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1 § Nume, adresă și limbă 

Numele asociației este Asociația Finlanda-România din Tampere (Tampereen Suomi-Romania yhdistys). 
Asociația are reședința în Tampere, iar limba asociației este limba finlandeză. Asociația este o 
organizație non-guvernamentală independentă și neafiliată politic. 

2 § Scopul asociației 

Scopul asociației este de a cultiva și promova cultura și obiceiurile românești și de a dezvolta și consolida 
înfrățirea dintre Finlanda și România, cooperarea culturală și interacțiunea celor două popoare. 

Asociația contribuie de asemenea, la cooperarea dintre Tampere și orașul său înfrățit, Brașov. 

Scopul asociației este de a comunica bilateral informații și cunoștințe despre societatea și istoria celor 
doua țări și a orașelor Tampere și Brașov, natura, stilul de viață și tradițiile țărilor, limba, evenimentele 
culturale și de diverstisment. Scopul asociației nu este de a influența afacerile de stat. 

3 § Modalități operaționale 

Pentru a-și atinge scopul, asociația organizează pentru membrii săi sesiuni de informare, culturalizare si 
instruire, excursii, sărbătoriri și diverse vizite. În plus, asociația planifică și organizează prezentări, 
evenimente culturale, literare, artistice și de divertisment pentru cei interesați. 

Asociația organizează întâlniri, petreceri și sărbătoriri pentru cetățenii români care locuiesc în regiunea 
Pirkanmaa cu scopul de a  menține identitatea culturală și a sprijini coeziunea socială.  

Pentru cei interesați de limbile română și finlandeză, asociația organizează cursuri de limbă cu costuri 
reduse și forumuri de discuții în care vorbitorii își pot practica și menține abilitățile de comunicare în 
limba respectivă, în funcție de nevoile lor. 

4 § Finanțare 

Asociația percepe cotizații din partea membrilor și primește testamente și donații. Pentru operațiunile 
sale, asociația poate să gestioneze și să dețină bunuri mobile și imobile, să opereze un restaurant și o 
cafenea, să organizeze concerte, vânzări, loterii și, după caz, colectări de obiecte și bani pentru a-și 
finanța operațiunile. În scopul activității sale economice, asociația obține permisiuni de la forurile 
competente, dacă este necesar. 

5 § Membri 

Membrii asociației sunt fie membri, membri onorifici sau suporteri. În cadrul reuniunilor asociației, doar 
membrii obișnuiți au dreptul de vot. 
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Titlul de membru îl pot avea cetățeni de orice naționalitate, care acceptă statutul asociației și sunt 
acceptați de consiliul de conducere al asociației.  

Titlul de membru onorific poate fi acordat pe baza contribuției la activitatea asociației, în cadrul unei 
sedințe a asociației, la propunerea consiliului de conducere al asociației. 

Titlul de suporter poate fi acordat de consiliul de conducere al asociației unei persoane fizice sau juridice 
care nu se califică drept membru sau membru onorific, dar care dorește să contribuie la activitățile 
asociației. 

6 § Lista de membri 

Membrii asociației trebuie să fie listați de către consiliul de conducere al asociației. Pentru fiecare 
membru se listează numele complet și domiciliul declarat de către membru. 

În caz contrar, informațiile referitoare la membri sunt cerute de consiliul de conducere de la Registrul 
Persoanelor. 

7 § Responsabilitatea membrilor 

Membrii asociației nu sunt personal responsabili pentru îndatoririle asociației. 

8 § Taxa de membru 

Reuniunea de toamnă a asociației confirmă taxele de membru pentru membri și suporteri pentru anul 
calendaristic următor. 

Taxele de membru sunt plătite de membrii actuali și suporteri. Membrii onorifici nu vor plăti cotizația de 
membru. 

9 §  Administrarea Asociației 

Activitatea asociației este reglată de consiliul de conducere care organizează sedințele necesare. Puterea 
de decizie a asociației este exercitată în cadrul sedințelor anuale. Consiliul este responsabil pentru 
pregătirea și punerea în aplicare a deciziilor. 

Activitățile asociației sunt gestionate de consiliul de conducere al asociației. Consiliul de conducere este 
alcătuit dintr-un președinte și alți 3-6 membri și 1 până la 4 membri supleanți. Consiliul alege un 
vicepreședinte precum și un secretar, un trezorier și alte roluri necesare. 

Consiliul este ales pentru un an calendaristic în cadrul sedinței de toamnă a asociației. 

Consiliul de conducere are un cvorum atunci când sunt prezenți președintele sau vicepreședintele și cel 
puțin jumătate dintre membrii consiliului. Consiliul se întrunește la invitația președintelui. Când 
președintele nu poate fi prezent, vicepreședintele îi ține locul. 

10 § Sedințe și convocarea la întâlniri 

Sedințe statutare: 

Asociația trebuie să organizeze două sedințe statutare în fiecare an: întâlnirea de primăvară până la 
sfârșitul lunii martie și întâlnirea de toamnă până la sfârșitul lunii noiembrie. 

Ședință extraordinară: 
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O ședință extraordinară se va desfășura atunci când consiliul de conducere al asociației decide astfel sau 
cel puțin cinci (5) membri obișnuiți sau cel puțin 1/10 dintre membrii care au drept de vot în asociație o 
solicită în scris. Ședința extraordinară trebuie să se desfășoare în termen de o lună de la data cererii. 

Convocarea: 

Ora și locul întâlnirilor asociației sunt decise de consiliul de conducere. Invitatia la ședință este trimisă 
membrilor în scris, la adresa indicată de membru, cu cel puțin două (2) săptămâni înainte de ședință. 

11 § Participanții la ședintele asociației 

Dreptul de vot: 

Fiecare membru al asociației are un (1) vot. Un membru care a neglijat să plătească taxa de membru 
pentru anul precedent nu are drept de vot. Membrii își pot exercita dreptul de vot și autorizând un 
reprezentant să-i reprezinte la o sedință a asociației. 

Dreptul de prezență și de participare la discuții: 

Membrii, membrii suporteri și membrii onorifici au dreptul de a participa și de a vorbi. Prezența și 
dreptul la exprimare pot fi acordate prin votul majorității și altor persoane prezente. 

12 § Ordinea decizională și dreptul la inițiativă 

Dreptul de decizie este acordat, dacă nu se prevede altfel în norme: 

1) când propunerea este susținută de mai mult de jumătate din voturile exprimate 

2) în caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv 

3) dacă este necesar, voturile pot fi secrete. 

 

Dreptul la inițiativă: 

Membrii asociației și ai consiliului de conducere al asociației, precum și suporterii și membrii onorifici au 
dreptul să prezinte propuneri. Propunerile trebuie prezentate Consiliului cu cel puțin o (1) lună înainte 
de ședință. 

13 § Conținutul  ședințelor statutare ale asociației  

Ședințele statutare ale asociației sunt întâlnirile de primăvară și de toamnă. 

Următoarele subiecte vor fi discutate în cadrul sedinței de primăvară: 

1. Deschiderea sedintei 



4 
Statutul Asociației Finlanda-România din Tampere 
 

 
2. Se aleg președintele ședinței, secretarul, doi (2) auditori și, dacă este necesar, doi (2) numărători de 
voturi 

3. Se stabilește legalitatea și cvorumul ședinței 

4. Se acceptă ordinea de zi a ședinței 

5. Se prezintă bilanțul financiar, raportul anual și raportul auditorului financiar 

6. Se accepta raportul financiar și se eliberează de responsabilități consiliul din anul precedent al 
asociației  

7. Se discută inițiativele și propunerile membrilor  

8.  Alte subiecte 

 

Următoarele subiecte  vor fi discutate în cadrul ședinței de toamnă: 

1. Deschiderea sedinței 

2. Se aleg președintele ședinței, secretarul, doi (2) auditori și, dacă este necesar, doi (2) număratori de 
voturi 

3. Se stabilește legalitatea și cvorumul ședinței 

4. Se acceptă ordinea de zi a ședinței 

5. Se confirmă planul de activități pentru anul viitor, estimarea veniturilor și cheltuielilor și valoarea 
cotizației de membru pentru următorul an calendaristic 

6. Sunt aleși președintele și ceilalți membri ai consiliului 

7. Se stabilesc unul (1) sau doi (2) auditori și eventual adjuncții lor pentru anul următor 

8. Alte subiecte. 

Limba asociației este limba finlandeză. Procesul-verbal și invitația la ședintă sunt în limba finlandeză. 

14 § Atribuțiile consiliului de conducere sunt: 

- să ia măsuri în conformitate cu deciziile ședințelor asociației 

- sa reprezinte asociația la evenimente externe 

- să pregătească agenda pentru ședințele statutare 

- să ghideze și să sprijine activitățile membrilor 

- să aibă grijă de achiziționarea de fonduri și să gestioneze cheltuielile 

- să recruteze personalul necesar, să le explice îndatoririle și să stabilească remunerații în limita 
bugetului disponibil 

- să decidă cu privire la calitatea de membru și să păstreze o listă a membrilor 
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- să întocmească rapoartele operaționale și financiare ale Asociației și situațiile financiare 

- să gestioneze alte aspecte legate de asociație 

15 § Activitatea și exercițiul asociației 

Anul financiar al asociației este anul calendaristic. Conturile trebuie trimise auditorilor cu cel puțin trei 
(3) săptămâni înainte de întâlnirea de primăvară a asociației și returnate consiliului de conducere cu cel 
puțin două (2) săptămâni înainte de întâlnirea de primăvară. 

16 § Reprezentanții asociației 

Asociația poate fi reprezentată de președinte singur, sau alți doi membri ai consiliului împreună. 
Secretarul și trezorierul pot reprezenta asociația singuri.  

17 § Retragerea din asociație și pierderea dreptului de membru 

Un membru al asociației are dreptul să se retragă din asociație. Cererea de retragere trebuie să fie 
trimisă în scris consiliului sau președintelui sau să fie notată în procesul-verbal al ședinței asociației. 
Membrul este obligat să plătească taxa de membru și alte obligații pentru anul calendaristic în care are 
loc retragerea. 

Dacă un membru a acționat într-o manieră care dăunează asociației sau a neglijat în alt mod obligațiile 
care îi revin, consiliul de conducere are dreptul să-i suspende statutul de membru. 

18 § Modificarea regulilor 

Modificările aduse regulilor pot fi făcute printr-o ședință statutară dacă trei pătrimi (3/4) din voturile 
exprimate le susțin, iar modificarea regulilor este menționată în procesul verbal al sedinței.  

19 § Desființarea asociației 

Decizia de desființare a asociației intră în vigoare dacă a fost votată în două ședințe consecutive la cel 
puțin o lună distanță între ele și a fost susținută de cel puțin trei pătrimi (3/4) din voturile exprimate, cu 
condiția ca invitația la ședință să menționeze că va fi discutată dizolvarea asociației. La cea de-a doua 
sedință de dizolvare este necesar să se decidă asupra transferului activelor asociației. 

20 § Legea privind activitatea asociației 

Asociația aplică Legea Asociațiilor din Finlanda. 


