unu din numdrul
membrilor Consiliului Director in func{ie.
8.1.1 Membrii Consiliului Director sunt:
- MARCU MIHAL, CNP 17009304'14535 - pregedintele Consitiului Director;
- BUTNARU LUCIAN-lONUT, CNP 1790806080030, - Membru;



CNP 2710501411515 - Membru;
RlN, CNP 171 0617272689 - Membru;

MARIA'ANCA, CNP 2590320400069 - Membru;
IOANA, CNP 2680905423010 - Membru;

MIHAELA, CNP 2680401323949 - Membru;
:FArnnscnnu FELlx.LUcRETtu, cNp 166101939370'1 - Membru;
- DINU DRAG0$-LUCIAN, CNP 1670406384198 - Membru
- RO$CA DRAGO$.|L|E-CH|R|LA, CNP 1710116423017 - Membru;
- DUMITRESCU ION.ALEXANDRU, CNP 1700315221213 - Membru;
- DANILIUC FELIX-SILVIU, CNP 1670223231939 - Membru;
- PETRESCU DRAGO$-M|HA|, CNP 1701110410010 - Membru;
8.1.2. 0 persoand poate define maximum 3 mandate de membru al Consiliului Director, cu exceplia fondatorilor,
al cdror mandat este nelimitat gi care, in cazul in care renunld la mandat, pot redeveni oricAnd membri ai
Consiliului Director, in baza unei solicitdri scrise adresate Consiliului Director.
8,1 .3. Candidaturile pentru functia de pregedinte al Consiliului Director se depun la sediul fundaliei cu cel putin

o sdptdmAni inainte de data la care a fost convocatd gedinla Consiliului Director in care urmeazd sd fie ales,
Convocarea gedinlei Consiliului Director in care urmeazi sd fie ales pregedintele se face cu cel pulin 2
sdptdmdni inainte de data la care va avea loc. Candida{ii la pregedenlia Consilului Director trebuie sd aibd o
vechime de minimum 2 ani in funclia de membru al Consiliului Director, Prepedintele este ales cu votul pentru

a cel pulin jumdtate plus unu din numdrul membrilor Consiliului Director in funclie,
8.1 .4. Vicepreqedintii Consiliului Director sunt alegi prin votul a cel pulin jumatab plus unu din numirul membrilor
Consiliului Director, la propunerea pregedintelui Consiliului Director,
8.1,5, Alegerile pentru funcliile de pregedinte gi vicepreqedinte au loc odata la 2 ani, de regu16, in luna aprilie.
8,1.6, La expirarea mandatului de 2 ani, orice membru al Consiliului Director care se retrage poate propune 3
posibili inlocuitori pentru functia de membru al Consiliului Director. Unul dintre inlocuitorii propugi poate fi ales
membru al Consiliului Director, potrivit prevederilor art, B.'1,
8.2, Componenta Consiliului Director al fundaliei ,,ROMANIAN BUSINESS LEADERS' se stabilegte prin

hotdrAre a Consiliului Director, conform regulilor stabilite prin statut.
8,3. Consiliul Director al fundaliei asigurS realizarea scopului gi obiectivelor Fundaliei exercitAnd urmdtoarele
atribufii:
a) stabilirea strategiei generale gi a programelor fundaliei;
b) aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli gi a situaliei financiare;
c) stabilirea bugetului de funclionare pentru anul in curs;
c) alegerea gi revocarea cenzorului;
d) infiintarea de filiale;
e) incheierea de acte juridice in numele gi pe seama fundaliei;
f) executarea bugetului de venituri qi cheltuieli;
g) modificarea statutului fundaliei;
h) aprobarea organigramei Ei a strategiei de personal
personalului, atribulii, remuneralii etc);
i) stabilirea strategiei de comunicare a fundaliei;
j) aprobarea oricdrui parteneriat cu alte organizalii;
k) stabilirea procedurii de primire a membrilor fundatiei;

ale Fundaliei (numirea/revocarea sau angajarea

l) indeplinirea oricdror altor atribu!ii prevdzute in lege sau derivAnd din statut,
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8,4, Funda{ia este reprezentati in relaliile cu te(ii, in justilie 9i in fa{a oricdror alte instan(e de
Consiliului Director sau, in Iipsa acestuia, de cdtre unul dintre vicepregedin!i, imputericit de cdtrd,
8.5, Membrii Consiliului Director care, inh-o anumitd problemd, supuse hotdrarii sale, sunt
sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterald sau afinii odnd Ia oradul
inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar, vor rdspunde pentru daunele
fundaliei dacd fdrd votul lor nu s-ar fi putut obline majoritatea cerutd.
8,6, Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca este, pierde aceastd calitate cel care ocupd o funclie
de conducere in cadrul unei institu{ii publice sau al unui partid politic. Aceastd conditie se aplicd gi pentru
membrii fondatori.
8,7. Deciziile conhare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate de fondatori sau de cetre
oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat impotriva si au cerut sd se insereze aceasta
in procesul-verbal de SedintS.
8.8, Nu vor putea fi numite in Consiliul Director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau cerora le este
intezisd exercitarea funcliilor publice.
8.9. Consiliul Director se intrunegte in gedinle ordinare de 8 (opt) ori pe an gi in qedinte exhaordinare de cAte
ori este nevoie. Membrii Consiliului Director igi vor exercita in mod activ atribuliile Ei vor fi prezenli in mod
obligatoriu la sedinte.
B,9,1, Convocarea Consiliului Director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia, de cdtre unul dintre
vicepregedin{i sau de o altd persoand desemnatd.
8.9,2. Consiliul Director delibereazd, in mod valabil, in prezenla a 7 (sapte) membrii si adoptd hotdrAri cu o
jumatate plus unu din voturi, Prin exceplie, in cazul in care cel pu{in unul dintre fondatori este membru al
Consiliului Director, pentru adoptarea unor hotdrdri referitoare la atributiile Consiliului Director menfionate la art.
8,3. lit. g), k), este necesar votul ,,pentru" al fondatorului(rilor) care este(sunt) membru(i) al(i) Consiliului Director,
in vederea exercitdrii volului, Fondatorul(rii) poate (pot) imputernici un membru al Consiliului Director in baza
unei procuri speciale.
8.9,3. Deliberdrile Ei hotdrArile Consiliului Director se consemneazd in procese-verbale incheiate cu ocazia
fiecbrei sedinte,
8.10. Membrii Consiliului Director, inclusiv Membrii Fondatori, pot fi revocafi din functie in urmdtoarele situalii:
(i) dacd participd la mai pulin de 50% dintre gedintele anuntate de Consiliul Director si nici nu contribuie via e-
mail la lucrdrile gedinlei prin formularea de sugestii gi/sau rapoarte scrise;
(ii) alegerea/numirea intr-o funclie publicd sau aderarga la un partid politic;
(ii) Ia propunerea scrisd gi motivati a unui membru al Consiliului Director, pentru motive care lin de
incompatibilitatea membrului cu principiile Fundaliei,
8,10.1, Membrii Consiliului Director, cu exceptia membrilor fondatori, vorfi revoca(i prin votul ,,pentru" a cel pu{in
7 dintre cei 13 membri.
8.10.2. lvlembrul Consiliului Director care a fost revocat din functie pierde dreptul de a propune inlocuitori.
8.11. Calitatea de membru in Consiliul Director nu presupune atribuirea unei indemnizalii de sedintd.
8.12. Membrii care se retrag din Consiliul Director pot alege sd facd parte dintr-un Consiliu Consultativ al
Fundafiei Romanian Business Leaders. Membrii revoca[i pentru motivele prevdzute la ar1. 8,10. nu pot face
parte din acest Consiliu Consultativ.
8.13, Fondatorii care nu sunt membri ai Consiliului Director pot participa orlcand la sedintele Consiliului Director
gi au dreptul de a-gi exprima opinia, dar nu si drept de vot.
ARTICOLUL 9 - CENZORUL
9,1, Asigurd controlul financiar intern al fundatiei.



Consiliului Director nu pot fi cenzori.

modul in care este administrat patrimoniul fundaliei;
rapoarte Ei le prezintd Consiliului Director;

participa la gedinlele Consiliului Director fdrd drept de vot;
- indeplineste orice alte atributii prevdzute in statut sau stabilite de cdtre Consiliul Director.

ARTICOLUL 1(} - MEMBRII FUNDATIEI
10,l. Din fundalie fac parte cei 4 membri fondatori,
10.2. Poate deveni membru al fundaliei ,,RO|VANlAN BUSINESS LEADERS'orice persoand, indiferent de
profesie, religie, rasd, nalionalitate, cetdlenie, care indeplineEte condiliile prevdzute de lege.
'10.3, Pentru a asigura scopul pentru care au solicitat inscrierea fundaliei gi pentru a asigura prin profitul moral
gi profesional cre$terea prestigiului fundatiei, fondatorii sunt obligati sd constituie patrimoniul social de fondare,
10.4, incetarea calitilii de membru are loc:

- la cerere;
- prin deces sau punere sub interdicfie;
- prin suspendare temporard decisd de Consiliul Director Ei inmAnatd in scris respectivului membru, in
cazul sdvdrEirii unor fapte indreptate impotriva intereselor fundafiei;
- prin excluderea definitivd hotdr6td exclusiv de organul deliberativ pentru fapte culpabile savar$ite
impotriva intereselor fundaliei.

l\ilotivarea hotdrdrii este obligatorie,
ARTTC0LUL 11- pREpTURtLE $t 0BLtcAT[LE MEMBRtL0R FONDAToRI
1 1.1, Drepturile fondatorilor sunt:

- dreptul de vot;
- dreptul de a fi ales in organele de conhol gi administralie ale fundaliei;
- dreptul de a fi informat, in permanente, cu privire la activitatea fundaliei.

I 1.2. Obligaliile fondatorilor sunt:
- obligalia de a contribui la realizarea scopului fundaiei;
- obligafia de a respecta statutul fundafiei;
- obligafia de a respecta legislalia in vigoare,

CAPITOLUL IV
RESURSELE FUNDATIEI

ARTICOLUL 12 - RESURSE
Resursele fundaliei sunt constituite din:

a) venituri realizate din activitdli economice directe:
b) donalii, sponsorizdri sau legate;
c) resurse oblinute de la bugetul de stat qi/sau de la bugetele locale;
d) alte venituri in lei sau valutd in conformitate cu prevederile legale referitoare la persoane juridice ferS
scop patrimonial;

CAPITOLUL V
DlzoLVAREA $t LTCHTDAREA

ARTICOLUL 13. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
13.1 , Dizolvarea fundatiei va putea avea loc in cazurile expres prevdzute de legislafia in vigoare,
13,2,in caz de dizolvare voluntard, ce va putea fi decisi numai cu volul a 3/4 din membrii fundatiei, Consiliul
Director va.numi unul sau mai multi lichidatori.



13,3. Lichidarea pahimoniului fundatiej se va face cu respectarea dispoziliilor art. 60 din
nr.2612000.

CAPITOPUL VI
DtsPoztTil FTNALE

ARTICOLUL ,I4. DISPOZITII FTNALE
14,1 .Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispoziliile legii,
14.2. Fundalia dob6ndegte personalitate juridici 9i va functiona din momentulinregistrdrii

14 3, Prezentul statut este valabil pe toatd durata de funclionare a fundaliei, orice modificare sau comptetare a
sa, urmdnd a se face cu indeplinirea condiliilor legale.
14 4' Prevederile prezentului statut se vor completa cu dispoziliile legate in materia asocia{iilor gi fundatiilor,
14,5. Fundafia poate infiinla filiale in oricare din oraEele din Romdnia.
14 6 Funda{ia se poate asocia cu alte organizalii de profit, sau adera la alte organizalii cu obiective similare,
din lard sau shdinatate.

Actul a fost redactat gi autentificat in 1 (unu) exemplar unic al 3 (trei) duplicate, cu aceeagl fo(d probantd ca gi originalul,
de Societatea Profesionald Notariald Simona Popescu din Bucuregti, astizi data autentificdrii, din care 2 (doud) duplicate
s-au inmanat pe4ilor gi '1 (unu) duplicat pentru arhiva biroului,

Registrul asocialiilor si fundatiilor.

Semnituri,

MARCU MIHAIL, BUTNARU LUCIAN-IONUT,

ROSCA IOANA.ANDREEA. AXINTE SORIN,



A NOTARILOR PUBLICI
NOTARIALA SIMONA POPESCU

ctionare nr. 17 513697 11 1.07.20'16
. Nicolae Beldiceanu nr. 3, parter, ap. 1, sectorul 1

02'1.3'19.77.91 ; 021.319.77.92; e-mail: notarsp@xnet.ro

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1172
Ziua 30 Luna Septembrie Anul 2016

Eu, Stefan Ana-Maria Cristina, notar public, la cererea pd(ilor, m-am deplasat la adresa din Mun. Bucuresti,
Bld. lon Mihalache , nr, 15-17, sector 1, unde am gdsit pe:

MARCU MIHAL, cetdlean romdn, ndscut la data de 30 septembrie '1970, la BucureEti, Sector 1, domiciliat in
Bucuregti, Str, ing, Zablovschi nr, 96, Sector 1, CNP 1700930414535, identificat cu C,l, seria DP nr. 140248, eliberatd
de cdtre D.E.P,A.B.D. la data de 12 octombrie 2010, in nume propriu,

BUTNARU LUCIAN-IONUT, cetdlean romAn, ndscut la data de 06 august 1978, la Brasov, Jud. Bragov,
domiciliat in Bucuregti, Str. Gheorghe Tileica nr. 144-146, Sector 2, CNP 1780806080030, identificat cu C.l. seria RR
nr. 707366, eliberatd de SPCEP 52, Biroul nr. 1 la data de 29 iulie 2010, in nume propriu,

ROSCA IOANA.ANDREEA, cetetean romdn, nbscutd la data de 01 mai 1971 , la Bucuregti, Sector 3, domiciliati
in Bucureqti, slr. Elena Vecarescu ff.3,81.2211, Sc, C, Et. 2, Ap.38, Sector 1, CNP 2710501411515, identificate cu
c.l. seria RD nr. 548406, eliberatd de sPcEP s1, biroul nr, 2la data de 13 noiembrie 2007, in nume propriu,

AXINTE SOR|N, cetdlean romAn, ndscut la data de 17 iunie 1971, la Roman, Jud, Neamt, domiciliat in
Bucuregti, Calea Victoriei nr.40-46, Sc. A, Et.5, Ap. 13, Sector 1, CNP 1710617272689, identificatcu C,l, seria RR nr.
831404, eliberati de cetre S. P.C.E.P. 51 , 1a data de 1 8 octombrie 201 1 , in nume propriu,

care, dupd ce au citit actul "STATUTUL FUNDATIEI ROMANIAN BUSINESS LEADERS' au declarat cd i-au inleles
continutul, cd cele cuprinse in act reprezintd voinla lor, au consimlit la autentilicarea prezentului inscris gi au semnat

unicul exemolar.

in temeiul art. l2lit. b din Legea notarilqr publici 9i a activitilii notariale
nr. 36/1995, republicati,

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL iNSCRIS.

S-a incasat onorariul de 500 lei 9i TVA 100 lei, achitat cu bon flscal, eliberat de biroul notarial.

NOTAR PUBLIC,
tefan Ana-Maria Cristina


