Fundaţia TERRA Mileniul III
STATUT
Modificat prin Procesul verbal nr. 33/2003, autentificat cu nr. 69/16.01.2004 şi înregistrat la Registrul Asociaţiilor şi
Fundaţiilor prin Încheierea din 19.02.2004 dată de Judecătoria sectorului 6 Bucureşti, Dosar nr. 12PJ/2004, şi modificat
ulterior prin Hotărârea Consiliului Director nr. 211/ 15.09.2006, atestată de avocat cu nr. 1/ 18.09.2006 şi înregistrată la
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor prin Încheierea din 27.09.2006 dată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, Dosar nr.
29889/299/2006.

Articolul 1 - Denumirea Fundaţiei
Denumirea Fundaţiei este TERRA Mileniul III, înfiinţată ca fundaţie în Bucureşti, în ziua de 22
decembrie 1997, conform procesului verbal nr. 1/ 22 decembrie 1997.
În toate actele şi înscrisurile privind activitatea Fundaţiei, denumirea acesteia va fi TERRA Mileniul
III. Denumirea scurtă folosită de fundaţie va fi TERRA III.
Articolul 2 - Natura Juridică
TERRA Mileniul III este o persoană română de drept privat, neguvernamentală, apolitică şi nonprofit.
Articolul 3 - Durata
Fundaţia se constituie pe durată nedeterminată.
Articolul 4
Alineat 1 - Sediul fundaţiei
Sediul social al Fundaţiei este în România, Bucureşti, str. Cluj, nr. 43, Sector 1, cu posibilitatea
deschiderii de filiale şi sucursale, în funcţie de necesităţile acesteia.
Alineat 2 - Sediile filialelor
Fundaţia poate deschide filiale cu personalitate juridică sau sucursale (birouri de legătură) fără
personalitate juridică în teritoriu în funcţie de necesităţile acesteia, programe sau activităţi derulate.
Decizia de deschidere a filialelor sau sucursalelor (birouri de legătură) va fi luată de Consiliul
Director al Fundaţiei TERRA Mileniul III, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Sediile
Fundaţiei TERRA Mileniul III se pot schimba numai cu acordul Consiliului Director.
Articolul 5 - Atribute de identificare
Alineat 1 - Fundaţia poate avea logo, ştampilă, cont bancar şi cod fiscal.
Alineat 2 - Ştampilele filialelor fundaţiei vor purta în plus denumirea teritorială.
Articolul 6 - Patrimoniul şi fondurile
Alineat 1 - Patrimoniul fundaţiei TERRA Mileniul III la constituire este: în valoarea de 2 000 000
lei depus în contul fundaţiei. Din patrimoniu vor mai face parte:
a. bunuri mobile şi imobile,
b. mijloace de transport şi telecomunicaţii,
c. orice valori, în condiţii legale.
Alineat 2 - Sursele de constituire a fondurilor băneşti şi a mijloacelor materiale sunt următoarele:
• donaţii;
• subvenţii şi sponsorizări;
• alte venituri legale.
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Alineat 3 - Patrimoniul fundaţiei TERRA Mileniul III se administrează şi se lichidează conform
reglementărilor în vigoare.
Articolul 7 - Scop
Scopul fundaţiei TERRA Mileniul III este să dezvolte programe ecologice în vederea conştientizării
populaţiei asupra efectelor schimbărilor climatice şi să promoveze programe de dezvoltare durabilă
la nivel naţional, regional şi global.
Articolul 8 - Obiective
Alineat 1 - TERRA Mileniul III îşi propune:
• activităţi şi programe de protecţie a mediului înconjurător, la nivel local, regional şi global,
cu preponderenţă cele legate de reducerea efectelor provocate de fenomenul schimbărilor
climatice;
• activităţi şi programe de prevenire a impactului negativ al unor proiecte publice sau private
asupra mediului şi comunităţilor;
• activităţi şi programe de promovare a legislaţiei şi modificărilor legislative în domeniul
mediului şi în sectoarele conexe;
• activităţi educaţionale pentru copii şi adulţi;
• încurajarea dezvoltării transferului de tehnologii şi tehnici nepoluante, cercetarea ştiinţifică
în domenii legate de protecţia mediului;
• colaborarea cu administraţiile locale şi/sau regionale şi comunităţile în vederea realizării
protecţiei ecosistemelor locale şi regionale;
• să realizeze programe comune cu organizaţii internaţionale similare în domeniul social,
educaţional şi al protecţiei mediului înconjurător;
• promovarea participării cetăţenilor, în special a tinerilor, la procesul de luare a deciziilor şi
la rezolvarea problemelor de mediu.
Alineat 2 – Mijloace de realizare a obiectivelor
În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor, fundaţia va folosi mijloace adecvate de acţiune cum
ar fi:
1. organizarea de activităţi specifice precum: seminarii, conferinţe, dezbateri; publicarea de
materiale: cărţi, broşuri, reviste; acordarea de consultanţă în domeniul protecţiei mediului;
2. participarea în cadrul proceselor de consultare publică cu privire la proiecte, planuri şi programe;
3. analiză a proiectelor publice sau private cu impact potenţial asupra mediului, cercetare şi
elaborarea de rapoarte şi documente de poziţie;
4. acordarea de asistenţă tehnică şi logistică organizaţiilor noi, sau oricărei persoane fizice care
doreşte informaţii şi instruire în domeniile practicate de fundaţie;
5. organizarea de acţiuni cu scop educativ atât pentru copii cât şi pentru adulţi;
6. dezvoltarea şi implementarea de activităţi şi proiecte ce au ca scop protecţia mediului
înconjurător, reducerea efectelor negative produse de schimbările climatice şi a impactului
sectorului energetic asupra mediului;
7. iniţierea unor procese pentru realizarea obiectivelor, putând angaja avocat în nume propriu sau
prin mandatar.
Articolul 9 - Membrii Fundaţiei TERRA Mileniul III
Alineat 1 - Numărul de membri ai fundaţiei TERRA Mileniul III nu este limitat. Componenţa
membrilor este următoarea: membri fondatori, membri de onoare.
Alineat 2 – Membrii de onoare, precum şi membrii Consiliului Director nu pot păstra/dobândi
aceste calităţi dacă au fost colaboratori sau ofiţeri ai Securităţii Române din perioada comunistă.
Membrii în funcţie precum şi persoanele propuse a dobândi această calitate au obligaţia de a semna
o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.
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Alineat 3 - Membrii fondatori sunt persoane fizice semnatare ale contractului de asociere încheiat în
Bucureşti la data de 22 decembrie 1997. Membrii fondatori au totalitatea drepturilor şi îndatoririlor
prevăzute în prezentul statut.
Articolul 10 - Organele de conducere
Organele de conducere ale Fundaţiei TERRA Mileniul III sunt:
1. Consiliul Director;
2. Cenzorul sau comisia de cenzori.
Articolul 11 - Consiliul Director
Alineat 1 - Consiliul Director al Fundaţiei TERRA Mileniul III este organul suprem de conducere
întrunindu-se în şedinţe ordinare şi extraordinare la solicitarea unuia dintre membrii Consiliului
Director.
Alineat 2 - Consiliul Director al Fundaţiei TERRA Mileniul III este format din 5 membri.
Alineat 3 - Consiliul Director al Fundaţiei TERRA Mileniul III se întruneşte o dată pe an în şedinţe
ordinare fiind convocat în scris, cu minimum 14 zile înainte de data fixată, menţionându-se data şi
ordinea de zi; şedinţele extraordinare pot fi convocate de orice membru al Consiliului Director
precum şi de directorul executiv, cu 2 zile înainte de data şedinţei. Convocarea membrilor se poate
face prin orice mijloace tehnice disponibile Fundaţiei.
Alineat 4 - Consiliul Director al Fundaţiei TERRA Mileniul III este legal constituit dacă la lucrările
sale participă minimum jumătate plus unu dintre membri săi, hotărârile fiind luate prin consens sau
prin majoritatea simplă. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul, se procedează la o
nouă convocare în termen de cel mult 15 zile de la prima. La a doua convocare Consiliul Director
este statutar întrunit indiferent de numărul celor prezenţi, hotărârile adoptându-se prin consens sau
prin majoritatea simplă.
Alineat 5 - Atribuţiile Consiliului Director
Atribuţiile Consiliului Director al Fundaţiei TERRA Mileniul III sunt următoarele:
a) stabileşte strategia generală şi programele Fundaţiei;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Fundaţiei;
c) aprobă bilanţul contabil al Fundaţiei;
d) alege şi revocă cenzorul sau comisia de cenzori;
e) înfiinţează filiale ale Fundaţiei în ţară sau în străinătate;
f) aprobă încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama Fundaţiei;
g) aprobă organigrama şi strategia de personal pentru Fundaţie;
h) aprobă modificările şi completările la statutul Fundaţiei cât şi dizolvarea acesteia;
i) aprobă rapoartele directorului executiv.
Articolul 12 – Dobândirea şi pierderea calităţii de membru al Consiliului Director
Alineat 1 – Membrii Consiliului Director sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care la
expirarea mandatului acestora Consiliul Director nu decide înlocuirea membrului al cărui mandat a
expirat, înseamnă că acest mandat se prelungeşte tacit cu încă 3 ani.
Alineat 2 – Se consideră că mandatul actualilor membri ai Consiliului Director începe la data
prezentei modificări a statutului.
Alineat 3 - Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde în următoarele situaţii:
- demisie
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-

revocare a mandatului

Alineat 4 - Revocarea mandatului poate fi hotărâtă de Consiliul Director cu unanimitate de voturi.
Membrul a cărui revocare este propusă nu poate participa la acest vot.
Alineat 5 – Revocarea poate fi propusă de către oricare membru al Consiliului Director, în
următoarele situaţii:
- încălcarea scopului şi obiectivelor Fundaţiei;
- dacă se dovedeşte calitatea de colaborator/ofiţer al Securităţii;
- neprezentarea la şedinţele ordinare ale Consiliului Director de 3 ori
consecutiv.
Articolul 13 - Preşedintele
Alineat 1. Preşedintele Consiliului Director este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă
de voturi şi este membru fondator al Fundaţiei. Revocarea mandatului său este posibilă în aceleaşi
condiţii prevăzute la articolul 12 alineat 5.
Alineat 2. Preşedintele reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii, organele şi organismele
de stat, ale administraţiei cât şi cu cele similare prin obiect de activitate, interne şi internaţionale,
angajând-o faţă de acestea prin semnătură şi ştampila fundaţiei.
Alineat 3. Încheie acte juridice de dispoziţie, conservare, reprezentare şi administrare în numele şi
pe seama Fundaţiei, putând semna valabil în numele acesteia ori de câte ori este nevoie.
Alineat 4. La prima şedinţă a Consiliului Director Preşedintele are obligaţia să raporteze activitatea
sa.
Alineat 5. Pune în aplicare Hotărârile Consiliului Director.
Articolul 14 – Directorul executiv
Directorul executiv este angajat contractual al Fundaţiei. Angajarea şi revocarea sa se realizează de
către Preşedintele Consiliului Director, conform legislaţiei în vigoare.
Atribuţii:
a) reprezintă fundaţia în relaţiile cu terţii, încheind acte juridice de conservare şi administrare,
precum şi de reprezentare (angajare de avocat în numele Fundaţiei, delegare de atribuţii) în
numele şi pe seama Fundaţiei. Actele juridice de dispoziţie se vor încheia de către Directorul
executiv în limita stabilită de Consiliul Director;
b) asigură conducerea operativă a fundaţiei între şedinţele Consiliului Director;
c) Directorul Executiv poate fi împuternicit de unul din membrii Consiliului Director să îl
reprezinte la şedinţele extraordinare ale Consiliului Director;
d) asigură realizarea proiectelor şi programelor aprobate de Consiliul Director;
e) prezintă rapoarte Consiliului Director privind activitatea sa şi a personalului fundaţiei;
f) răspunde de elaborarea şi propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţului
contabil, regulamentului de ordine interioară;
g) planifică şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Director şi stabileşte ordinea de
zi;
h) întocmeşte organigrama fundaţiei şi o supune aprobării Consiliului Director;
i) angajează, evaluează, promovează şi concediază personalul, încheie contracte de colaborare
şi stabileşte drepturile şi îndatoririle salariaţilor şi colaboratorilor;
j) îndeplineşte alte atribuţii date în competenţa sa prin hotărârea Consiliului Director.
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Articolul 15 - Cenzorul sau Comisia de Cenzori
Alineat 1. Cenzorul sau comisia de cenzori sunt desemnaţi de către Consiliul Director pe o perioadă
de trei ani şi revocaţi tot de către acesta.
Alineat 2. Cenzorul sau comisia de cenzori au competenţa de a verifica gestiunea financiară a
Fundaţiei asupra căreia se întocmeşte un raport anual supus spre aprobare Consiliului Director.
Alineat 3. Cenzorul sau comisia de cenzori au toate atribuţiunile ce sunt prevăzute şi reglementate
de art. 27 şi 31 ale OG 26/2000, modificată şi completată:
1. verifică activitatea financiar-contabilă a fundaţiei, gestionarea patrimoniului acesteia, a
filialelor şi a sucursalelor;
2. verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi
programele aprobate;
3. realizează informarea legislativă curentă privind activitatea financiar-contabilă;
4. întocmeşte un raport de cenzor, anual, care să cuprindă concluziile rezultate din verificări
şi propunerile pentru optimizarea activităţii ulterioare a fundaţiei;
5. prezintă rapoarte Consiliului director. Va fi prezentat un raport anual referitor la bilanţul
şi bugetul de venituri şi cheltuieli ale fundaţiei şi rapoarte periodice la solicitarea Preşedintelui sau a
Consiliului director
6. îndeplineşte atribuţiile de cenzor conform prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii.
7. Cenzorul sau comisia de cenzori nu poate lua decizii cu caracter executiv şi nu poate
încheia acte de gestiune sub nici un motiv.
Articolul 16 – Membrii de onoare
Alineat 1 - Titlul de membru de onoare al TERRA Mileniul III se acordă de către Consiliul Director
al acesteia, cu majoritate simplă de voturi, la propunerea unuia dintre membrii Consiliului Director.
Alineat 2 - Durata calităţii de membru de onoare este nedeterminată. Calitatea de membru de onoare
poate fi retrasă în aceleaşi condiţii ca şi cea de membru al Consiliului Director.
Alineat – Atribuţiile membrilor de onoare:
- pot participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
- pot reprezenta Fundaţia în relaţiile cu terţii şi în orice alt sens numai cu
mandat special dat de Preşedintele Consiliului Director;
promovează Fundaţia, valorile şi activităţile sale.
Articolul 17 - Activitatea fundaţiei
Alineat 1. Activitatea Fundaţiei se desfăşoară în baza hotărârilor Consiliului Director şi ale
prezentului statut cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Alineat 2. În cadrul Fundaţiei se vor angaja salariaţi care vor fi retribuiţi din donaţii, subvenţii şi
sponsorizări, precum şi din alte surse legale.
Alineat 3. Activitatea financiară se desfăşoară pe bază de bilanţ, cu evidenţierea veniturilor şi
cheltuielilor, pe baza reglementărilor legale în vigoare în domeniu.
Alineat 4. Bilanţul contabil anual, bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de către Consiliul
Director al Fundaţiei.
Articolul 18 - Dizolvarea fundaţiei
Dizolvarea fundaţiei poate interveni în următoarele situaţii:
a. prin decizia scrisă a tuturor membrilor fondatori.
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b. Când printr-o hotărâre judecătorească definitivă se dispune desfiinţarea fundaţiei. În urma
dizolvării, lichidarea fundaţiei se va face prin numirea lichidatorilor, realizarea procedurii de
lichidare, urmând ca organizaţia să fie radiată din registrul de persoane juridice în baza actului care
a declarat, constatat sau hotărât lichidarea.
c. Patrimoniul Fundaţiei va fi atribuit prin hotărârea Consiliului Director unei organizaţii cu scop şi
obiective similare.
Articolul 19 - Dispoziţii finale
Prezentul statut intră în vigoare de la data semnării de către toţi membrii fondatori.
Prevederile statutului se completează în condiţiile legii ori de câte ori nevoia o impune pe baza
hotărârii Consiliului Director.
Prezentul statut s-a întocmit în 8 exemplare în limba română, azi data de 22 decembrie 1997.
Semnează din nou membrii fondatori:
Nr. Nume
prenume
1.
2.
3.
4.
5.

şi Adresa

Act
de Data
emiterii Semnătura
identitate
Organul emitent
(B.I.)
Andrei
Ileana Str. Braşov nr. 19, bl. DE 194321 6 aprilie 1987
Lavinia
OD5, ap. 22, sector 6,
Poliţia Câmpina
Bucureşti
Grigoriu Mircea Str. Lăţea Gheorghe nr. GR 985461 15 iunie 1995
3, sector 6, Bucureşti
Circa 22 Poliţie
Bucureşti
Pîrvănescu Dana Str. Maria Tănase nr. 3, GR 869388 10 august 1995
bl. 13, ap. 97, sector 4,
Poliţia Lugoj
Bucureşti
Stancu Cerasela Bd. Uverturii, bl. R1, GX 338148 9 aprilie 1997
sc. B, ap. 33, sector 6,
Circa 21 Poliţie
Bucureşti
Bucureşti
Tomadini Victor Bd. Păcii nr. 9A, bl. 10, GR 229355 24 mai 1995
sc. 2, et. 7, ap. 80,
Circa 8 Poliţie
sector 6, Bucureşti
Bucureşti
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