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STATUTUL ASOCIAŢIEI
§ I. Nume, sediu şi an bugetar
Art. 1 Asociaţia poartă, după înscrierea în Registrul Asociaţiilor numele: Societatea Culturală
Româno-Germană „APOZIŢIA“, pe scurt „APOZIŢIA“ (Deutsch-Rumänische Kulturgesellschaft
„APOZITIA“ e.V.)
Art. 2 Asociaţia are sediul la Centrul Cultural Român din Dachauer Str. 23/II, D-80335 München.
Art. 3 Anul bugetar este anul calendaristic.
§II. Scopul şi obiectivele asociaţiei
Art. 1 Asociaţia urmăreşte scopuri culturale, de folos obştesc, în sensul paragrafului „Scopuri
favorizate fiscal“ din Regulamentul Taxelor (Abgabenordnung). Ea nu urmăreşte profitul şi foloseşte
eventualele excedente exclusiv pentru scopuri prevăzute în statut.
Art. 2 Asociaţia este neutră din punct de vedere politic şi confesional.
2/a
Cooperarea cu sau afilierea la alte organizații poate avea loc cu aprobarea adunării generale,
dacă nu vine în contradicţie cu legile RFG sau cu prevederile statutului și cu condiţia expresă ca autonomia asociaţiei şi libertatea ei de decizie să nu fie afectate.
Art. 3 Asociaţia îşi propune următoarele obiective:
3/a
Păstrarea, promovarea şi cultivarea culturii și ştiinţei române și germane, și în special a artelor
(literatura, artele plastice, muzica, teatrul), în vederea integrării armonioase a membrilor comunității
românești în societatea germană.
3/b
Cunoaşterea reciprocă prin promovarea contactelor în domeniul cultural, ştiinţific, artistic şi
literar dintre germani şi români sau cetăţenii germani originari din România.
3/c
Promovarea contactelor şi a întâlnirilor între instituţii publice şi private din Germania şi România.
3/d
Întemeierea prin mijloace proprii sau împreună cu alţi interesaţi a unei biblioteci documentare
româno-germane la München.
3/e
Promovarea schimbului de cărţi româno-german; organizarea unor expoziţii de carte şi de
reviste.
3/f
-- (anulat)
3/g
-- (anulat)
3/h
Sprijinirea unor expoziţii de cărţi, de publicaţii şi de artă ale unor autori şi artişti români şi
germani; schimbul de expoziţii între România şi Germania.
3/i
Promovarea muzicii şi a manifestărilor muzicale.
3/j
-- (anulat)
3/k
-- (anulat)
3/m
Sprijinirea şi editarea unui buletin de informare lunar şi a revistei anuale „Apoziţia“, cu
contribuţii ale membrilor şi simpatizanţilor asociaţiei.
3/n
Asociaţia promovează spiritul de toleranţă şi înţelegere internaţională în domeniul culturii. Ea
sprijină integrarea culturii româneşti în cultura europeană și este deschisă tuturor celor interesați de
evoluția culturală a unei Europei comune a tuturor țărilor membre.
Art. 4 Asociaţia urmăreşte atingerea acestor obiective prin:
4/a
Pregătirea şi desfăşurarea de manifestări ştiinţifice, culturale, artistice în cadrul unor forumuri
regionale, supraregionale şi internationale.
4/b
Sprijinirea tinerilor artişti, scriitori, oameni de ştiinţă deosebit de dotați prin evidențierea sau
premierea acestora, în limita posibilităților financiare ale asociației.
4/c
-- (anulat)
Art. 5 Pentru înfăptuirea ţelurilor sale statutare, asociaţia poate recurge la sprijinul altor persoane, cu
condiţia ca aceşti sprijinitori onorifici să acţioneze în numele asociaţiei numai pe baza unei împuterniciri legale sau în prezenţa conducerii asociaţiei.
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Art. 6 Mijloacele necesare pentru înfăptuirea acestor ţeluri statutare se constituie din:
- cotizaţiile membrilor
- donaţii private sau publice
- subvenţii
- plăţi pentru abonamente la revista „Apoziţia“
- încasări din anunţuri publicitare în publicaţiile asociaţiei
- vânzarea de cărţi
- încasări din cedări de copyright
- taxe de intrare la manifestări
- prevederi testamentare
- dobânzi
§III. Altruism
Art. 1 Asociaţia urmăreşte exclusiv şi nemijlocit scopuri de interes obştesc în sensul capitolului III
Țeluri favorizate fiscal („Steuerbegünstigte Zwecke) din Legea impozitelor („Abgabenordnung“).
Art. 2 Asociaţia acţionează în mod altruist. Ea nu urmăreşte scopuri economice proprii.
Art. 3 Mijloacele asociaţiei pot fi folosite numai pentru ţelurile prevăzute în statut. Membrii nu primesc nici un fel de alocaţii din fondurile asociaţiei.
Art. 4 Nici o persoană nu are a fi favorizată prin cheltuieli străine ţelurilor asociaţiei sau prin recompense disproporţionat de mari.
Art. 5 -- (anulat)
§ IV. Calitatea de membru, drepturi şi îndatoriri ale membrilor
Art. 1 Orice persoană fizică majoră poate deveni membru al asociației, dacă acceptă statutul asociaţiei, se angajează să o sprijine activ și semnează cererea de aderare. Comitetul de conducere hotărăște
asupra aprobării cererii de aderare și nu este obligat să comunice motivele în cazul unui refuz.
Art. 2 Asociaţia are următoarele categorii de membri:
2/a
Membri fondatori: persoane care au luat parte la întemeierea asociaţiei (care au semnat protocolul adunării de constituire și statutul asociaţiei).
2/b
Membri de onoare: persoane cărora adunarea generală le-a atribuit acest titlu onorific pentru
merite deosebite.
2/c
Membri: orice persoană primită în asociație conform §IV art. 1.
Art. 3 Calitatea de membru încetează:
- prin deces;
- prin retragere;
- prin excludere.
Art. 4 Dacă un membru se face vinovat de lezarea grosolană a intereselor asociaţiei, el poate fi exclus prin decizia comitetului de conducere. Înainte de adoptarea deciziei de excludere, comitetul de
conducere trebuie să-i ofere membrului în cauză posibilitatea unei luări de poziţie verbale sau scrise.
Împotriva deciziei de excludere, membrul exclus poate adresa adunării generale o contestație scrisă, în
termen de şase săptămâni. Asupra contestației decide următoarea adunare generală; până la această
decizie, drepturile și obligațiile celui în cauză sunt suspendate.
Art. 5 Toţi membrii au dreptul să înainteze comitetului de conducere sau adunării generale propuneri
privind ordinea de zi. Ei au dreptul să participe la toate manifestările asociaţiei.
Art. 6 Toţi membrii au dreptul de a folosi încăperile asociaţiei, cu repectarea regulamentului de ordine.
Art. 7 Membrilor care exercită o funcţie onorifică li se pot rambursa numai cheltuielile efectuate în
mod real.
Art. 8 Membrii sunt datori să sprijine cu bunăcredinţă ţelurile asociaţiei, să trateze cu grijă şi
precauţie patrimoniul asociaţiei şi să-şi achite la timp cotizaţia.
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§V. Cotizaţia
Art. 1 Membrii asociaţiei au de achitat o cotizaţie anuală. Pentru membrii de onoare, plata cotizației
este facultativă.
Art. 2 Adunarea generală stabileşte mărimea cotizaţiei anuale.
2/a
Donaţiile benevole nu contează drept cotizaţie.
2/b
-- (anulat)
Art.3 -- (anulat)
Art. 4 -- (anulat)
Art. 5 -- (anulat)
§ VI. Organele de conducere ale asociaţiei
Art. 1 Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
- adunarea generală
- comitetul de conducere
§ VII. Comitetul de conducere
Art. 1 Comitetul de conducere este alcătuit din:
a. preşedinte
b. vicepreşedinte
c. secretar
d. casier
e. administrator.
Art. 2 Preşedintele este coordonatorul întregii activităţi şi al tuturor manifestărilor asociaţiei.
Art. 3 -- (anulat)
Art. 4 Comitetul de conducere constituie conducerea în sensul §26 din Codul Civil (BGB). Fiecare
dintre membrii acestuia poate reprezenta asociaţia – și anume, în ordinea de prioritate dată de §VII art.
1. Aceeași ordine de reprezentare se aplică și intern, în caz de indisponibilitate a președintelui.
Art.5 Comitetul de conducere se ocupă de toate activitățile care nu necesită intervenția adunării generale și duce la îndeplinire hotărârile acesteia. Comitetul de conducere poate efectua modificări ale
statului devenite necesare din motive formale, cerute de oficialități; acestea se aduc la cunoștința
următoarei adunări generale.
Art. 6 Preşedintele este autorizat să încheie tranzacţii care nu încarcă asociaţia cu sume mai mari de
500,- €. În caz de indisponibilitate a acestuia, este autorizat vicepreşedintele. Încheierea de tranzacţii
care încarcă asociaţia cu sume mai mari de 500,- € se poate face numai cu aprobarea comitetului de
conducere.
Art. 7 Secretarul se ocupă de scriptele asociaţiei, întocmeşte procesul verbal la întrunirile comitetului
de conducere şi la adunările generale, arhivează documentele care îi sunt încredinţate și le ține la
dispoziția membrilor spre a fi consultate, rezolvă corespondenţa curentă, ţine la zi evidența membrilor,
răspunde de actualizarea paginii de internet.
Art. 8 Casierul administrează casieria asociaţiei şi ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor. Dispoziţiile de plată trebuie să poarte semnătura casierului şi a preşedintelui.
Art. 9 Administratorul veghează asupra întregului inventar al asociaţiei şi asupra utilizării lui şi este
răspunzător pentru permanenta inventariere a tuturor obiectelor încredinţate, aflate în proprietate, păstrare, donate sau încredinţate temporar asociaţiei.
Art. 10 Comitetul de conducere este ales de adunarea generală pentru o perioadă de doi ani. El îşi
continuă mandatul până la alegerea reglementară a unui nou comitet de conducere. Realegerea unor
membri ai comitetului de conducere este admisă.

3 din 6

Societatea Culturală Româno-Germană
STATUT

“Apoziţia“
Deutsch-Rumänische Kulturgesellschaft e.V.

Art. 11 Comitetul de conducere emite deciziile sale în întruniri convocate de către preşedinte. El poate
adopta decizii când sunt prezenţi cel puţin trei dintre membrii săi. În caz contrar, preşedintele trebuie
să convoace în răstimp de trei zile o a doua întrunire cu aceeaşi ordine de zi. Aceasta poate adopta
decizii independent de numărul membrilor prezenţi. În invitaţia la cea de a doua întrunire este de menţionat această particularitate. Comitetul de conducere adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor
prezenţi. La egalitate de voturi decide votul președintelui. Deciziile comitetului de conducere se
formulează în scris și trebuie semnate de participanții la întrunire.
Art. 12 La retragerea unui membru al comitetului de conducere, ceilalţi membri pot numi un înlocuitor până la proxima adunare generală.
Art. 13 Comitetul de conducere poate desemna consilieri, pentru anumite cercuri pe domenii de activitate, precum urmează:
a. limba și literatura română și germană
b. presa și publicațiile
c. artele plastice
d. fotografia artistică
e. muzica
f. teatrul
g. etnografia și folclorul
h. promovarea tinerilor
i. asistența socială
Art. 14 -- (anulat)
§ VIII. -- (anulat)
§ IX. Adunarea generală
Art. 1 Adunarea generală ordinară se convoacă de către comitetul de conducere o dată pe an, pe cât
posibil în primul trimestru al anului calendaristic.
Art. 2 Convocarea membrilor se face în scris, cu menţionarea ordinei de zi şi cu un răgaz de cel puţin
două săptămâni.
Art. 3 Comitetul de conducere poate convoca oricând o adunare generală extraordinară. El este obligat să o facă la solicitarea scrisă, cu precizarea scopului şi a temeiurilor, a cel puţin o zecime dintre
membrii cu drept de vot ai asociaţiei. În acest caz, convocarea se face, cu menţionarea ordinei de zi, cu
un răgaz de cel puţin o săptămână.
Art. 4 Adunarea generală este statutar constituită şi poate adopta hotărâri dacă sunt prezenţi cel puţin
o treime din totalul membrilor activi (sunt considerați activi membrii care și-au achitat cotizația în
ultimii doi ani). În caz contrar, comitetul de conducere trebuie să convoace în termen de trei săptămâni
o a doua adunare generală cu aceeaşi ordine de zi. Aceasta poate adopta hotărâri independent de
numărul membrilor prezenţi. În invitaţia la cea de a doua adunare trebuie menţionată această particularitate.
Art. 5 Fiecare membru dispune în adunarea generală de un vot.
Art. 6 În cazuri întemeiate se admite reprezentarea la vot printr-un alt membru, cu depunerea unei
împuterniciri scrise. Un membru poate dispune prin reprezentare de cel mult două voturi suplimentare.
Împuternicirea trebuie să conţină numele, prenumele, adresa şi semnătura celui reprezentat. La discutarea unor puncte care n-au figurat pe ordinea de zi, împuternicirea îşi pierde valabilitatea.
Art. 7 Membrii absenţi îşi pot formula în scris propunerile către adunarea generală.
§X. Atribuţiile adunării generale
Art. 1 Adunarea generală are următoarele atribuţii:
1/a
Alegerea și eliberarea din funcție a comitetului de conducere.
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1/b
Alegerea a doi cenzori pe o perioadă de doi ani. Cenzorii au dreptul să controleze oricând casieria şi contabilitatea asociaţiei. Ei sunt obligaţi să raporteze adunării generale asupra controlului
global al casieriei şi al contabilităţii.
1/c
Primirea raportului anual şi de casierie al comitetului de conducere, al raportului cenzorilor,
precum şi acordarea descărcării de răspundere la încheierea mandatului.
1/d
Aprobarea planului de buget pe următorul an bugetar, alcătuit de comitetul de conducere.
1/e
Complectarea şi aprobarea propunerii întocmite de comitetul de conducere pentru planul de
activitate pe următorul an bugetar.
1/f
Numirea membrilor de onoare.
1/g
Numirea unui președinte de onoare, cu atribuția de a modera întrunirile lunare ale cenaclului
cultural.
1/h
Adoptarea de hotărâri privind apariția Revistei Apoziția, numirea directorului și a colegiului
de redacție.
1/i
Adoptarea de hotărâri privind editarea sub egida Colecției Apoziția și numirea unui coordonator; colecția ființează independent de revista cu același nume și oferă beneficiarilor posibilitatea
editării de publicații sub însemnele ei. Asociația nu pretinde beneficii și nu își asumă nici un fel de
obligații financiare sau răspunderi juridice, privind drepturile de autor sau difuzarea publicațiilor, acestea revenind în totalitate beneficiarilor.
1/j
-- (anulat)
1/k
Adoptarea de hotărâri privind modificarea statutului.
1/l
Judecarea contestațiilor la deciziile de excludere adoptate de comitetul de conducere.
1/m
Dizolvarea asociaţiei și lichidarea patrimoniului acesteia.
§XI. Adoptarea de hotărâri de către adunarea generală
Art. 1 Adunarea generală este condusă de către preşedinte.
Art. 2 Adunarea generală adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi şi a
împuternicirilor acceptate.
Art. 3 Adoptarea de hotătâri se face prin vot deschis.
Art. 4 Adunarea generală de alegeri este deschisă de către preşedinte. Adunarea generală alege un
conducător al adunării şi un întocmitor al procesului verbal din rândul membrilor care nu aparţin comitetului de conducere. Conducătorul adunării întocmeşte lista de prezenţă, verifică şi numără împuternicirile şi decide asupra caracterului statutar şi a putinţei de a adopta hotărâri a adunării. Urmează
adoptarea ordinii de zi, inclusiv a modificărilor propuse. Procesul verbal certifică hotărârile adunării
generale, el poartă semnătura conducătorului adunării şi a celui care l-a întocmit, şi este înmânat spre
arhivare comitetului de conducere nou ales.
Art. 5 Alegerea membrilor comitetului de conducere și a cenzorilor se face prin vot deschis; la cerere, alegerea se poate face prin vot secret.
Art. 6 În caz de egalitate de voturi la alegerea membrilor comitetului de conducere, se repetă scrutinul. În caz de egalitate şi la al doilea scrutin, se decide prin tragere la sorţi.
§XII. Atestarea hotărârilor; scripte
Art. 1 Hotărârile comitetului de conducere şi ale adunării generale sunt de consemnat în scris şi
trebuie semnate de către cel care a condus adunarea şi cel care a întocmit procesul verbal.
§XIII. Modificarea statutului
Art. 1 Modificarea statutului nu poate fi hotărâtă decât de adunarea generală. În invitaţie trebuie să
figureze la ordinea de zi paragrafele a căror modificare este propusă.
Art. 2 O hotărâre care priveşte modificarea statutului necesită o majoritate de trei pătrimi dintre
membrii prezenţi sau reprezentaţi prin împuterniciri.
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§ XIV. -- (anulat)
§XV. Dizolvarea asociaţiei
Art. 1 Dizolvarea asociaţiei are loc prin hotărârea adunării generale, dacă cel puţin trei pătrimi din
membrii prezenţi sau reprezentaţi prin împuterniciri votează pentru dizolvare.
Art. 2 Adunarea generală numeşte trei lichidatori care să desfăşoare operaţiile necesare.
Art. 3 La dizolvarea asociaţiei sau la anularea ţelurilor actuale, restul patrimoniului va fi transferat
către Biblioteca Română / Institutul Român din Uhlandstr. 7, Freiburg i.Br. sau către Crucea Roşie,
care au a-l folosi exclusiv pentru ţeluri de interes obştesc.
§ XVI. -- (anulat)
§XVII. Dispoziţii finale
Art. 1 Prezenta redactare a statutului a fost adoptată de adunarea generală extraordinară din
30.04.2010.
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