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Solicităm autentificarea prezentului înscris: 
 

STATUTUL 

Clubului de Turism şi Arte „Escamonde” Ploieşti 

 

 Capitolul I. Dispoziţii generale, denumire, sediu, durată, forma juridică, constituire, 

patrimoniul iniţial. 
 

 Art. 1. Clubul de Turism şi Arte „Escamonde” Ploieşti este un club de turism sportiv, 
alpinism, speologie, ecologie, cultură şi arte, român, fără scop lucrativ, apolitic, persoană juridică, 
nonprofit, înfiinţat în temeiul Ordonanţei Guvernamentale nr. 26 din 31.01.2000, cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, şi a Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69 din 09.05.2000. 
 Art. 2. Clubul de Turism şi Arte „Escamonde” Ploieşti, numit în continuare C.T.A. 
„Escamonde” Ploieşti, este constituit prin acordul a 4 (patru) membri fondatori: 
 

1. Munteanu Nicolae Cătălin, cetăţean român, domiciliat în Ploieşti, str. Gilortului, 
nr. 1B, judeţul Prahova, identificat cu C.I. seria PH, nr 667277, C.N.P. 
1801222297291; 

2. Stroe Ioan Gabriel, cetăţean român, domiciliat în Ploiești, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 1, identificat cu C.I. seria PH, nr. 115362, C.N.P. 
1830623161690; 

3. Neagu Andrei Valentin, cetăţean român, domiciliat în Ploieşti, str. Caraiman, nr. 
8, jud. Prahova, identificat cu C.I. seria PH, nr. 713847, C.N.P. 1841012297304; 

4. Mihalache Alexandru, cetăţean român, domiciliat în sat Postârnacul, Comuna 
Corneşti, judeţul Dâmboviţa, identificat cu C.I. seria DD, nr. 144270, C.N.P. 
1780922151776. 

 

Art. 3. Denumirea clubului este: Clubul de Turism şi Arte „Escamonde” Ploieşti, potrivit 
dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei, nr. 35290, la data de 
02.08.2005. 

Scopul fundamental al clubului îl reprezintă atât asigurarea cadrului organizatoric şi financiar 
pentru organizarea activităților turistice, sportive, de alpinism, speologice, ecologice, artistice şi 
culturale, cât şi participarea membrilor clubului la astfel de activităţi. 

Promovarea și organizarea acţiunilor cu şi pentru tineret în toate domeniile de activitate ale 
clubului. 

Promovarea și organizarea acțiunilor de voluntariat, atât în cadrul clubului, cât și în 
activitățile conexe ale acestuia.  

Organizarea şi derularea unor programe și cursuri de formare profesională, în domeniile de 
activitate ale clubului. 

Organizarea unor cursuri și prezentări cu tematică specifică clubului. 
Durata de funcţionare a clubului este pe termen nelimitat. 
Art. 4. Sediul C.T.A. „Escamonde” Ploieşti este în Ploieşti, str. Gilortului, nr. 1B, jud. 

Prahova şi poate fi schimbat, în condiţiile legii, prin hotărârea Consiliului Director. 
Art. 5. Patrimoniul iniţial al clubului este reprezentat de: 

- 500 (cinci sute) lei. 
Art. 6. (1) C.T.A. „Escamonde” Ploieşti este persoană juridică română, cu drept privat, 

nonprofit, fără scop lucrativ, care îşi desfăşoară activitatea conform legilor române în vigoare. 
(2) C.T.A. „Escamonde” Ploieşti este constituit din 5 (cinci) secţii după cum urmează: 

dezvoltarea turismului, cultură și arte, ecologie, comunicare si voluntariat şi bază materială. Clubul 
are steag, însemne, ştampilă şi emblemă proprii. Culorile clubului sunt verde şi portocaliu. 
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Capitolul II. Scopul şi obiectivele Clubului de Turism şi Arte „Escamonde” Ploieşti. 
 

Art. 7. Promovarea şi dezvoltarea turismului sportiv, speologiei, ecologiei, alpinismului, 
artelor şi culturii în toate variantele lor, pe plan naţional şi internaţional. 

Art. 8. Participarea membrilor clubului la activităţi turistice, speologice, sportive, de 
alpinism,  ecologice, artistice şi culturale de orice fel, pe plan naţional şi internaţional. 

Art. 9. Reprezentarea membrilor asociaţiei în relaţiile cu organismele guvernamentale, 
administraţia centrală sau locală, federaţiile naţionale şi internaţionale de acelaşi profil, precum şi 
alte asociaţii similare din ţară şi străinătate, în vederea promovării şi practicării turismului, 
speologiei, sportului, alpinismului, ecologiei, culturii şi a artelor. 

Art. 10. Organizarea de competiţii de turism sportiv, vara sau iarna, ziua sau noaptea, 
individuale, pe ştafete sau echipe, pe plan local, naţional sau internaţional. 

Art. 11. Organizarea de competiţii asociate cu excursii pe plan local, naţional sau 
internaţional, cu scopul promovării şi dezvoltării turismului. 

Art. 12. Organizarea de excursii și tabere cu cetăţeni români sau străini, pe plan local,  
naţional sau internaţional. 

Art. 13. Organizarea şi derularea de programe de formare profesională continuă (cursuri, 
seminarii etc), care să aibă la bază un standard ocupaţional / de pregătire profesională recunoscut la 
nivel naţional, conform Nomenclatorului calificărilor, pentru care se pot organiza programe 
finalizate cu certificate de calificare conform clasificării ocupaţiilor din România. 

Art. 14. (1) Organizarea de cursuri de iniţiere şi pregătire în turismul sportiv, pentru 
începători, avansați şi sportivi de performanţă; precum şi promovarea, dezvoltarea şi practicarea 
educaţiei alternative. 

(2) Organizarea unor cursuri de fotografie, a unor ateliere şi expoziţii de fotografie pentru 
elevi, studenţi, tineri și orice alte persoane interesate, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. 

Art. 15. Organizarea şi participarea la acţiuni ecologice și de protecția mediului pe plan 
local, naţional şi internaţional. 

Art. 16. Organizarea de expoziţii cu lucrările artistice ale membrilor clubului sau ale 
invitaţilor clubului. 

Art. 17. Organizarea de proiecții și serate folk cu interpreţii şi/sau invitaţii clubului. 
Art. 18. Organizarea de festivaluri și concursuri cu tematică turistică, artistică şi culturală. 
Art. 19. Editarea unui buletin informativ al clubului şi a altor materiale de promovare a 

activităţilor clubului. 
Art. 20. Editarea de hărţi, ghiduri, cărţi şi reviste cu tematică specifică clubului. 
Art. 21. Realizarea de materiale sportive, de alpinism, speologice, ecologice, culturale şi 

artistice necesare organizării, dezvoltării și promovării activităţilor specifice clubului. 
Art. 22. Luare în folosință, administrarea și amenajarea unui spațiu destinat antrenamentelor 

și activităților specifice clubului.  
Art. 23. Colaborarea cu structuri similare clubului, din ţară şi străinătate, în vederea 

promovării şi dezvoltării scopurilor comune, prevăzute în prezentul statut. 
Art. 24. Iniţierea, promovarea şi aplicarea unor programe de utilitate publică, cu sau fără 

ajutorul administraţiei de stat, centrale sau locale, în scopul dezvoltării turismului, sportului, 
alpinismului, speologiei, ecologiei, artelor şi culturii. 

Art. 25. Accesarea de fonduri publice și de finanţări nerambursabile, necesare activităților 
specifice clubului. 

Art. 26. Acţiuni de ecologizare, împădurire, refacerea unor trasee turistice, refugii montane, 
cabane, acțiuni de salvamont etc. 

Art. 27. Administrarea unor zone turistice, cabane sau refugii, cu sprijinul administraţiei 
locale sau centrale. 

Art. 28. Organizarea de simpozioane, conferinţe şi dezbateri publice pe teme turistice, 
sportive, de alpinism, speologice, ecologice, artistice şi culturale. 
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Capitolul III. Membrii clubului. Modul de dobândire şi pierdere a calităţii de 

membru. Drepturile şi obligaţiile membrilor. 
 
Art. 29. Poate deveni membru al C.T.A. „Escamonde” Ploieşti orice cetăţean român sau 

străin, atât timp cât respectă statutul clubului şi acţionează permanent în vederea realizării scopurilor 
clubului. 

Art. 30. C.T.A. „Escamonde” Ploieşti admite următoarele categorii de membri: membri 
fondatori, membri activi, membri aderenţi şi membri de onoare. 

(1) Membrii fondatori sunt persoanele înscrise în Actul Constitutiv şi în Statutul clubului. 
Au şi calitatea de membri activi, pot deveni membri de onoare în urma unor realizări şi beneficii 
aduse clubului. Nu au drepturi speciale faţă de ceilalţi membri ai clubului. 

(2) Membrii activi ai asociaţiei sunt admişi pe baza unui dosar aprobat de Consiliul Director 
după ce au fost o perioadă de minimum 12 (douăsprezece) luni membri aderenţi. 

(3) Membrii aderenţi sunt persoanele care iau prima dată contact cu clubul. Devin membri 
aderenţi acele persoane care depun un dosar de înscriere, care va fi obligatoriu aprobat de Consiliul 
Director în maximum 10 (zece) zile de la depunere. Mai pot deveni membri aderenţi persoanele care 
urmează oricare dintre cursurile organizate de club, dar doar dacă înaintează Consiliului Director 
dosarul de înscriere. Drepturile şi obligaţiile membrilor aderenți sunt specificate în Regulamentul de 
Ordine Interioară. 

(4) Membri de onoare pot deveni atât persoanele de mare valoare şi importanţă din cadrul 
clubului, cât şi persoanele din afara clubului care au sprijinit periodic şi benefic clubul. Persoanele 
care devin membri de onoare pierd calitatea de membru activ şi nu mai pot face parte din nici un 
organ de conducere al clubului. 

(5) Clubul acceptă voluntari pentru buna organizare a acțiunilor specifice clubului, conform 
legilor române în vigoare privind voluntariatul. 

Art. 31. Membrii fondatori au următoarele drepturi şi obligaţii: 
- au calitatea de membri activi până în momentul în care fac o cerere de retragere a calităţii de 

membru activ sau sunt numiți membri onorifici. 
Art. 32. Membrii activi au următoarele drepturi: 

- de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale clubului, conform statutului şi valorilor 
personale; 

- de a beneficia, pentru practicarea sau promovarea scopurilor clubului, de resursele existente în 
cadrul clubului, în conformitate cu statutul şi Regulamentul de Ordine Interioară; 

- de a iniţia proiecte (propuneri) de modificare sau completare a actelor normative care 
reglementează activitatea clubului; 

- de a iniţia proiecte (propuneri) de activitate pe teme profesionale ce ţin de activitatea C.T.A. 
„Escamonde” Ploieşti; 

- de a primi distincţii, titluri onorifice care sunt de competenţa C.T.A. „Escamonde” Ploieşti; 
- de a beneficia de sprijinul tehnic, moral şi material al asociaţiei, pentru practicarea sau 

promovarea activităților clubului; 
- de a fi selecţionaţi în oricare din echipele clubului, conform aptitudinilor şi criteriilor de vârstă; 
- de a-şi exprima în scris sau verbal doleanţele sau sugestiile către Consiliul Director sau în 

cadrul şedinţelor de club; 
- dreptul la vot în cadrul oricărei şedinţe a Adunării Generale; 
- toţi membrii activi ai asociaţiei au drepturi egale. 
- orice membru activ are dreptul de a face parte din orice comisie a clubului. 
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 Art. 33. Membrii activi au următoarele obligaţii: 
- să respecte statutul şi regulamentele interne ale clubului; 
- să nu prejudicieze moral sau material clubul prin comportamentul lor; 
- să participe ca reprezentanţi ai clubului în calitate de concurenţi, la competiţiile naţionale sau 

internaţionale la care participă asociația, în conformitate cu statutul clubului, iar dacă nu pot 
participa, să anunţe organele de conducere, cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de începerea activității; 

- să asigure îndeplinirea sarcinilor ce le revin ca membrii ai clubului; 
- să acţioneze prin toate mijloacele împotriva folosirii substanţelor de dopaj şi să se supună 

necondiţionat controalelor anti-doping interne şi internaţionale; 
- să acţioneze împotriva oricăror manifestări de violenţă şi pentru promovarea spiritului fair-play 

atât în cadrul acţiunilor pe care le organizează sau la care participă clubul, cât şi în afara lor; 
- să trateze cu respect pe oricare membru al clubului; eventualele divergenţe se vor rezolva doar 

prin intermediul Comisiei de Disciplină; 
- să contribuie activ la dezvoltarea turismului, sportului, alpinismului, speologiei, ecologiei, 

culturii și artei, precum și la îmbunătăţirea activităţii şi creşterea veniturilor clubului; 
- să respecte ierarhia clubului; 
- să plătească toate cotizaţiile şi taxele regulamentare stabilite de Consiliul Director; 
- să suporte consecinţele sentinţelor date de Consiliul Director sau de preşedinte, în cazul 

abaterilor de la statut sau de la regulamentul de ordine interioară a clubului; în cazul nesupunerii în 
maximum 30 (treizeci) de zile vor fi excluşi automat din cadrul clubului. 

 

Art. 34 Voluntariatul se va desfășura în conformitate cu legile române în vigoare, cu scopul 
unei bune desfașurări a activităților specifice clubului.  

 

 Art. 35. (1) Calitatea de membru încetează în următoarele condiţii: 
- ca urmare a desfiinţării clubului; 
- la cerere; 
- prin excludere, ca urmare a hotărârii Consiliului Director sau a preşedintelui. Membrii care fac 

parte din organele de conducere pot fi excluşi doar printr-o hotărâre a Consiliului Director; 
- prin deces. 

(2) Persoanele care au pierdut calitatatea de membru al clubului nu mai au niciun drept 
asupra patrimoniului clubului sau a clubului însuşi. 
 (3) Membrii clubului care sunt sportivi legitimaţi, au obligaţia să achite toate taxele din 
cadrul clubului sau către federaţiile unde sunt înscrişi ei personal sau clubul. 
 (4) Toţi membrii au dreptul să poarte legitimaţiile şi însemnele clubului sau federaţiilor unde 
sunt înscrişi ei personal sau clubul însuşi. 
 (5) Fiecare membru al C.T.A „Escamonde” Ploieşti va fi încadrat într-o secţie de activitate, 
conform aptitudinilor şi dorinţelor sale. 
 

Capitolul IV. Mijloace materiale şi financiare. 
 

Art. 36. Mijloacele materiale şi financiare ale C.T.A. „Escamonde” Ploieşti sunt: 
- mijloace materiale proprii: echipament sportiv, de alpinism, speologic, ecologic, cultural şi 

artistic, tehnică de calcul, mijloace de transport şi materiale tehnice pentru organizarea şi practicarea 
tuturor activităţilor clubului; 

- mijloacele financiare în lei sau valută, depuse în cont bancar sau ținute numerar de Cenzorul / 
Cenzorii clubului.  
 Art. 37. Dobândirea şi folosirea mijloacelor materiale şi financiare se face corespunzător 
hotărârilor Adunării Generale şi respectiv ale Consilierului Director, cu respectarea statutului şi a 
legilor române în vigoare. Întreaga activitate financiară a clubului se desfăşoară pe bază de buget 
propriu, în calitate de persoană juridică nonprofit. 
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 Art. 38. Patrimoniul clubului se alimentează din: 
 

- cotizaţiile și taxele plătite de membrii C.T.A. „Escamonde” Ploieşti, conform hotărârilor 
Consiliului Director; 

- taxele de participare percepute de la persoanele care participă la acţiunile organizare de C.T.A. 
„Escamonde” Ploieşti; 

- donaţii şi sponsorizări diverse, în condiţiile legii; 
- venituri provenite din activităţi proprii; 
- sume provenite din finanţări de la administraţia locală sau centrală, fonduri publice, finanţări 

nerambursabile și alte sume provenite din programe de utilitate publică; 
- din înfiinţări de societăţi comerciale; dividendele acestor societăţi dacă nu se reinvestesc în 

aceleaşi societăţi, vor intra automat în patrimoniul clubului; 
- vânzări de hărţi, reviste, pliante şi diverse lucrări de specialitate, alte materiale tehnice sau 

materiale de publicitate, care să fie în strânsă legătură cu activităţile şi scopurile clubului; 
- venituri provenite din activităţi proprii de ecologizare, salvamont, alpinism, speologie, 

orientare, turism, arte şi cultură de orice fel, în conformitate cu scopurile clubului; 
- orice alte venituri provenite din activităţi, donaţii sau sponsorizări diverse, în conformitate cu 

legile române în vigoare. 
 

Capitolul V. Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale clubului. 

Adunarea Generală. Consiliul Director. 
 

Art. 39. (1) Adunarea Generală are loc ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de o dată 
pe an şi este convocată de către Consiliul Director cu 7 (şapte) zile înainte de data desfăşurării. 
 (2) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor activi ai 
clubului. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a 
casierului. Adunarea Generală este aptă de a lua decizii doar atunci când peste 2/3 dintre membrii cu 
drept de vot sunt prezenţi. 
 

(3) Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele: 
 

- poate modifica actul constitutiv şi statutul clubului; 
- analizează activitatea asociaţiei în perioada scursă de la ultima Adunare Generală; 
- stabileşte şi aprobă strategia activităţii şi dezvoltării clubului, precum şi obiectivele generale ale 

acestuia; 
- alege şi revocă membrii Consiliului Director; 
- stabileşte durata mandatelor membrilor Consiliul Director; 
- aprobă Regulamentul de Ordine Interioară prezentat de Consiliul Director; 
- ia la cunoștință și verifică bugetul; 
- poate înfiinţa filiale teritoriale, cu un număr de minimum 10 (zece) membri, organe de 

conducere proprii şi un patrimoniu distinct faţă de cel al clubului. Aceste filiale vor fi întru totul 
subordonate clubului propriu-zis şi vor purta aceeaşi denumire cu excepţia numelui oraşului 
„Ploieşti” - purtând numele localităţii unde sunt înfiinţate; 

- desemnează membrii de onoare ai clubului; 
- poate schimba sediul asociaţiei; 
- poate efectua dizolvarea şi lichidarea clubului, precum şi destinanţia bunurilor rămase după 

această procedură; 
- orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut. 

Art. 40. Adunarea Generală ia hotărâri în limitele legii, actului constitutiv și statutului.  
Hotărârile acesteia sunt obligatorii pentru toţi membrii clubului, chiar şi pentru cei care au absentat 
sau au votat împotriva lor. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot nesecret, prin majoritatea 
simplă (jumătate plus unu), a cel puţin 2/3 din membrii clubului cu drept de vot. 
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 Art. 41. (1) Membrii Consiliului Director al clubului sunt aleşi de Adunarea Generală. 
 

(2) Consiliul Director este compus din 7 (şapte) membrii şi anume: 
 

a) Preşedintele Consiliul Director care îndeplineşte şi funcţia de: 

- preşedinte al clubului; 
- responsabil al unei secţii cadrul clubului; 
 

b) Vicepreşedintele Consiliul Director, care îndeplineşte şi funcţia de: 
- vicepreşedinte al clubului; 
- responsabil al uneia dintre secţii sau sub-secţii. 
 

c) Secretarul Consiliul Director, care îndeplineşte şi funcţia de: 
- secretarul general al clubului; 

 

d) Al patrulea membru al Consiliul Director, care îndeplineşte şi funcţia de: 
- responsabil al uneia dintre secţii sau sub-secţii; 
 

e) Al cincilea membru al Consiliul Director, care îndeplineşte şi funcţia de: 
- responsabil al uneia dintre secţii sau sub-secţii. 
 

f) Al șaselea și al șaptelea membru al Consiliul Director, poate fi orice membru activ al 
clubului, atât timp cât își demonstrează capacitea de a lua decizii benefice clubului și este ales prin 
vot nesecret de către Adunarea Generală. 

 

(3) Consiliul Director se întruneşte de câte ori este necesar şi este statuar când sunt prezenţi 
cel puţin 5 (cinci) dintre membrii săi. 

Deciziile se iau cu majoritatea simplă (jumătate plus unu), prin vot nesecret. În caz de 
egalitate, hotărâtor este votul preşedintelui. 

(4) Consiliul Director are urmatoarele atribuţii: 
 

- convoacă Adunarea Generală a membrilor C.T.A. “Escamonde” Ploieşti; 
- prezintă Adunării Generale un raport privind propria activitate pe perioada scursă de la ultima 

întrunire şi un proiect de activitate pe perioada următoare; 
- aprobă cererile de înscriere ale membrilor aderenţi; 
- aprobă sau respinge cererile de înscriere ale membrilor activi; 
- numeşte membrii de onoare ai clubului; 
- face cunoscute sancţiunile care vor fi aplicate diverşilor membri sancţionaţi; 
- prezintă Adunării Generale executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 
- aprobă bilanţul contabil al clubului; 
- elaborează şi prezintă Adunării Generale, Regulamentul de Ordine Interioară în prima lună a 

fiecarui an calendaristic (luna ianuarie); 
- desemnează delegaţii clubului la toate Adunările Generale ale federaţiilor şi organizaţiilor din 

care face parte clubul şi propune membri ai clubului pentru organele de conducere ale acestor 
organizaţii; 

- reprezintă clubul faţă de membrii săi, terţi şi orice altă persoană; 
- încheie contracte civile sau comerciale menite a obţine veniturile necesare realizării scopurilor 

clubului prin ștampila cubului și semnătura președintelui; 
- întocmeşte valoarea cotizaţiilor, taxelor de afiliere şi a oricăror altor sume prevăzute de statut şi 

de legile în vigoare; 
- aprobă politica şi organigrama de personal a clubului; 
- încheie acte juridice în numele şi pe seama clubului; 
- decide angajarea de personal în funcţie de nevoile clubului prin ștampila cubului și semnătura 

președintelui; 
- acordă transferul sportivilor de performanţă; 
- acordă recomandări membrilor și voluntarilor; 
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- urmăreşte plata cotizaţiilor membrilor clubului către clubul însuşi şi către organizaţiile la care 
este afiliat clubul; 

- poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, persoane membre sau nu în 
cadrul  C.T.A. “Escamonde” Ploieşti, pentru a executa atribuţiile prevăzute în articolul 39 (treizeci şi 
nouă), alineatul 3 (trei); 

- îndeplineşte orice alte atribuţii legale prevăzute în Statut, Regulamentul de Ordine Interioară 
sau hotărâte de Adunarea Generală. 

(5) Membrii Consiliului Director pot fi responsabili ai unei secţii sau sub-secţii. 
(6) Nu poate fi membru al Consiliului Director nicio persoană care ocupă o funcţie de 

conducere în cadrul unei instituţii publice aflată în relaţie directă cu clubul. 
 
Consiliul Director al Clubului de Turism și Arte ESCAMONDE Ploiești. 
 
Președinte: Munteanu Nicolae Cătălin 
Vice-președinte: Ristea Elena-Mihaela 
Secretar: Neagu Andrei Valentin 
Cenzor: Mihalache Alexandru 
Membri: Florea Mihai, Zamfir Ruxandra-Marina, Stoichiță-Gogu Ruxandra. 
 
 

Art. 42. (1) Preşedintele Consiliului Director şi implicit al clubului este ales din rândul 
membrilor activi, de către aceştia, prin vot nesecret. 

 (2) Angajarea C.T.A. “Escamonde” Ploieşti faţă de alte persoane fizice sau juridice se face 
numai prin semnătura preşedintelui și ștampila clubului. 

 

 (3) Atribuţiile preşedintelui sunt următoarele: 
 

 

- organizează şi conduce activitatea C.T.A. “Escamonde” Ploieşti, în scopul aplicării hotărârilor 
Consiliului Director şi ale Adunării Generale; 

- asigură organizarea acţiunilor clubului, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare 
acţiune programată în parte şi angajează sumele necesare, corespunzător Consiliului Director şi 
Adunării Generale; 

- asigură respectarea şi aplicarea, în întreaga activitate a clubului, a legislaţiei şi actelor 
normative în vigoare, precum şi a normelor specifice organizaţiilor de orice fel, cu care scopul 
clubului are legătură; 

- are dreptul de a desemna Membrii de Onoare, cu acordul Consiliului Director; 
- convoacă Consiliul Director şi pregăteşte împreună cu secretarul clubului ordinea de zi din 

cadrul şedinţelor; 
- prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale propuneri referitoare la strategia de 

dezvoltare a activităţii clubului ; 
- semnează actele şi documentele elaborate de Consiliul Director; 
- reprezintă asociaţia cu sau fără secretarul clubului, în raporturile cu autorităţile administraţiei 

publice locale şi centrale, instituţii, federaţii, persoane fizice sau juridice române sau străine şi cu 
orice altă organizaţie de stat sau privată care ar putea avea legătură cu clubul; 

- în caz excepţional, poate exclude orice membru din cadrul clubului; 
- în caz excepţional, are dreptul de  a refuza preluarea, în absenţa sa, a funcţiei de preşedinte de 

către vicepreşedinte; 
- preşedintele este şi responsabil al unei secţii din cadrul clubului. Atribuţiile sale în cadrul 

acestei secţii se găsesc la art. 62-74; 
- orice alte atribuţii legale prevăzute în statut, actul constituţional sau stabilite de Adunarea 

Generală sau de Consiliul Director. 
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(4) Vicepreşedintele clubului este ales de Adunarea Generală prin vot nesecret.  
Vicepreşedintele clubului prezintă Consiliului Director propuneri referitoare la strategia de 

dezvoltare a C.T.A. “Escamonde” Ploieşti, bugetul de venituri şi cheltuieli şi la orice altă activitate 
din cadrul clubului. Vicepreşedintele este şi responsabil al uneia dintre secţii sau sub-secţii din 
cadrul C.T.A. “Escamonde” Ploieşti; atribuţiile lui  privind această secţie se găsesc la art. 62-74. 

Vicepreședintele clubului are rolul de lider al noilor generații din cadrul C.T.A. Escamonde 
Ploiești, de inovator, de persoană hotărâtă în a impinge pe linie ascendentă clubul și acțiunile sale. 
Este persoana care va propune continuu noi strategii de atragere a resurselor finaniare, materiale și 
umane, toate cu scopul bunei desfășurări a activităților specifice clubului. 

În cazul absenței președintelui, vicepreşedintele preia toate funcţiile, atribuţiile şi drepturile 
preşedintelui, dar numai cu acordul acestuia. 

 (5) Secretarul C.T.A. “Escamonde” Ploieşti este propus de preşedintele clubului și ales de 
Consiliul Director. Secretarul are următoarele atribuţii: 

- stabileşte împreună cu preşedintele data şi ordinea de zi a şedinţelor Adunării Generale şi a 
Consiliului Director; 

- pregăteşte materialele ce urmează a fi prezentate Consiliului Director și Adunării Generale; 
- întocmeşte procesul verbal al şedinţelor; 
- întocmeşte împreună cu preşedintele, documentele şi actele ce urmează a fi prezentate în faţa 

autorităţilor administraţiei locale şi centrale şi a altor instituţii, federaţii, persoane fizice sau juridice, 
sau oricăror organizaţii sau asociaţii; 

- participă la activităţile organizate de club sau la care participă clubul, urmărind şi organizând 
activitatea de secretariat a clubului la aceste acţiuni. Dacă nu poate participa, desemnează un 
înlocuitor din cadrul membrilor activi, care să-i ţină locul la respectiva activitate, anunţând Consiliul 
Director despre aceasta; 

- urmăreşte materialele și publicațiile care au legătură cu activităţile clubului (anuare, buletine, 
rezultate, bareme, reviste, cărţi, hărţi); 

 - urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a materialelor publicate şi realizate de 
club (anuare, buletine, rezultate, bareme, reviste, cărţi, hărţi); 

- realizează legătura funcţională între toate secţiile clubului, în scopul rezolvării operative a 
problemelor tehnico-administrative, organizatorice, financiare, precum şi alte aspecte din activitatea 
clubului, ţinând un registru despre acestea; 

- întocmește fişa postului şi sarcinile fiecărui salariat al C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti şi 
urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor acestora. 

 

 Art. 43. (1) În procesul de realizare al C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti, devenită persoană 
juridică, C.T.A. Escamonde Ploieşti poate avea personal salariat; 

(2) Atribuţiile salariaţilor se regăsesc în fişa postului şi în Regulamentul de Ordine Interioară 
al clubului, fiind întocmite de preşedinte şi secretar și aprobate de Consiliul Director. 

 
Capitolul IV. Cenzorul, Comisia de Cenzori. 
 

Art. 44. Activitatea financiar-contabilă a C.T.A. “Escamonde” Ploieşti este controlată şi 
verificată de un cenzor ales prin vot nesecret de Adunarea Generală. Sarcinile cenzorului sunt: 

- verifică modul în care este administrat patrimoniul clubului; 
- întocmeşte rapoarte, bilanţul contabil şi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director; 
- are dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. Dreptul de vot îl 

are doar în cadrul Adunării Generale; 
- strânge, păstrează şi administrează resursele financiare ale clubului, conform reglementărilor 

Adunării Generale şi ale Consiliului Director; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite de Adunarea Generală 

sau de Consiliul Director, conform legilor în vigoare. 
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Art. 45. Comisia de cenzori se formează în momentul când clubul atinge numărul de 100 (o 
sută) de membri activi. Comisia de cenzori este formată din 7 (şapte) membri, după cum urmează: 

- preşedintele comisiei este cenzorul clubului; 
- vicepreşedintele comisiei este preşedintele clubului; 
- secretarul comisiei este secretarul clubului; 
- ceilalţi 4 (patru) membri ai comisiei, aleşi de Adunarea Generală prin vot nesecret, sunt membri 

activi cu sau fără funcţii de răspundere în cadrul clubului. 
Art. 46. Atribuţiile comisiei de cenzori sunt aceleaşi cu ale cenzorului. Comisia de cenzori 

este subordonată Adunării Generale şi Consiliului Director. 
Art. 47. Organele de administrare a C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti, sunt obligate să pună la 

dispozitie oricând şi de câte ori este necesar, documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor 
cenzorului sau comisiei de cenzori. 

 

Capitolul VII. Comisiile C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. 
 
Art. 48. Comisiile ,,Escamonde” Ploieşti sunt organe de lucru consultative, specializate pe 

principalele domenii de activitate, cu putere de decizie limitată, care sprijină activitatea Consiliului 
Director, în conformitate cu prezentul statut. Activitatea acestora se organizează şi se desfăşoară pe 
baza programelor anuale proprii şi a atribuţiilor stabilite de Consiliul Director. 

 
Art. 49. Coordonatorii Comisiilor şi membrii acestora, sunt numiţi de Consiliul Director, la 

propunerea secretarului C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. Lista conţinutului numeric şi nominal, 
organizarea comisiilor, precum şi orice modificări sunt stabilite de Consiliul Director. 

 
Art. 50. Comisiile C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti sunt formate din coordonatori şi membri. O 

comisie îşi poate desfăşura activitatea doar dacă toţi membrii acesteia sunt prezenţi. Hotărârile se 
adoptă cu majoritatea simplă (jumătate plus unu). Şedinţele nu sunt publice, participând la aceste 
şedinţe doar membrii comisiei respective. Hotărârile sunt prezentate Consilului Director. Hotărârile 
comisiilor se supun ratificării Consiliului Director. Comisiile nu pot avea sub-comisii. 

 
Art. 51. Comisiile C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti prezintă ori de câte ori este nevoie rapoarte 

de activitate Consiliului Director. Atribuţiile comisiilor şi numărul de membri al fiecărei comisii se 
stabilesc şi se aprobă de Consiliul Director şi se regăsesc în Regulamentul de Ordine Interioară al 
C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. 

 
Art. 52. În cadrul C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti pot funcţiona următoarele comisii: 
 

- comisiile de arbitri; 
- comisia de competiţii, legitimări, transferări şi statistică; 
- comisia de disciplină; 
- comisii pentru fiecare secţie şi subsecţie; 
- comisia organizării activităţilor C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti; 
- comisii care să analizeze orice activitate a conducerii clubului, prezentând Adunării Generale 

rapoarte cu privire la modul în care membrii Consiliului Director şi ai diferitelor secţii îşi 
îndeplinesc îndatoririle şi funcţiile. 

 

Capitolul VIII. Finanţarea C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. 
 

Art. 53. (1) Veniturile, indiferent de sursa lor şi cheltuielile de orice natură ale C.T.A. 
,,Escamonde” Ploieşti, sunt cuprinse în bugetul anual propriu. 
 (2) Administrarea bugetului de venituri şi cheltuieli se efectuează: 

- potrivit competenţelor stabilite de Statut şi Regulamentul de Ordine Interioară pentru veniturile 
proprii; 
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- potrivit condiţiilor stabilite prin contracte pentru sumele acordate de organele administraţiei 
publice centrale şi locale şi diferite organizaţii care angajează clubul pentru diverse activităţi legale, 
prevăzute în prezentul statut;  

- în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de 
stat şi bugetele locale, acordate de organele administraţiei publice locale şi centrale. 
 (3) Bugetul anual la partea de venituri cuprinde: 

- venituri proprii, precum şi sume destinate finanţării unor programe de utilitate publică; 
- sume acordate de organele administraţiei publice centrale şi locale pentru finanţarea pe bază de 

programe sportive, turistice, de alpinism, speologice, ecologice, culturale şi artistice de utilitate 
publică; 

- alocaţii de la bugetul de stat, de la bugetele locale de stat sau particulare, acordate de organele 
administraţiei publice centrale şi locale. 

 

(4) Veniturile obţinute din activitate sunt neeconomice şi sunt scutite de impozite, taxe locale sau 
centrale şi includ: 

- sume destinate finanţării programelor sportive, turistice, ecologice, culturale şi artistice proprii 
şi înscrise în contractele încheiate cu organele administraţiei publice centrale sau locale sau cu 
oricare altă organizaţie; 

- cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor, sponsorilor sau 
participanţilor la activităţile organizate de club, taxele de afiliere stabilite de Consiliul Director, 
penalităţi potrivit prevederilor Statutului şi Regulamentului de Ordine Interioară; 

- donaţiile şi sumele sau bunurile primite ca sponsorizare; 
- dobânzile şi dividendele obţinute prin plasarea disponibilităţilor realizate din asemenea 

venituri; 
- veniturile obţinute din reclamă şi publicitate; 
- vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate; 
- veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul clubului; 
- veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive; 
- sume retrase din exerciţiul financiar precedent; 
- alte venituri în condiţiile legii. 

 
Capitolul IX. Statutul disciplinar. Sancţiuni 

 

Art. 54. Încălcarea dispoziţiilor legii 69/2000, a Statutului şi Regulamentului de Ordine 
Interioară al C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti, atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, 
contravenţională sau penală, după caz. 
 Art. 55. Consiliul Director poate aplica sancţiuni membrilor clubului pentru nerespectarea 
Statutului, Regulamentului de Ordine Interioară şi a normelor sportive, turistice, de alpinism, 
speologice, ecologice, artistice şi culturale în vigoare. 

Art. 56. Sancţiunile aplicate de Consiliul Director pot fi, în ordinea gravităţii faptelor, 
următoarele: 

- avertisment simplu; 
- avertisment cu amendă; 
- suspendarea pe o perioadă, variind de la o perioadă de o (una) lună la o perioadă de 6 (şase) 

luni, potrivit hotărârii Consiliului Director, cu sau fără amendă; 
- excluderea din cadrul C.T.A.’’Escamonde’’ Ploieşti. 
 

Art. 57. În cazul suspendării, persoana în cauză pierde toate drepturile din cadrul C.T.A. 
,,Escamonde” Ploieşti (financiare, materiale, morale, dreptul de vot), pe toată perioada suspendării. 

Art. 58. Singura sancţiune pe care o poate da preşedintele singur este excluderea, în caz 
excepțional, din cadrul clubului, caz în care care trebuie să aducă dovezi concrete privind vinovăţia 
respectivului membru sancţionat. 
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Art. 59. În cazul excluderii din C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti a unui membru, acesta îşi 
pierde toate drepurile financiare, morale, materiale asupra C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. 

Art. 60. Recursurile la deciziile preşedintelui sau Consiliului Director sunt adresate Adunării 
Generale. Deciziile sunt definitive şi obligatorii. 

Art. 61. Orice membru al C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti, din orice categorie, poate adresa 
Consiliului Director o petiţie prin care cere să fie sancţionată o persoană anume, un grup de persoane 
sau o secţie din cadrul C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. Respectiva petiţie va fi însoţită de dovezi 
concrete scrise şi verbale şi de o taxă stabilită de secretarul C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. Petiţia va 
fi dezbatută imediat de Consiliul Director, care va prezenta hotarârea Adunării Generale. Orice abuz 
la acest drept al membrilor C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti, se va pedepsi. 
 
 
 

Capitolul X. Structura organizatorică a secţiilor C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. 
 

Art. 62. C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti, este constituit din secţiile următoare: dezvoltarea-
turismului, cultură și arte, ecologie, comunicare și voluntariat și bază materială. 

 
Art. 63. Fiecare secţie are un responsabil care conduce întreaga activitate a secţiei respective. 

În cazul în care o secţie anume depăşeşte numărul de 25 (douăzeci și cinci) de membri, responsabilul 
propune Consiliului Director un secretar (subordonat secretarului central) şi un casier (subordonat 
casierului central), pentru respectiva secţie pe care o conduce. 
 

Art. 64. Secţia de dezvoltarea - turismului este alcatuită din sub-secţiile următoare:                    
a) turism montan, b) turism, c) alpinism, d) orientare turistică, e) speologie, f) cicloturism,                
g) sporturi extreme. 

 

Art. 65. Secţia de cultură și arte este alcătuită din sub-secţiile următoare: a) arte vizuale,      
b) arte plastice, c) artă dramatică,  d) muzică, e) literatură. 

 

Art. 66. Secţia de ecologie este alcătuită din sub-secţiile următoare: a) protecţia mediului,       
b) educație alternativă, c) dezvoltare durabilă. 

 

Art. 67. Secția de comunicare și voluntariat este alcătuită din sub-secțiile urmatoare:        a) 
comunicare, b) mass-media, c) voluntariat.  

 

Art. 68. Secţia de bază materială este alcătuită din sub-secţiile următoare: a) financiar, b) 
logistică, c) bibliotecă. 

 

Art. 69. Toate sub-secţiile sunt subordonate secţiilor de care aparţin, care la rândul lor sunt 
controlate de Consiliul Director şi de Adunarea Generală. Fiecare sub-secţie va avea un responsabil 
principal şi la cererea acestuia i se pot aloca doi responsabili secundari. 

 
Art. 70. Atribuţiile unui responsabil de secţie sau de sub-secţie sunt: 
 

- promovarea activităţiilor secţiei sale în orice anotimp, pe plan naţional şi internaţional;  
- atragerea de noi membri în cadrul clubului; 
- iniţierea tinerilor în domeniile activităţii secţiei sale; 
- organizarea de concursuri cu tematica secţiei sale; 
- organizarea de cursuri teoretice şi practice în domeniul secţiei sale; 
- găsirea unuia sau mai multor sedii necesare secţiei sale; 
- găsirea fondurilor necesare secţiei sale; 
- organizarea de expoziţii, simpozioane, expediţii, tabere, excursii etc., cu tematica secţiei sale; 
- orice fel de activităţi prevăzute în Statut sau în Regulamentul de Ordine Interioară, în condiţiile 

legilor in vigoare. 
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Art. 71. Responsabilii fiecărei secţii sunt direct răspunzători de întreaga activitate a secţiei pe 
care o conduc. 

Art. 72. Responsabilii fiecărei sub-secţii sunt propuși de responsabilul secţiei de care aparţin 
sau de Consiliul Director și votați în cadrul Adunării Generale. 

Art. 73. Niciuna dintre secţiile clubului, cu excepţia secţiei de bază materială, nu are în 
dotare echipament, accesorii sau alte bunuri materiale. Acestea se vor procura prin împrumut, contra 
semnătură, de la secţia de bază materială, cu anunțarea secretarului clubului. 

Art. 74. Alte reglementări privind conducerea tuturor secţiilor se vor găsi în Regulamentul 
de Ordine Interioară. 

 
 
 
Capitolul XI. Dizolvarea şi lichidarea C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti. 
 

Art. 75. Dizolvarea C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti şi pierderea calităţii de persoană juridică, 
se face conform prevederilor legale la data dizolvării clubului. 

Art. 76. Lichidarea. În caz de dizolvare a clubului, lichidarea şi repartizarea patrimoniului 
C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti, se va face conform prevederilor legale la data lichidării. 

 

Capitolul XII. Dispoziţii finale. 
 

Art. 77. Prezentul statut se poate modifica sau completa la propunerea Consiliului Director 
sau a Adunării Generale, dar numai cu acordul membrilor fondatori. 

Art. 78. Prezentul statut intră în vigoare la data emiterii hotărârii judecătoreşti privind 
obţinerea de către C.T.A. ,,Escamonde” Ploieşti, a calităţii de persoană juridică. 

Art. 79. Toate situaţiile neprevăzute în acest statut se vor soluţiona conform legilor române 
în vigoare la data apariţiei lor. 

 
 
Redactat, editat şi autentificat în 9 (nouă) exemplare, din care 4 (patru) au fost înmânate 

părţilor. 
 
 

           


