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S T A T U T 
 

 - ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A CAVALERILOR DE CLIO - 
 

Asociaţia Naţională a Cavalerilor de CLIO este o asociaţie liberă a persoanelor 
fizice şi a persoanelor juridice care militează pentru cunoaşterea, popularizarea şi cultivarea 
tradiţiilor culturale şi istorice ale poporului român. 

 
Obiectivul principal al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO este de a face 

cunoscute - prin scrieri, comunicări şi simboluri - valorile materiale, morale şi spirituale ale 
istoriei românilor, ca parte integrantă a istoriei universale. 

 
Asociaţia Naţională a Cavalerilor de CLIO se constituie ca o organizaţie 

neguvernamentală, non-profit şi apolitică. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe baza 
prezentului statut şi a dispoziţiilor legale în vigoare în România şi U.E. Ea este persoană 
juridică de drept privat, fără scop patrimonial. 
 
Cap. I. Denumirea, sediul, durata de funcţionare a asociaţiei 
 
Art. 1. – Denumirea asociaţiei este: Asociaţia Naţională a Cavalerilor de CLIO 
 
Art. 1.2. – Sediul Asociaţiei este în Oradea, str. Şelimbărului, nr. 15, Ap. 3. Modificarea 
sediului poate fi stabilită de către adunarea generală a asociaţiei. 
 
Art. 1.3 – Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată. Asociaţia dobândeşte 
personalitate juridică din momentul înregistrării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la 
grefa Judecătoriei Oradea. 
 
Cap. II. Filiale şi societăţi comerciale  
 
Art. 2. – În funcţie de necesităţi, ANCC va înfiinţa filiale, şi cluburi ca structuri teritoriale, în 
alte localităţi din ţară şi străinătate. Filialele şi cluburile vor avea un număr minim de 3 
membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei. Adunarea 
generală decide, prin hotărâre majoritară, înfiinţarea, respectiv desfiinţarea, de filiale. Filialele 
pot avea denumiri istorice. 
 
Art. 2.1. – Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din 
activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, 
se folosesc, în mod obligatoriu, pentru realizarea scopului asociaţiei. 
 
Art. 2.2. – Asociaţia poate desfăşura orice altă activitate economică, dacă aceasta are caracter 
accesoriu şi este în strânsă legătură cu scopurile acesteia. 
 
Cap. III. Scopul asociaţiei 
Art. 3. – Scopul Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO este de a organiza diverse 
manifestări cultural-ştiinţifice, congrese şi conferinţe naţionale şi internaţionale, sesiuni 
ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, reuniuni şi dezbateri pe teme de cultură, istorie 
naţională şi universală, şi, stimularea cercetării ştiinţifice, de a orienta şi susţine financiar 
activitatea tinerilor, în special a celor lipsiţi de mijloace materiale şi cu venituri reduse, pentru 
continuarea şi aprofundarea studiilor în domeniul cercetării culturii şi istoriei, în contextul 
celei universale.  
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Cap. IV. Obiectivele asociaţiei 
Art. 4. – Asociaţia are următoarele obiective: 

• Stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică; 
• Acordarea demnităţii de „Cavaler de Clio”; 
• Elaborarea de studii si cercetări referitoare la istoria României şi cea 

universală; 
• Editarea revistei proprii, precum şi a altor tipărituri care concură la realizarea 

scopului asociaţiei;  
• Sprijinirea membrilor Asociaţiei în editarea de cărţi cu tematică culturală, 

istorică, memorialistică, demografică, etnografie şi folclor, turism, 
enciclopedii, culegeri de documente, ş.a.; 

• Susţinerea materială şi spirituală a tinerilor în procesul integrării europene şi 
euro-atlantice, a extinderii relaţiilor culturale şi istorice cu statele membre ale 
Uniunii Europene; 

• Promovarea spiritului de respect faţă de valorile culturale şi istorice româneşti 
şi internaţionale, a unei cooperări deschise cu toate organismele similare din 
ţară şi străinătate; 

• Sprijinirea tinerilor cu burse de studii la masterate şi doctorate, în ţară şi 
străinătate; 

• Organizarea de tabere de creaţie, dezbateri tematice şi realizarea de filme 
documentare; 

• Editarea unor volume omagiale dedicate membrilor săi şi altor personalităţi; 
• Organizarea şi susţinerea materială a unor călătorii de studii şi vizite de 

documentare în ţară şi străinătate; 
• Cinstirea tradiţiilor armatei şi eroilor prin îmbogăţirea patrimoniului muzeal, 

îngrijirea şi ridicarea de monumente, troiţe, plăci comemorative, ş.a. 
• Organizarea şi participarea la reconstituiri şi demonstraţii cu caracter istorico-

militar, având drept scop educarea publicului, şi în special a tinerei generaţii, în 
spiritul respectului faţă de tradiţiile militare româneşti, de cunoaştere a 
momentelor importante ale istoriei naţionale şi universale, a aspectelor 
cotidiene ale vieţii ostăşeşti, omagierii militarilor şi civililor care în momente 
dramatice ale istoriei şi-au făcut datoria faţă de patrie;  

• Participarea, cu uniforme, armament şi accesorii de echipament de epocă, la 
acţiuni de comemorare a unor evenimente istorico-militare prin defilări, 
prezentări şi mânuiri de arme, organizarea unor gărzi de onoare 

 
Cap. V. Dobândirea calităţii de asociat 
Art. 5. – Membrii care au avut iniţiativa constituirii şi organizării Asociaţiei sunt consideraţi 
fondatori, dobândind, totodată, întâietatea pentru investirea cu demnitatea de CAVALER DE 
CLIO. 
 
Art. 5. 1 - Poate deveni membru asociat orice persoană fizică sau juridică interesată, dacă 
respectă statutul asociaţiei şi îndeplineşte hotărârile adunării generale, desfăşoară o activitate 
susţinută şi plăteşte la timp cotizaţia stabilită. 
 
Art. 5-2. – Primirea noilor asociaţi se face pe baza recomandărilor primite de la doi referenţi, 
după completarea unei cereri de adeziune şi achitarea unei taxe de înscriere de 300 lei, 
hotărâtă de Adunarea generală, la constituire. 
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Art. 5-3. – Membri asociaţi, pe baza deciziei Consiliului director, pot dobândii demnitatea de 
Cavaler de Clio, sau calitatea de Mecena de Clio şi Simpatizant de Clio, în funcţie de 
aportul fiecăruia la realizarea obiectivelor şi a scopului Asociaţiei, conform condiţiilor 
stabilite prin Regulamentul intern de funcţionare.  
 
Cap. VI. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor 
Art. 6. – Drepturile asociaţilor sunt: 

- să participe la Adunările generale, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale 
asociaţiei; 

- să participe la toate acţiunile organizate şi să beneficieze de facilităţile obţinute de 
asociaţie; 

- să adreseze mesaje, propuneri pentru diversificarea activităţilor şi memorii despre 
activitatea Consiliului director sau a membrilor asociaţiei; 

- să verifice documentele operative şi de gestiune ale Asociaţiei; 
- să propună, să conducă sau să iniţieze activităţi pentru calendarul manifestărilor 

culturale anuale din ţară şi străinătate; 
- să propună şi să susţină în şedinţa publică cooptarea de noi cavaleri, mecena şi 

simpatizanţi de clio; 
- să contribuie la constituirea de fonduri în contul Asociaţiei; 
- să obţină şi să poarte însemnele distinctive ale Asociaţiei; 
- să reprezinte interesele Asociaţiei, în limitele mandatului încredinţat. 
 

Art. 6.1. – Obligaţiile asociaţilor sunt: 
- să achite cotizaţia lunară care va fi stabilită prin Regulamentul intern de funcţionare, 

aprobat de AGA; 
- să îndeplinească la timp obligaţiile care-i revin, să desfăşoare o activitate susţinută, 

concretă şi corectă; 
- să participe activ la programele şi sarcinile trasate de către Consiliul director; 
- să iniţieze activităţi conforme cu obiectivele Asociaţiei; 
- să militeze pentru promovarea obiectivelor şi îndeplinirea scopurilor Asociaţiei. 
- să ocrotească şi să sporească patrimoniul Asociaţiei; 
- să contribuie la ridicarea valorii şi prestigiului Asociaţiei; 
- să poarte insemnele Asociaţiei cu ocazia manifestărilor cu caracter public. 
 

Cap. VII. Pierderea calităţii de membru asociat 
Art. 7. – Calitatea de membru asociat încetează în următoarele cazuri: 

- la cerere; 
- în cazul nerespectării prevederilor statutului, prin decizia Consiliului director, hotărâre 

care poate fi contestată în cadrul Adunării generale a asociaţiei, care va adopta decizia 
finală. 

 
Cap. VIII. Veniturile asociaţiei 
Art. 8. – Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO este de 5750 
(cinci mii şapte sute cinci zeci) Ron.  
Mijloacele financiare ale asociaţiei se vor constitui din următoarele surse: 

- Taxa de înscriere; 
- Cotizaţia asociaţilor fondatori, membrilor asociaţi declaraţi Cavaleri de CLIO, şi/sau 

Mecena de CLIO, şi a simpatizanţilor, care se vor stabili prin Regulamentul intern de 
funcţionare, şi vor fi aprobate în AGA; 

- Donaţii, sponsorizări sau legate ale unor persoane fizice ori juridice; 
- Dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; 
- Venituri provenite din diverse programe şi proiecte de finanţare europene; 
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- Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie; 
- Resurse obţinute pe baza programelor şi proiectelor cu finanţare de la bugetul de stat 

şi/sau de la bugetele locale; 
- Venituri realizate din activităţi economice directe; 
- Alte venituri. 

Art.8.1 – Patrimoniul Asociaţiei se poate constitui din: bani, titluri de valoare, bunuri mobile 
şi imobile, alte bunuri şi drepturi patrimoniale. 
 
Cap. IX. Organele asociaţiei 
Art. 9.  – Organele Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO din România sunt: 

- Adunarea generală 
- Consiliul director 
- Cenzorul  
 

Art. 9.1. – Organul de conducere colectiv al membrilor Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor 
de CLIO este Adunarea generală, convocată legal cel puţin o dată pe an, statutară prin 
prezenţa a cel puţin 51% din asociaţii săi.  
 Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi.  
 Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului director.  
 
Art. 9.2. – Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele: 
- a.) Dezbate şi aprobă raportul de activitate prezentat de către Consiliul director; 
- b.) Dezbate şi aprobă raportul cenzorului; 
- c.) Dezbate şi aprobă strategia, obiectivele generale şi activităţile Asociaţiei Naţionale a 

Cavalerilor de CLIO până la viitoarea reuniune a Adunării; 
- d.) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală; 
- e.) Stabileşte strategia şi modul de înfăptuire a scopurilor şi obiectivelor asociaţiei; 
- f.) Decide asupra modificării prezentului statut; 
- g.) Decide primirea de noi asociaţi, respectiv pierderea calităţii de asociat; 
- h.) Decide asupra numărului de membrii ai Consiliului director pe care îi alege, revocă şi 

le stabileşte competenţele; 
- i.) Stabileşte indemnizaţia de conducere pentru membrii Consiliului director; 
- j.) Alege şi revocă cenzorul Asociaţiei; 
- k.) Aprobă şi modifică Regulamentul intern de funcţionare, care reglementează stindardul, 

sigla, însemnele Asociaţiei, brevetele şi diplomele acordate de Asociaţie, precum şi 
Regulamentul de prezentare şi purtare ale acestora; 

- l.) Decide înfiinţarea, respectiv desfiinţarea, de filiale ale Asociaţiei Naţionale a 
Cavalerilor de CLIO şi a societăţilor comerciale proprii; 

- m.) Decide, dacă este necesar, dizolvarea Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de CLIO 
din România, şi a filialelor din ţară şi străinătate, precum şi destinaţia bunurilor rămase 
după dizolvare. 

 
Art. 9.3. – Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării generale, este 
interesat personal, sau prin soţul său/soţia sa, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie 
colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare 
şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile prezentului paragraf este răspunzător de 
daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 
 
Art. 9.3.1 – Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii şi/sau ale statutului, sunt 
obligatorii pentru toţi membrii, chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea 
generală sau au votat împotrivă. 
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Art. 9.4. – Hotărârile Adunării generale contrare legii – sunt nule de drept –, iar cele care 
încalcă prevederile statutului pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu 
au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze 
aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă 
despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. 
 
Art. 9.5. – La cererea motivată a membrilor asociaţi, Consiliul director va convoca Adunarea 
generală extraordinară, în termen de două luni, dar nu mai repede de două săptămâni de la 
data precedentei Adunări generale. Ea va fi legal constituită în prezenţa a cel puţin 2 treimi 
din asociaţi. 
 
Art. 9.6. – Consiliul director al asociaţiei este organ de execuţie, care conduce nemijlocit 
activitatea asociaţiei între două Adunări generale.  
 Consiliul director este format din: preşedinte executiv (care este în acelaşi timp şi 
preşedintele Asociaţiei), vicepreşedinte, director economic, director de programe, secretar, şi 
doi membrii (prim-cavaleri) aleşi de către Adunarea generală.  
  
Art. 9.7. – Atribuţiile Consiliului director al asociaţiei sunt următoarele: 
- Prezintă Adunării generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală; 
- Prezintă Adunării generale proiectul programelor asociaţiei pentru perioada următoare şi 

proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli (până la viitoarea Adunare generală); 
- Ţine evidenţa membrilor fondatori şi a membrilor asociaţi, cavaleri, mecena şi 

simpatizanţi de Clio; 
- Examinează şi decide cu privire la propunerile venite din partea membrilor fondatori, 

asociaţilor sau organizaţilor culturale şi asociaţii neguvernamentale privind acordarea, în 
şedinţe publice, a demnităţii de Cavaler de Clio, Mecena de Clio şi Simpatizant de 
Clio; 

- Organizează şedinţe publice pentru acordarea demnităţii de cavaler, mecena şi simpatizant 
de Clio; 

- Organizează şi conduce activităţile cuprinse în calendarul manifestărilor culturale pe anul 
în curs; 

- Urmăreşte achitarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei anuale;  
- Ţine evidenţa nominală a asociaţilor; 
- Aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, onorariile colaboratorilor; 
- Soluţionează eventualele cereri înaintate Asociaţiei; 
- Rezolvă toate problemele curente şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii; 
- Stabileşte Regulamentul intern de funcţionare şi sarcinile membrilor Consiliului director; 
- Coordonează editarea publicaţiilor proprii pentru Asociaţie; 
- Sprijină editarea unor lucrări semnate de membri asociaţi şi terţi al căror conţinut 

corespunde statutului şi scopului Asociaţiei, în limita fondurilor disponibile; 
- Desemnează participanţii la schimburile culturale din ţară şi străinătate; 
- Convoacă Adunarea generală extraordinară, atunci când este cazul; 
- Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei. 
 
Art. 9.8. – Consiliul director este ales pentru un mandat de patru ani şi se întruneşte 
obligatoriu trimestrial şi ori de câte ori este necesar. Hotărârile Consiliului se iau cu majoritate 
de voturi şi sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţi. 
 
Art. 9.9. – Oricare membru asociat care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Consiliului 
director, este interesat personal sau prin soţul său/soţia sa, ascendenţii sau descendenţii săi, 
rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte 
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la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă dispoziţiile prezentului paragraf este 
răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine 
majoritatea cerută. 
 
Art. 9.10. – Hotărârile luate de Consiliul director, în limitele legii şi/sau ale statutului, sunt 
obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la şedinţa Consiliului director sau au 
votat împotrivă. 
 
Art. 9.11. – Hotărârile Consiliului director, contrare legii – sunt nule de drept – iar cele 
contrare statutului, pot fi atacate în Adunarea Generală sau în justiţie, după caz, de către 
oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la şedinţa Consiliului director sau care au votat 
împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile 
de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după 
caz. 
 
Art. 9.12. – Cenzorul asociaţiei verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei. 
Art. 9.13. – Atribuţiile cenzorului sunt următoarele: 
- Verifică modul în care a fost administrat patrimoniul Asociaţiei; 
- Întocmeşte rapoarte anuale şi de câte ori este necesar, pe care le prezintă Adunării 

generale; 
- Participă la şedinţele Consiliului director (când este invitat), fără a avea drept de vot; 
- Asigură controlul financiar intern al Asociaţiei. 
 
Cap. X. Dizolvarea asociaţiei 
Art. 10. – Asociaţia se dizolvă, conform normelor legale: 

- De drept; 
- Prin hotărâre judecătorească; 
- Prin hotărârea Adunării generale a asociaţilor săi. 

 
Art. 10.1. - Bunurile rămase în patrimoniul asociaţiei la data dizolvării se vor împărţi între 
membrii Asociaţiei sau vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept 
public cu scop asemănător celui al asociaţiei, conform deciziei luate în Adunarea generală a 
asociaţilor. 
 
Cap. XI. Dispoziţii finale 
Art. 11. – Organizaţiile, asociaţiile şi celelalte categorii de persoane juridice membre ale 
asociaţiei vor delega în Adunarea generală câte un reprezentant, care le va susţine interesele. 
 
Prezentul statut a fost adoptat de membrii Comitetului de iniţiativă pentru înfiinţarea 
Asociaţiei Naţionale a Cavalerilor de Clio, în şedinţa de constituire din data de 30. 08 2007. 
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