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  Timbru Sec 

STATUTUL 

FUNDAȚIEI ROMANIAN BUSINESS LEADERS 

 

Fundația „ROMANIAN BUSINESS LEADERS", fondată potrivit Actului Constitutiv, de către: 

 

- MARCU MIHAIL, în calitate de  Președinte a Consiliului Director,  

- BUTNARU LUCIAN-IONUȚ,  în calitate de Membru al Cosiliului Director; 

- ROȘCA IOANA-ANDREEA, în calitate de Membru al Consiliului Director; 

- AXINTE SORIN, în calitate de  Membru al Consiliului Director; 

 

au constituit sus-numita fundație, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, modificată și 

completată prin Legea nr. 246/2005 și Legea nr. 305/2008, cu privire la asociații și fundații.  

CAPITOLUL I 

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA 

 ARTICOLUL I - DENUMIREA  

1.1. Denumirea fundației este "ROMANIAN BUSINESS LEADERS ".  

Denumirea fundației a fost rezervată conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 97076, eliberată de 

către Ministerul Justiției la data de 05 aprilie 2011.  

ARTICOLUL 2 - FORMA JURIDICĂ  

2.1."ROMANIAN   BUSINESS   LEADERS"  este  persoană  juridică independentă, neguvernamentală, 

apolitică, fără scop patrimonial.  

ARTICOLUL 3  - SEDIUL  

3.1. Sediul fundației este situat în Comuna Mogoșoaia, Str. I.C. Bratianu, Nr. 145, jud. Ilfov. 

3.2. Sediul fundației va putea fi schimbat prin hotărârea luată de membrii Consiliului Director cu respectarea 

dispozițiilor legale.  

ARTICOLUL 4 - DURATA  

4.1. Durata fundației începe la data înscrierii acesteia ca persoană juridică și se derulează pe o perioadă 

nelimitată. 

CAPITOLUL II 

SCOPUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE, PATRIMONIUL 

ARTICOLUL 5 - SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL FUNDAȚIEI  

5.1. FUNDAȚIA ROMANIAN BUSINESS LEADERS este o organizație nonprofit, apolitică și are ca scop: 

Promovarea României și a business-ului românesc prin programe și activități, în principal, în domeniile educației, 

antreprenoriatului și bunei guvernări. Acestă prevedere poate fi modificată numai de către membrii fondatori. 

5.2. Promovarea României și a business-ului românesc prin programe și activități, în principal, în domeniile 

educației, antreprenoriatului și bunei guvernări se realizează prin:  
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a) Organizarea de seminarii, conferințe, simpozioane, traininguri și alte tipuri de evenimente (precum 

festivaluri, vizite, tabere, gale, evenimente de socializare, evenimente de strângere de fonduri, excursii, 

întâlniri de lucru și altele); 

b) Editarea de cărți, reviste, studii, cercetări și materiale specifice (pliante, afișe, bannere). 

c) Dezvoltarea și operarea de platforme online în domeniile de activitate; 

d) Servicii de promovare, marketing și consultanță în resurse umane; 

e) Sprijinirea cadrelor didactice, studenților și elevilor care desfășoară activități în domenii precum cel cultural, 

ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte, sport, precum şi a comunităţilor şi organizaţiilor din care aceştia fac parte, în 

vederea atingerii anumitor obiective determinate şi a dezvoltării şi perfecţionării acestora ; sprijinul poate fi 

inclusiv financiar, prin sponsorizări, donații, dar manual și de mecenat; 

f) Organizarea unor programe de mentorat, programe de sprijin in construirea de consilii consultative (board of 

advisors) si conectare pentru acces la finantare. 

g) Derularea oricăror tipuri de activități care se înscriu în scopul propus, cu respectarea legislației române în 

vigoare și a tratatelor la care România face parte; 

h) Informarea,   îndrumarea și ajutorarea membrilor   fundației pentru cunoașterea și promovarea 

drepturilor legale, orientarea și integrarea socio-profesională prin activități informaționale;  

i) Implementarea și dezvoltarea de proiecte interne și externe în domeniul de activitate și în strânsă corelare 

cu scopul propus; 

j) Promovarea ideii de cunoaștere într-o societate de consum marcată de profunde mutații structurale, cum 

este societatea românească;  

k) Derularea unor programe de informare, sprijin și consultanță; 

l) Colaborarea și organizarea de schimburi de experiență cu organizații similare din țară și din străinătate;  

m) Colaborarea cu persoane fizice și juridice din țară și străinătate, cu scop similar pentru realizarea 

obiectivelor și îndeplinirea misiunii. 

5.3. Programele și activitățile dezvoltate si/sau organizate de fundația "ROMANIAN BUSINESS LEADERS" nu 

pot fi coordonate si/sau conduse de persoane ce ocupa functii de conducere sau au rol decizional in partide 

politice nationale sau internationale. 

5.4. Fundația se poate afilia la organizații române legal constituite precum și la organizații străine sau 

internaționale care prin statut și activitate nu contravin legislației române. 

ARTICOLUL 6 - PATRIMONIUL  

6.1. Patrimoniul inițial al fundației "ROMANIAN BUSINESS LEADERS" se constituie din: 

a) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;  

b) venituri realizate din activități economice directe;  

c) donații, sponsorizări sau legate;  

d) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;  

e) granturi obținute de la organizații naționale și internaționale; 

f) alte venituri prevăzute de lege,  

Încasările realizate de fundație vor rămâne la dispoziția sa.  

6.2. Patrimoniul fundației poate fi folosit de către aceasta pentru producerea de venituri necesare îndeplinirii 

scopului propus, precum și a acoperirii cheltuielilor necesare îndeplinirii acestui scop.  

6.3. Gestionarea patrimoniului fundației se va face cu respectarea prevederilor legale, adaptate în mod 

corespunzător Statutului.  

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA FUNDAȚIEI 
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ARTICOLUL 7 - STRUCTURA FUNDAȚIEI 

7.1. Organele fundației sunt: 

- CONSILIUL DIRECTOR  

- CENZORUL  

ARTICOLUL 8 - CONSILIUL DIRECTOR  

8.1. Consiliul Director al Fundației „ROMANIAN BUSINESS LEADERS” se compune din 13 membri (un 

președinte, doi vicepreședinți și zece membri) cu puteri depline. Mandatul membrilor Consiliului Director este 

de 2 ani, cu excepția fondatorilor al căror mandat este nelimitat. Cel puțin unul dintre cei 4 fondatori va fi 

membru al Consiliului Director. După ce fiecare dintre cei 4 fondatori comunică în scris Consiliului Director în 

funcție opțiunea de a fi sau nu membru al Consiliului Director, ceilalți membri ai Consiliului Director vor fi aleși 

prin votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director în funcție. După decesul 

tuturor fondatorilor, toți membrii Consiliului Director vor fi aleși prin votul a cel puțin jumătate plus unu din 

numărul membrilor Consiliului Director în funcție. 

8.1.1 Membrii Consiliului Director sunt: 

- ROȘCA DRAGOȘ-ILIE-CHIRILĂ,  în calitate de Președinte al Consiliului Director; 

- PETRESCU DRAGOȘ-MIHAI, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului Director; 

-  MARIUS ȘTEFAN, în calitate de  Vicepreședinte al Consiliului Director; 

-  MĂRIUCA ROXANA TALPES, în calitate de  Membru al Consiliului Director; 

- MĂDĂLINA-GEORGIANA MARCU, în calitate de Membru al Consiliului Director; 

-  DRAGOȘ - VALENTIN NEACȘU, în calitate de  Membru al Consiliului Director; 

- PĂTRĂȘCANU FELIX-LUCRETIU, în calitate de Membru al Consiliului Director;  

- FURDUI FLORIN- JEAN, în calitate de Membru al Consiliului Director; 

- FĂTU LAURA-MONICA, în calitate de  Membru al Consiliului Director; 

- ROȘCA IOANA-ANDREEA, în calitate de Membru al Consiliului Director; 

-  DAN ISAI, în calitate de Membru al Consiliului Director; 

- SERGIU-MADALIN NEGUȚ,  în calitate de  Membru al Consiliului Director; 

- DANIEL BERTEANU, în calitate de Membru al Consiliului Director; 

8.1.2. O persoană poate deține maximum 3 mandate de membru al Consiliului Director, cu excepția 

fondatorilor, al căror mandat este nelimitat și care, în cazul în care renunță la mandat, pot redeveni oricând 

membri ai Consiliului Director, în baza unei solicitări scrise adresate Consiliului Director. 

8.1.3. Candidaturile pentru funcția de președinte al Consiliului Director se depun la sediul fundației cu cel puțin 

o săptămână înainte de data la care a fost convocată ședința Consiliului Director în care urmează să fie ales. 

Convocarea ședinței Consiliului Director în care urmează să fie ales președintele se face cu cel puțin 2 

săptămâni înainte de data la care va avea loc. Candidații la președenția Consilului Director trebuie să aibă o 

vechime de minimum 2 ani în funcția de membru al Consiliului Director. Președintele este ales cu votul pentru 

a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor Consiliului Director în funcție. 
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8.1.4. Vicepreședinții Consiliului Director sunt aleși prin votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul 

membrilor Consiliului Director, la propunerea președintelui Consiliului Director. 

8.1.5. Alegerile pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte au loc o dată la 2 ani, de regulă, în luna aprilie. 

8.1.6. La expirarea mandatului de 2 ani, orice membru al Consiliului Director care se retrage poate propune 3 

posibili înlocuitori pentru funcția de membru al Consiliului Director. Unul dintre înlocuitorii propuși poate fi ales 

membru al Consiliului Director, potrivit prevederilor art. 8.1. 

8.2. Componența Consiliului Director al fundației „ROMANIAN BUSINESS LEADERS” se stabilește prin 

hotărâre a Consiliului Director, conform regulilor stabilite prin statut. 

8.3. Consiliul Director al fundației asigură realizarea scopului și obiectivelor Fundației exercitând următoarele 

atribuții: 

a) stabilirea strategiei generale și a programelor fundației; 

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare; 

c) stabilirea bugetului de funcționare pentru anul în curs; 

c) alegerea și revocarea cenzorului; 

d) înființarea de filiale; 

e) încheierea de acte juridice în numele și pe seama fundației; 

f) executarea bugetului de venituri și cheltuieli; 

g) modificarea statutului fundației; 

h) aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale Fundației (numirea/revocarea sau angajarea 

personalului, atribuții, remunerații etc); 

i) stabilirea strategiei de comunicare a fundației; 

j) aprobarea oricărui parteneriat cu alte organizații; 

k) stabilirea procedurii de primire a membrilor fundației; 

l) îndeplinirea oricăror altor atribuții prevăzute în lege sau derivând din statut. 

8.4. Fundația este reprezentată în relațiile cu terții, în justiție și în fața oricăror alte instanțe de către 

Președintele Consiliului Director sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreședinți, împutericit de către 

Președinte. 

8.5. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii sale, sunt interesați personal 

sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii până la gradul al patrulea 

inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar, vor răspunde pentru daunele cauzate 

fundației dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută. 

8.6. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca este, pierde această calitate cel care ocupă o funcție 

de conducere în cadrul unei instituții publice sau al unui partid politic. Membrii Consiliului Director care intră în 

conducerea unui partid politic pierd această calitate dar pot ramane în Consiliul Consultativ al fundației 

Romanian Business Leaders. Această condiție se aplică și pentru membrii fondatori. 

8.7. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate de fondatori sau de către 

oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotriva  și au cerut să se insereze 

aceasta în procesul-verbal de ședință. 

8.8. Nu vor putea fi numite în Consiliul Director persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau cărora le 

este interzisă exercitarea funcțiilor publice. 

8.9. Consiliul Director se întrunește în ședințe ordinare de 8 (opt) ori pe an și în ședințe extraordinare de câte 

ori este nevoie. Membrii Consiliului Director își vor exercita în mod activ atribuțiile și vor fi prezenți în mod 

obligatoriu la 2/3 din ședințe. 
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8.9.1. Convocarea Consiliului Director se face de președinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre 

vicepreședinți sau de o altă persoană desemnată. 

8.9.2. Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a 7 (șapte) membri și adoptă hotărâri cu o 

jumătate plus unu din voturi. Prin excepție, în cazul în care cel puțin unul dintre fondatori este membru al 

Consiliului Director, pentru adoptarea unor hotărâri referitoare la atribuțiile Consiliului Director menționate la 

art. 8.3. lit. g), k), este necesar votul „pentru” al fondatorului(rilor) care este(sunt) membru( i) al(i) Consiliului 

Director. În vederea exercitării votului,  Fondatorul(rii) poate (pot) împuternici un membru al Consiliului Director 

în baza unei procuri speciale.   

8.9.3. Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia 

fiecărei ședințe, inclusiv prin semnatura electronica simpla. 

8.10. Membrii Consiliului Director, inclusiv Membrii Fondatori, pot fi revocați din funcție în următoarele situații: 

(i) dacă participă la mai puțin de 50% dintre ședințele anunțate de Consiliul Director și nici nu contribuie via e-

mail la lucrările ședinței prin formularea de sugestii și/sau rapoarte scrise; 

(ii) alegerea/numirea într-o funcție publică sau aderarea la un partid politic; 

(ii) la propunerea scrisă și motivată a unui membru al Consiliului Director, pentru motive care țin de 

incompatibilitatea membrului cu principiile Fundației. 

8.10.1. Membrii Consiliului Director, cu excepția membrilor fondatori, vor fi revocați prin votul „pentru” a cel 

puțin 7 dintre cei 13 membri. 

8.10.2. Membrul Consiliului Director care a fost revocat din funcție pierde dreptul de a propune înlocuitori. 

8.11. Calitatea de membru în Consiliul Director nu presupune atribuirea unei indemnizații de ședință. 

8.12. Membrii care se retrag din Consiliul Director pot alege să facă parte dintr-un Consiliu Consultativ al 

Fundației Romanian Business Leaders. Membrii revocați pentru motivele prevăzute la art. 8.10. nu pot face 

parte din acest Consiliu Consultativ. 

8.13. Fondatorii care nu sunt membri ai Consiliului Director pot participa oricând la ședințele Consiliului 

Director și au dreptul de a-și exprima opinia, dar nu și drept de vot. 

ARTICOLUL 9 - CENZORUL  

9.1. Asigură controlul financiar intern al fundației.  

9 2. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.  

9.3. Competențe:  

- verifică modul în care este administrat patrimoniul fundației;  

- întocmește rapoarte și le prezintă Consiliului Director; 

- poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;  

- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de către Consiliul Director.  

ARTICOLUL 10 - MEMBRII FUNDAȚIEI  

10.l. Din fundație fac parte cei 4 membri fondatori.  

10.2. Poate deveni membru al fundației „ROMANIAN BUSINESS LEADERS” orice  persoană,  indiferent de 

profesie, religie, rasă, naționalitate, cetățenie, care îndeplinește condițiile prevăzute de lege.  

10.3. Pentru a asigura scopul pentru care au solicitat înscrierea fundației și pentru a asigura prin profitul moral 

și profesional creșterea prestigiului fundației, fondatorii sunt obligați să constituie patrimoniul social de fondare.  

10.4. Încetarea calității de membru are loc:  

- la cerere;  

- prin deces sau punere sub interdicție;  

- prin suspendare  temporară decisă de Consiliul Director și înmânată în scris respectivului  membru, 

în cazul săvârșirii unor fapte îndreptate împotriva intereselor fundației;  
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- prin excluderea  definitivă hotărâtă exclusiv de organul deliberativ  pentru fapte culpabile săvârșite 

împotriva intereselor fundației.  

Motivarea hotărârii este obligatorie.  

ARTICOLUL 11-  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR FONDATORI 

11.1. Drepturile fondatorilor sunt: 

- dreptul de vot; 

- dreptul de a fi ales în organele de control și administrație ale fundației;  

- dreptul de a fi informat, în permanență, cu privire la activitatea fundației. 

1 1.2. Obligațiile fondatorilor sunt:  

- obligația de a contribui la realizarea scopului fundaiei; 

- obligația de a respecta statutul fundației; 

- obligația de a respecta legislația în vigoare. 

CAPITOLUL IV 

RESURSELE FUNDAȚIEI 

ARTICOLUL 12 - RESURSE  

Resursele fundației sunt constituite din:  

a) venituri realizate din activități economice directe:  

b) donații, sponsorizări sau legate;  

c) resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;  

d) alte venituri în lei sau valută în conformitate cu prevederile legale referitoare la persoane juridice 

fără scop patrimonial;  

CAPITOLUL V 

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA 

ARTICOLUL 13 - DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA 

13.1. Dizolvarea fundației va putea avea loc în cazurile expres prevăzute de legislația în vigoare.  

13.2. În caz de dizolvare voluntară, ce va putea fi decisă numai cu votul a 3/4 din membrii fundației, Consiliul 

Director va numi unul sau mai mulți lichidatori.  

13.3. Lichidarea patrimoniului fundației se va face cu respectarea dispozițiilor art. 60 din Ordonanța Guvernului 

nr. 26/2000. 

CAPITOPUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 

ARTICOLUL 14 - DISPOZIȚII FINALE 

14.1.Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii.  

14.2. Fundația dobândește personalitate juridică și va funcționa din momentul înregistrării sale legale în 

Registrul asociațiilor și fundațiilor.  

14.3. Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcționare a fundației, orice modificare sau completare a 

sa, urmând a se face cu îndeplinirea condițiilor legale.  

14.4. Prevederile prezentului statut se vor completa cu dispozițiile legate în materia asociațiilor și fundațiilor.  

14.5. Fundația poate înființa filiale în oricare din orașele din România.  

14.6. Fundația se poate asocia cu alte organizații de profit, sau adera la alte organizații cu obiective similare, 

din țară sau străinatate. 
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Actul a fost redactat şi autentificat în 1 (unu) exemplar unic şi 3 (trei) duplicate, cu aceeaşi forţă probantă ca şi 

originalul, de 09.09.2019 din Bucureşti, astăzi, data autentificării, din care 2 (două) duplicate s-au înmânat părților şi 1 

(unu) duplicat pentru arhiva biroului. 

Semnături, 

 

MARCU MIHAIL,      BUTNARU LUCIAN-IONUȚ, 

 

________________     ________________ 

ROȘCA IOANA-ANDREEA,     AXINTE SORIN, 

 

________________     ________________ 


