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I. Principii generale 
 
     1.1.Asociaţia Obştească Societatea  Invalizilor din Republica Moldova, în 
continuare  „Asociaţia” este o societate republicană obştească benevolă, 
neguvernamentală a cetăţenilor, uniţi în scopul realizării în comun a drepturilor şi 
intereselor sale legale. Direcţia activităţii Asociaţiei poartă un caracter social sub 
forma organizatorico-juridică – organizaţie obştească. 
     1.2.Activitatea organizaţiilor Asociaţiei se efectuează pe teritoriul Republicii 
Moldova în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile Republicii 
Moldova, decretele Parlamentului Republicii Moldova, hotărîrile Guvernului 
Republicii Moldova şi prezentul Statut sub conducerea organelor elective ale 
Asociaţiei. 
     1.3.Asociaţia activează independent de alte organizaţii politice şi obşteşti, 
promovează    principiile  toleranţei confesionale, naţionale şi de rasă. 
     1.4.Asociaţia se crează pe un  termen nedeterminat (nelimitat). La baza 
Asociaţiei Obşteşti Societatea Invalizilor  din Republica Moldova stau organizaţiile 
primare. 
     1.5.Asociaţia îşi efectuează activitatea sa în strînsă legătură cu organele de stat 
şi alte organizaţii obşteşti  din Moldova, precum şi cu societăţile (organizaţiile) 
persoanelor cu dizabilităţi  din alte tări, organizaţiile internaţionale, fondurile 
filantropice, agenţi economici, persoane fizice şi  juridice, participă activ în 
mişcarea internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, colaborează cu unele persoane 
din ţările lumii, care susţin şi ajută persoanele cu dizabilităţi.             
     1.6.Asociaţia are dreptul în modul stabilit de legislaţie să înainteze  problemele 
legate de activitatea sa. 
     1.7.Asociaţia în activitatea sa este independentă faţă de organele administrative 
de stat, urmăreşte beneficiul public şi nu susţine vre-un partid politic, bloc electoral 
sau candidat la vre-o funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu foloseşte o parte 
din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora, alte asociaţii obşteşti şi poate 
colabora cu drepturi egale pe toate chestiunile ce ţin de interesele membrilor săi. 
     1.8.Asociaţia poate întra în organizaţiile obşteşti internaţionale, să menţină cu 
ele relaţii multilaterale şi bilaterale (sportive, culturale, etc.), să încheie contracte şi 
acorduri corespunzătoare, care nu contravin legislaţiei Republicii Moldova. 
     1.9.Asociaţia este persoană juridică, dispune de patrimoniu separat, are 
ştampilă, ştampilă de antet, simbolică, cont de decontare, cont valutar şi alte 
conturi în bănci. Toate structurile organizatorice ale Asociaţiei în cazurile 
prevăzute de prezentul Statut sunt persoane juridice. 
     1.10.Organele de conducere ale Asociaţiei  sunt Direcţia Centrală şi Prezidiul 
ei, care efectuează  conducerea cu toată activitatea Asociaţiei  în perioada dintre 
Congrese. 
     1.11.Asociaţia este proprietarul tuturor întreprinderilor şi organizaţiilor, a  
întreg patrimoniului şi mijloacelor financiare ce le aparţine, administrarea cărora 
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(posesia, folosirea  şi dispunerea) se efectuează sub conducerea Direcţiei Centrale 
a Asociaţiei. 
     1.12.Acţiunea prezentului Statut se extinde asupra tuturor membrilor Asociaţiei, 
precum şi asupra structurilor organizatorice şi organelor elective ale Asociaţiei, 
întreprinderilor şi organizaţiilor Asociaţiei. 
     1.13.Adresa juridică a Asociaţiei este : 
                                           2001, mun.Chişinău, str.Cojocarilor, 9. 
 

II. Scopurile, sarcinile, metodele şi principiile activităţii Asociaţiei 
 
     2.1.Scopul de bază  este întrunirea persoanelor cu dizabilităţi, reabilitarea 
socială, de muncă şi medicală, integrarea şi protecţia drepturilor lor, contribuirea la 
sporirea nivelului de cunoştinţe generale, însuşirea profesiilor, crearea condiţiilor 
respective de comunicare şi asigurarea activităţii de muncă. 
     2.2.Pentru realizarea scopurilor sale Asociaţia prin intermediul organelor sale 
elective hotărăşte următoarele sarcini de bază: 
     2.2.1.Identifică şi antrenează într-o activitate de muncă şi obştească activă 
persoanele cu dizabilităţi; 
     2.2.2.Se efectuează activitatea de producere, îndreptată spre realizarea 
scopurilor şi sarcinilor din Statut, fondează în modul stabilit întreprinderi de 
instruire şi producţie, inclusiv întreprinderi mixte cu firme străine, ateliere şi 
sectoare, ediţii periodice (ziare, reviste, buletine informative), colective 
profesionale muzicale şi de creaţie, case  şi baze de odihnă, case de cultură, centre 
de reabilitare, biblioteci, organizaţii sportive şi de turism, construieşte case de 
locuit în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova; 
     2.2.3.Exercită acţiuni de instruire profesională în producţie şi ridică nivelul de 
calificare a persoanelor cu dizabilităţi  la întreprinderile de instruire şi producere; 
     2.2.4.Plasează în cîmpul munci persoanele cu dizabilităţi la întreprinderile de 
instruire şi producere, şi în organizaţiile Asociaţiei şi în mod prioritar – absolvenţii 
scolilor, precum şi ia măsuri de plasare a lor în cîmpul muncii la întreprinderile de 
stat, cooperative, private şi obşteşti, în agricultură, etc.; 
     2.2.5.Angajarea la lucru la întreprinderile de instruire şi producere specialişti şi 
alt personal pentru executarea lucrărilor ce necesită cunoştinţe speciale sau 
inaccesibile pentru persoanele cu dizabilităţi; 
    2.2.6.Contribuie la organizarea ştiinţifică a muncii, dezvoltarea invenţiei şi 
raţionalizărilor în producere, organizează propagarea progresului tehnic în vederea 
dezvoltării activităţii de producere, organizează propagarea progresului tehnic în 
vederea dezvoltării activităţii de producere, ridicarea eficienţei producţiei. 
implementarea noilor tehnologii şi a noilor tipuri de producţie; 
     2.2.7.Exercită acţiuni de elaborare şi implementare în viaţă a programelor 
complexe de reabilitare socială a  persoanelor cu dizabilităţi; 
     2.2.8.Prin contribuţia departamentelor respective, serviciilor, inspectoratelor, 
instituţiilor de cercetări ştiinţifice elaborează şi implementează dispozitive şi 
aparate moderne, care uşurează munca persoanelor cu dizabilităţi, precum şi 
îmbunătăţeşte condiţiile sociale; 
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     2.2.9.Acordă ajutor organelor învăţămîntului public în vederea efectuării 
instruirii copiilor cu dizabilităţi; 
     2.2.10.Desfăşoară   activitate culturală în masă şi sportivă de întremare, 
organizează treceri în revistă a colectivelor artistice de amatori, măsuri sportive şi 
de alt gen; 
     2.2.11.Acordă ajutor instituţiilor medicale în dezvoltarea asistenţei medicale 
membrilor  Asociaţiei, în dezvoltarea  profilaxiei dizabilităţii; 
     2.2.12.Adoptă măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai, organizării 
odihnei membrilor Asociaţiei în staţiuni balneo-climaterice; 
     2.2.13.Participă la elaborarea proiectelor de legi şi a actelor normative adoptate 
de Parlament, Guvern şi organele administraţiei publice locale; 
     2.2.14.Reprezintă şi protejează drepturile şi interesele legale ale membrilor 
Asociaţiei, întreprinderilor şi organizaţiilor Asociaţiei în organele de stat şi 
administrative, în instanţele judecătoreşti, organizaţiile obşteşti; 
     2.2.15.Propagă scopurile şi ideile de program ale Asociaţiei; 
     2.2.16.Crează organe de mass media şi efectuează o activitate largă editorială; 
     2.2.17.Exercită alte cereri de activitate neinterzise de legislaţia Republicii 
Moldova, îndreptate spre realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare ale Asociaţiei; 
     2.2.18.În modul stabilit efectuează activitate economică şi relaţii economice 
neinterzise de legislaţia în vigoare. 
     2.3.Metodele de activitate  ale Asociaţiei sunt:    
     2.3.1.Înaintarea propunerilor Preşedintelui, Parlamentului, Guvernului 
Republicii Moldova pe problemele vitale ale Asociaţiei; 
     2.3.2.Colaborarea cu organele de stat şi organizaţiile obşteşti din Republica 
Moldova şi străinătate; 
     2.3.3.Atragerea investiţiilor de stat, a capitalului privat şi străin, colectarea 
donaţiilor benevole, organizarea ajutorului umanitar în folosul Asociaţiei; 
     2.3.4.Organizarea de comun cu organele ocrotirii sănătăţii la întreprinderile şi 
organizaţiile Asociaţiei a asistenţei medicale, conform legislaţiei în vigoare; 
     2.3.5.Tiparul literaturii ştiinţifice şi asigurarea cu ea a persoanelor cu 
dizabilităţi; 
     2.3.6.Reflectarea activităţii Asociaţiei în mijloacele de informare în masă; 
     2.4.Activitatea Asociaţieie se efectuează în baza următoarelor principii: 
     2.4.1.Eligibilitatea tuturor organelor Asociaţiei; 
     2.4.2.Subordonarea tuturor organelor elective organizaţiilor care le-au ales şi 
organelor elective ierarhic superioare ale Asociaţiei; 
     2.4.3.Respectarea de către toţi membrii şi organele elective ale Asociaţiei a 
prevederilor prezentului Statut: supunerea minorităţii majorităţii; disciplina 
obştească obligatorie pentru toti membrii Asociaţiei indiferent de funcţia deţinută; 
     2.4.4.Executarea  obligatorie a hotărîrilor organelor ierarhice superioare de către 
organizaţiile ierarhice inferioare, organele elective, membrii Asociaţiei, 
întreprinderile şi organizaţiile Asociaţiei; 
     2.4.5.Recunoaşterea dreptului organelor elective ierarhic superioare de a anula 
hotărîrile sau suspendarea executării hotărîrilor  organelor elective ierarhic 
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inferioare ale  Asociaţiei, care contravin legislaţiei în vigoare, prevederilor 
prezentului Statut şi hotărîrilor organelor ierarhic superioare ale Asociaţiei; 
     2.4.6.Unitatea acţiunilor membrilor şi organelor elective ale Asociaţiei; 
     2.4.7.Utilizarea tuturor posibilităţilor prevăzute de legislaţie pentru protecţia 
drepturilor şi intereselor legitime ale membrilor Asociaţiei; 
     2.4.8.Organizaţiile şi organele elective ale Asociaţiei  activează în baza 
planurilor aprobate, toate deciziile se perfectează prin procese verbale şi hotărîri, 
care se semnează  de preşedintele organului electiv respectiv al Asociaţiei. 
     2.5.Organele centrale şi locale ale Asociaţiei : 
     2.5.1.Reprezintă problemele Asociaţiei  şi a membrilor ei în organele de stat 
centrale şi locale, în organizaţiile cooperatiste, obşteşti, judiciare etc.; 
     2.5.2.In conformitate cu art.188 CC al RM, Asociaţia are dreptul să desfăşoare 
activitate economica ce rezultă nemijlocit din scopurile prevazute in Statut şi în 
exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare; 
     2.5.3.Efectuează construcţii necesare pentru buna desfăşurare a activităţii 
Asociaţiei, procură, realizează, dau în arendă clădiri şi edificii, cămine; 
     2.5.4.Efectuează public şi deschis activitatea sa statutară, informează larg 
membrii Asociaţiei  despre activitatea congreselor, plenarelor prezidiului DC şi 
despre hotărîrile adoptate de ele; 
     2.5.5.Aderează la organizaţii internaţionale obşteşti, menţin legături directe 
internaţionale, realizează legături şi obligaţiuni corespunzătoare. Organizează 
lucrul de colectare a donaţiilor benevole în folosul Asociaţiei, stimulează 
activitatea privind dezvoltarea relaţiilor cu organele de stat de protecţie a 
invalizilor şi cu organele de caritate. 
 

III.Membrii Asociaţiei, drepturile şi obligaţiile lor 
 
     3.1.Membri ai Asociaţiei pot fi: 
     3.1.1.Cetăţeni  ai Republicii Moldova precum şi cetăţeni străini, persoane fără 
cetăţenie , care au atins vîrsta de 16 ani, persoane cu dizabilităţi de gradul I;II;III, 
care îndeplinesc Statutul Asociaţiei; 
     3.1.2.Unul din părinţii copiilor cu dizabilităţi; 
     3.1.3.Tutorele sau curatorul persoanei cu dizabilităţi, considerat incapabil de a 
acţiona sau cu capacităţi limitate de acţiune; 
     3.1.4.Cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt persoane cu dizabilităţi, dar 
ajută activ persoanele cu dizabilităţi; 
     3.1.5.Membru al Asociaţiei poate fi persoana juridică, care recunoaşte scopurile 
şi sarcinile statutare ale Asociaţiei, participă activ prin intermediul reprezentanţilor 
săi la activitatea Asociaţiei ; 
     3.1.7.Membrii Asociaţiei Obşteşti Societatea Persoanelor cu Dizabilităţi  din 
Republica Moldova, ce nu au atins vîrsta de 18 ani nu pot participa la alegeri, nu 
pot fi aleşi, nu fac parte din cota pentru înaintarea delegaţiilor la conferinţe şi 
congres. 
     3.2.Înscrierea în Asociaţie se efectuează în baza propriei cereri, prezentînd 
certificatul respectiv de la CEMV despre dizabilitate. Înscrierea persoanelor fără 
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grad de dizabilitate  în Asociaţie se efectuează în baza propriei cereri şi conform 
deciziei organizaţiei primare. 
     3.3.Membrii Asociaţiei  au dreptul: 
     3.3.1.Să participe la discutarea problemelor examinate de adunarea Asociaţiei ; 
     3.3.2.Să critice la congrese, plenare, conferinţe, adunări ale Asociaţiei 
activitatea organelor centrale şi locale, întreprinderilor de instruire şi producere, 
instituţiilor, lucrătorii acestora, precum şi orice membru al Asociaţiei, să înainteze 
cereri în orice organe de conducere ale Asociaţiei; 
     3.3.3.Să înainteze propuneri de ameliorare a activităţii Asociaţiei; 
     3.3.4.Să aleagă şi să fie ales în orice organe ale Asociaţiei ; 
     3.3.5.Să beneficieze de orice  fel de servicii prestate de organizaţiile Asociaţiei; 
     3.3.6.Să participe la adunările şi şedinţele Asociaţiei  în cazul examinării 
chestiunii vizînd activitatea sau conduita sa; 
     3.3.7.Să obţină informaţie referitor la activitatea organizaţiei şi organelor de 
conducere a Asociaţiei; 
     3.3.8.A se reuni pe interese în uniuni, asociaţii, cluburi ce aparţin  Asociaţiei; 
     3.3.9.Membrii Asociaţiei  au dreptul să beneficieze de un sprijin multilateral din 
partea organizaţiilor în privinţa instruirii profesionale şi activitatea în muncă, în 
obţinerea studiilor, asistenţă medicală, ameliorarea condiţiilor de trai; 
     3.3.10.În condiţii egale persoanele cu dizabilităţi au prioritate la ocuparea 
funcţiilor de conducători şi de specialişti în sistemul Asociaţiei . 
     3.4.Membrul Asociaţiei  este obligat : 
     3.4.1.Să respecte prevederile Statutului Asociaţiei ; 
     3.4.2.Să execute deciziile organelor de conducere ale Asociaţiei ; 
     3.4.3.Să achite în termen cotizaţiile de membru, care se reglementează prin 
decizia DC; 
     3.4.4.Să participe în activitatea organizaţiei primare, unde este la evidenţă.      
     3.5.Membrii  Asociaţiei care au merite deosebite în activitatea privind 
reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi, în domeniul producerii, învăţămîntului, 
ştiinţei, culturii şi sportului, conform deciziei congresului, la propunerea Plenarei 
DC a Asociaţiei  li se poate conferi titlul de „Membru de onoare al Asociaţiei 
Obşteşti Societatea Invalizilor  din Republica Moldova”. 
     3.6.Pentru încălcarea Statutului Asociaţiei, neplata cotizaţiilor de membru mai 
mult de un an, indisciplina, crearea în colectivul întreprinderii sau în organizaţia 
primară a unui climat moral psihologic nesănătos, încălcarea sistematică a ordinii 
publice faţă de membrul Asociaţiei, printr-o hotărîre a biroului, conferinţei 
organizaţiei primare, precum şi a organelor ierarhic superioare ale Asociaţiei  pot fi 
aplicate următoarele măsuri disciplinare: preîntîmpinare, mustrare, lipsirea pe un 
termen limitat de înlesnirile prevăzute de actele normative ale Asociaţiei  şi ca 
măsură extremă – excluderea din membrii Asociaţiei. 
     Aplicarea sancţiunii se efectuează în prezenţa contravenientului, iar în cazul 
absenţei lui fără cauze motivate – la examinarea – tragerea la răspundere se 
efectuează în lipsa lui. 
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     Persoana exclusă din membrii Asociaţiei sau căreia i s-a aplicat sancţiune, are 
dreptul în decurs de 2 luni să apeleze la organul ierarhic superior, decizia căruia 
este decisivă. 
     La expirarea unui an din momentul aplicării, sancţiunea îşi pierde valabilitatea. 
Chestiunea privind anularea anticipată a sancţiunii faţă de membrul Asociaţiei se 
examinează de organul care a aplicat această sancţiune. 
     3.7.Persoana exclusă din membrii Asociaţiei poate fi înscrisă în Asociaţie nu 
mai devreme decît peste un an. 
     3.8.Fiecare membru al Asociaţiei   poate să iasă din membrii Asociaţiei din 
proprie iniţiativă. Ziua de abandonare se consideră ziua înaintării cererii, fapt 
despre care se adoptă o hotărîre respectivă a biroului organizaţiei primare. 
     3.9.Persoanele cu dizabilităţi, care din diferite cauze din proprie iniţiativă au 
întrerupt relaţiile de muncă cu întreprinderea Asociaţiei pot fi luaţi la evidenţă în 
organizaţia primară a întreprinderii la ultimul loc de muncă sau în organizaţia 
primară la locul de trai. 

 
IV.Structura organizaţională a Asociaţiei 

 
     4.1.Toate organele de conducere ale Asociaţiei sunt alese pe un termen de 5 ani 
de către membrii Asociaţiei şi dau darea de seamă în faţa acestora. 
     4.2.Asociaţia este organizată pe principiu teritorial de producţie. 
     Toţi membrii Asociaţiei sunt întruniţi pe principiile voluntariatului şi  egalităţii, 
legalităţii şi transparenţii, autoadministrării, inviolabilităţii proprietăţii colective, 
comunităţii unei individualităţi deosebite, profesionalismului şi interese pentru 
realizarea în comun a drepturilor civile, economice, sociale şi culturale în 
organizaţiile primare la locul de trai, de muncă, de interese şi de instruire. 
Organizaţiile primare îşi desfăşoară activitatea sa în conformitate cu prezentul 
Statut şi deciziile organelor ierarhic superioare ale Asociaţiei. 
     4.2.1.Organizaţiile primare ale Asociaţiei se creează la locul de muncă 
(instituţia de învăţămînt), şi la locul de trai a persoanelor cu dizabilităţi  şi se 
validează de organizaţia superioară a Asociaţiei. 
     4.2.2.Organizaţiile primare ale Asociaţiei din cel puţin două sectoare pot să se 
reunească în societăţi – unităţi teritorial administrative de sector, subordonate 
nemijlocit DC a Asociaţiei. 
     4.3.Organele de conducere a Asociaţiei  sunt: 
     4.3.1.Adunarea Generală pentru organizaţiile primare cu un număr pînă la 100 
de membri a Asociaţiei; 
     4.3.2.Conferinţa pentru organizaţiile primare cu un număr de mai mult de 100 
de membri a Asociaţiei; 
     4.3.3.Congresul pentru Asociaţia Obştească Societatea Persoanelor cu 
Dizabilităţi din Republica Moldova  în întregime. 
     4.4.Adunarea Generală, Conferinţa: 
     4.4.1.Ascultă darea de seamă a biroului respectiv, a DC şi a Comisiei de cenzori 
a Asociaţiei; 
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     4.4.2.Aleg respectiv biroul şi DC, Comisia de cenzori, organizează realegerea 
preşedinţilor organelor respective; 
     4.4.3.Din membrii Adunării alege delegaţi pentru conferinţa organizaţiei 
ierarhic superioare a Asociaţiei. 
     4.5.Adunarea Generală (Conferinţa) şi Congresul aleg respectiv biroul 
organizaţiei primare şi DC, care sunt organele executive şi de dispoziţie ale lor şi 
conduc cu activitatea organizaţiilor respective în perioada dintre adunări şi 
congrese. 
     4.6.Deciziile Adunărilor (Conferinţelor) organiizaţiilor primare şi a birourilor 
lor, Plenarelor şi Congreselor se adoptă prin vot deschis cu exprimarea votului a 
mai mult de jumătate din cei prezenţi. 
     4.7.DC şi  Comisia pentru cenzori sunt alese la Congres prin vot închis (secret), 
deschis şi nominativ. Membrul Asociaţiei se consideră ales în aceste organe, dacă 
pentru el au votat mai mult de jumătate din numărul delegaţilor prezenţi la congres. 
     4.8.În cazul alegerii organelor de conducere şi de control ale Asociaţiei, precum 
şi a delegaţiilor la Congres şi Conferinţe, membrii Asociaţiei au dreptul să 
înainteze candidaturi (e posibilă autoînaintarea), să refuze şi să critice pe fiecare 
din ei.Votarea se efectuează separat pentru fiecare candidatură. Se consideră aleşi 
candidaţii pentru care au votat mai mult de jumătate din participanţii la adunare, 
membrii biroului organizaţiilor primare, plenarei şi delegaţii congresului. 
     4.9.Congresul alege din rîndurile delegaţilor prin vot închis (secret) sau   
deschis nominativ preşedintele Prezidiului DC, prim-vicepreşedinte a DC şi 
preşedintele Comisiei centrale de cenzori. Aceşti conducători se consideră aleşi, 
dacă pentru fiecare au votat mai mult de jumătate din delegaţii prezenţi. 
Preşedintele DC şi prim-vicepreşedintele său ales de către congres sunt 
concomitent membrii DC şi ai Prezidiului. 
     Preşedintele DC este concomitent şi preşedinte al Prezidiului. Preşedintele DC 
şi prim-vicepreşedinte, preşedintele Comisiei centrale de cenzori sunt aleşi pe 
termen de 5 ani. 
     La funcţia de preşedinte şi prim-vicepreşedinte a DC, preşedinte a Comisiei 
centrale de cenzori pot fi înaintaţi delegaţi ai Congresului care: 

 Sunt cetăţeni ai Republicii Moldova; 
 Sunt membri ai Asociaţiei nu mai puţin de 5 ani; 
 Au studii superioare sau medii speciale. 

În cazul în care nici unul dintre preşedinţi nu au obţinut numărul necesar de 
voturi se organizează alegeri repetate,  la care participă numai doi candidaţi, care 
au obţinut numărul cel mai mare de voturi. Se consideră ales acel candidat ce a 
obţinut majoritatea de voturi. 
     4.10.Persoana aleasă în organele de conducere ale Asociaţiei, ce nu îndeplineşte 
prevederile prezentului Statut şi nu îşi onorează obligaţiunile asumate poate fi 
revocată din componenţa respectivului organ. Revocarea membrilor DC şi a 
biroului organizaţiilor  primare, precum şi a Comisiilor de cenzori  este examinată 
respectiv la şedinţa plenară a DC sau la Adunarea Generală a organizaţiilor 
primare prin vot deschis. Decizia se consideră adoptată, dacă pentru ea au votat nu 
mai puţin de 2/3 din numărul celor prezenţi. 
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     În cazul revocării preşedintelui Prezidiului DC, preşedintelui Comisiei centrale 
de cenzori, executarea atribuţiilor acestora se pun în sarcina vice preşedintelui lor. 
     4.11.La Adunări, Conferinţe, şedinţe ale organelor de conducere a Asociaţiei şi 
Comisiilor de cenzori de toate nivelurile chestiunile se adoptă prin votarea deschisă 
prin majoritatea voturilor. În cazul egalităţii voturilor, votul preşedintelui este 
decesiv. 
     4.12.Chestiunile privind excluderea din componenţa DC, Comisiilor de cenzori 
de toate nivelurile, biroului organizaţiei primare (în legătură cu trecerea la alt loc 
de muncă din sistemul Asociaţiei, imposibilitatea de a exercita obligaţiunile pe o 
perioadă îndelungată, din motiv de boală, în caz de depunere a cererii despre 
ieşirea benevolă din componenţa organului electiv), se adoptă corespunzător la 
Plenara DC a Asociaţiei, şedinţele Comisiilor de cenzori, adunărilor organizaţiilor 
primare prin votare deschisă. 
     4.13.Organizaţia primară se crează doar în cazul, cînd sunt prezenţi cel puţin 5 
membri ai organizaţiei şi este înregistrată de organizaţia superioară a Asociaţiei în 
baza procesului-verbal de creare a organizaţiei primare. 
    Organizaţia primară soluţionează toate problemele privind activitatea ei cu 
excepţia celor ce se află în componenţa organizaţiilor ierarhice superioare, crează 
structura sa, alege reprezentanţii săii şi organele eligibile, ajută la soluţionarea 
problemelor persoanelor cu dizabilităţi etc. 
    4.14.În perioada dintre Adunările Generale conducerea este efectuată de  birou  
(în cazul cînd organizaţia primară  numără mai puţin de 5 membri se alege numai 
secretarul organizaţiei şi vicele ei). 
     4.15.Organizaţiile tertitoriale ale Asociaţiei se crează conform diviziunii 
teritoriale-adminisrative, reeşind din condiţiile locale, din iniţiativa persoanelor cu 
dizabilităţi, în conformitate cu decizia Prezidiului DC al Asociaţiei şi întruneşte 
nemijlocit organizaţiile primare ale Asociaţiei. 
     4.16.În perioada între conferinţe  conducerea organizaţiilor teritoriale locale 
este efectuată de direcţia respectivă. 

 
V.Organele centrale ale Asociaţiei 

 
     5.1.Organul superior al Asociaţiei este Congresul, care se convoacă prin decizia 
Plenarei DC nu mai rar de o data în cinci ani. 
     Normele de reprezentare la Congres se stabilesc prin decizia Plenarei DC. 
     Congresul extraordinar poate fi convocat la iniţiativa DC sau la cererea a nu 
mai putin de 1/3 din organizaţiile Asociaţiei. 
     5.2.Congresul Asociaţiei : 
     5.2.1.Examinează raportul şi apreciază activitatea DC; 
     5.2.2.Examinează raportul şi apreciază activitatea Comisiei centrale de cenzori; 
     5.2.3.Aprobă Statutul Asociaţiei, întroduce modificări şi completări la el; 
     5.2.4.Determină scopurile şi sarcinile imediate ale Asociaţiei şi căile de 
realizare a lor; 
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     5.2.5.Alege preşedintele DC a Asociaţiei şi vice-preşedintele lui, membrii DC , 
preşedintele Comisiei centrale de cenzori; 
     5.2.6.Conferă la propunerea Plenarei DC titlul de „Membru de onoare al 
Asociaşiei Obşteşti Societatea Persoanelor cu Dizabilităţi din Republica Moldova”; 
     5.2.7.Hotărăşte alte chestiuni privind activitatea Asociaţiei. 
     5.3.În perioada dintre Congrese organul suprem de  conducere al Asociaţiei este 
Direcţia Centrală, care în activitatea sa este răspunzătoare în faţa Congresului şi se 
subordonează lui. Plenara DC se convoacă nu mai rar de o dată pe an. 
     5.4.Direcţia Centrală a Asociaţiei: 
     5.4.1.Determină  măsurile întru realizarea hotărîrilor Congresului şi efectuează 
controlul îndeplinirii lor; 
     5.4.2.Orientează activitatea Asociaţiei la îndeplinirea Constituţiei Republicii 
Moldova, legilor, hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova şi a Statutului 
Asociaţiei; 
     5.4.3.Orientează activitatea comisiilor obşteşti şi a consiliilor pe lîngă DC; 
     5.4.4.Execută conducerea şi controlul activităţii organizaţiiilor ierarhice 
inferioare ale Asociaţiei şi organelor lor elective, precum şi a întreprinderilor şi 
organizaţiilor Asociaţiei; 
     5.4.5.Întroduce completări şi modificări în Statutul Asociaţiei în cazul 
necesităţii de al aduce în corespundere cu legislaţia în vigoare; 
     5.4.6.Adoptă decizii despre crearea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor 
şi organizaţiilor Asociaţiei, subdiviziunilor structurale ale Asociaţiei; 
     5.4.7.Aprobă crearea întreprinderilor mixte, inclusiv cu firmele străine; 
     5.4.8.Ia în dezbateri rapoartele despre activitatea întreprinderilor,  
organizaţiilor, subdiviziunilor structurale, organelor elective ale Asociaţiei; 
     5.4.9.Aprobă planurile anuale şi de perspectivă de dezvoltare social economice 
a Asociaţiei; 
     5.4.10.Aprobă planurile de  reconstrucţie şi construcţie capitală a 
întreprinderilor şi organizaţiilor Asociaţiei, care  efectuează construcţia spaţiului 
locativ, determină direcţia investiţiilor, aprobă documentaţia de proiect şi deviz şa 
construcţii şi obiecte; 
     5.4.11.Soluţionează chestiunile privind procurarea, vînzarea, darea în arendă şi 
redistribuirea mijloacelor fixe ale întreprinderilor şi organizaţiilor Asociaţiei; 
     5.4.12.Fixează mărimea defalcărilor în fondurile centralizate; 
     5.4.13.Aprobă regulamentul despre măsurile culturale în masă şi sportive şi 
regulamentul despre „Membrul de onoare al Asociaţiei Obşteşti Societatea 
Invalizilor  din Republica Moldova”; 
     5.4.14.Aprobă mostrele ştampilei,  ştampilei de antet, blanchetelor, emblemelor 
Asociaţiei şi a altei atribuţii; 
     5.4.15.Aprobă repartizarea obligaţiunilor între preşedinte şi vicepreşedinţii DC; 
     5.4.16.Aprobă în funcţii lucrătorii din personalul administratival întreprinderilor 
şi organizaţiilor Asociaţiei conform nomenclaturii; 
     5.4.17.Elaborează măsuri de perfecţionare a reabilitării sociale şi de muncă a 
persoanelor cu dizabilităţi, şi asigură îndeplinirea lor; 



 11

     5.4.18.Organizează plasarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi  
membri ai Asociaţiei; 
     5.4.19.Întreţine şi dezvoltă relaţii cu organizaţiile persoanelor cu dizabilităţi  din 
ţările străine şi cu organizaţiile internaţionale ale persoanelor cu dizabilităţi; 
     5.4.20.Hotărăşte alte chestiuni privind activitatea Asociaţiei. 
     5.5.În scopul dezbaterilor preventive a chestiunilor propuse  spre examinare la 
Plenara DC, poate crea consilii  obşteşti şi comisii pe diverse direcţii de activitate a 
Asociaţiei (Consiliul directorilor, Consiliul pentru reabilitarea socială şi prin 
muncă). 
     5.6.Activitatea cotidiană a Asociaţiei este dirijată de către preşedintele DC, care 
este ales de către Congres pe un termen de 5 ani din numărul membrilor Asociaţiei,  
cetăţean al Republicii Moldova şi are studii superioare sau medii speciale. 
     5.7.Preşedintele DC poate fi ales pe mai multe termene la rînd (nelimitat). 
     5.8.Pentru conducerea cu activitatea economică curentă şi acordarea ajutorului 
întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate se  creează aparatul DC. 
     Asupra colaboratorilor Asociaţiei se răsfrînge legislaţia Republicii Moldova 
despre muncă, protecţia socială, precum şi înlesnirile stabilite de actele normative 
ale  Asociaţiei. 
     Structura şi numărul personalului scriptic se aprobă de Plenara DC. 
     Schema de încadrare a colaboratorilor aparatului, forma de angajare şi eliberare 
a lor, mărimea remunerării muncii se aprobă de preşedintele DC a Asociaţiei  în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

VI.Prezidiul Direcţiei Centrale a Asociaţiei 
 

     6.1.În scopul dirijării colective a activităţii, direcţiile teritoriale locale şi DC a 
Asociaţiei aleg Prezidiul şi confirmă vicepreşedinţii DC. Prezidiul este ales din 
componenţa DC. 
     6.1.1.Graficul de lucru şi numărul membrilor Prezidiului este stabilit de direcţia 
respectivă. 
     6.2.Precaută căile de dezvoltare a Asociaţiei, propunerile despre diverse direcţii 
de activitate a întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor şi rezultatele concrete 
ale activităţii lor. 
     6.3.Hotărîşte chestiunile administrării operative cu activitatea Asociaţiei. 

 
VII.Preşedintele Direcţiei Centrale a Asociaţiei 

 
     7.1.Preşedintele DC a Asociaţiei fiind conducătorul unui organ electiv, în 
activitatea sa se conduce de legislaţia în vigoare şi de prezentul Statut. 
     7.2.Preşedintele DC dispune de toate drepturile şi obligaţiunile conducătorului 
persoanei juridice, inclusiv :  
     7.2.1.Fără procură reprezintă şi apără interesele Asociaţiei şi a membrilor ei în 
organele de stat, judiciare, administrative, organizaţiile obşteşti, inclusiv şi peste 
hotare în limita competenţei sale; 
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     7.2.2.Poartă răspundere personală pentru activitatea DC preşedinte al căruia a 
fost ales; 
     7.2.3.Controlează şi orientează activitatea întreprinderii şi organizaţiilor 
subordonate şi a subdiviziunilor structurale ale Asociaţiei şi a organelor lor 
elective; 
     7.2.4.Este ordonatorul mijloacelor financiare şi materiale ale DC, poartă 
răspundere personală pentru utilizarea lor corectă, dispune de dreptul primei 
semnături pe documentele financiare şi bancare; 
     7.2.5.Deschide conturi de decontare, valutare şi alte conturi în bănci; 
     7.2.6.Încheie contracte şi acorduri; 
     7.2.7.Deschide şi în caz de necesitate prezidează lucrul Congresului Asociaţiei, 
prezidează la şedinţele Prezidiului şi Plenarelor DC, semnează hotărîrile şi 
procesele verbale ale Prezidiului, Plenarelor DC; 
     7.2.8.Prezintă raportul despre activitatea DC la adunări, conferinţe, congrese; 
     7.2.9.Conduce cu pregătire şedinţele Prezidiului, Plenarelor DC, asigură 
controlul realizării hotărîrilor primite; 
     7.2.10.Emite dispoziţii din numele DC, semnează documente, scrisori şi cereri; 
     7.2.11.Organizează lucrul personalului scriptic din aparatul DC; 
     7.2.12.Încheie şi desface contractele cu conducătorii întreprinderilor şi 
organizaţiilor Asociaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
     7.2.13.Coordonează activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor Asociaţiei; 
     7.2.14.Soluţionează alte chestiuni privind activitatea Asociaţiei, cu excepţia 
celor ce sunt de competenţa Congresului, DC şi a Prezidiului Asociaţiei; 
     7.2.15.Numeşte vicepreşedinţii conform statelor şi în cazul lipsei preşedintelui 
toate chestiunile ce ţin de componenţa lui, le  soluţionează vicepreşedinţii; 
     7.2.16.În cazul retragerii (eliberării)  anticipate din funcţia de preşedinte a DC 
executarea obligaţiunilor lui conform hotărîrii plenarei pînă la alegerea noului 
preşedinte a DC se pun în seama prim-vicepreşedintelui DC. 
   

VIII.Organizaţiile primare ale Asociaţiei 
 

     8.1.Organizaţiile primare ale Asociaţiei se creează conform hotărîrii DC în 
unităţi teritorial-administrative, precum şi la întreprinderile de instruire şi 
producere şi organizaţiile Asociaţiei, la întreprinderile de stat şi cooperatiste, la 
instituţii şi organizaţii, instituţii de învăţămînt, casele persoanelor cu dizabilităţi, 
internate, alte asociaţii unde sunt nu mai puţin de 5 membri ai Asociaţiei. 
     8.2.Organizaţiile primare pot fi create pe teritoriul cîtorva localităţi, în una din 
secţiile întreprinderii în cazul separării teritoriale şi în cazul existenţei în secţia 
respectivă a unui număr nu mai mic de 5 membri ai Asociaţiei. 
     8.3.În organizaţiile primare se creează grupuri în cazul existenţei în unele 
localităţi, secţii, sectoare sau alte subdiviziuni a unui număr nu mai mic de 3 
membri ai Asociaţiei. Conducătorul de grup este ales la Adunările Generale ale 
grupurilor prin vot  deschis pe un termen de 5 ani. În condiţiile cînd separarea 
teritorială nu permite efectuarea alegerilor, conducătorul de grup este numit de 
către biroul organizaţiei primare. 
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     8.4.Organul suprem de conducere al organizaţiei primare al Asociaţiei este 
Adunarea Generală, iar în cazul cînd organizaţia are 100 şi mai mulţi membri –
Conferinţa, care se convoacă nu mai rar de o dată pe an. Adunările de dare de 
seamă şi de alegeri (conferinţa) se desfăşoară conform hotărîrii Plenarei DC a 
Asociaţiei  o dată în cinci ani. 
     Delegaţii la Conferinţa organizaţiei primare sunt aleşi de Adunarea Generală a 
acestor organizaţii. Norma de reprezentare la Conferinţă este stabilită de biroul 
organizaţiei primare. 
     Prin decizia Prezidiului DC sau la cererea a nu mai puţin de 1/3 din membrii 
Asociaţiei aflaţi la evidenţa acestei organizaţii primare, pot fi desfăşurate Adunări 
(conferinţe) extraordinare de dare de seamă şi alegeri. 
     8.5.În cazul cînd din motive neîntemeiate adunarea de dare de seamă şi alegeri 
nu a avut loc în termenii stabiliţi de Plenara DC, atunci această organizaţie se 
consideră autodizolvată. Plenara DC adoptă o hotărîre corespunzătoare la 
chestiunea dată. 
     8.6.Adunarea Generală (conferinţa) de dare de seamă şi alegeri a organizaţiei 
primare: 
     8.6.1.Ascultă şi examinează raporturile preşedintelui biroului şi preşedintelui 
comisiei de cenzori ale organizaţiei primare; 
     8.6.2.Dă apreciere activităţii lor; 
     8.6.3.Din componenţa participanţilor la Adunarea Generală sau a delegaţiilor la 
Conferinţă alege preşedintele biroului şi biroului organizaţiei primare, Comisia de 
cenzori şi preşedintele ei, pe un termen de 5 ani, şi pe mai multe termene la rînd. 
     8.6.4.Alege delegaţia la Congres. 
     Alegerea organelor de conducere ale organizaţiei primare şi a delegaţiei la 
congres se efectuează prin vot deschis nominativ sau închis (secret). 
     Alese sunt considerate candidaturile, pentru care au votat majoritatea 
participanţilor la adunare. 
     8.7.Pune în discuţie şi hotărăşte alte chestiuni vitale ale activităţii  organizaţiei 
primare în corespundere cu sarcinile statutare. 
     8.8.În perioada dintre adunări cu activitatea organizaţiei primare conduce 
biroul. 
     8.9.Biroul organizaţiei primare: 
     8.9.1.Alege din componenţa sa vicepreşedintele şi secretarul. 
     8.9.2.Stabileşte relaţii permanente cu membrii Asociaţiei şi contribuie la 
plasarea în cîmpul muncii a acestora, exercită acţiuni educative şi de iluminare 
culturală, stimulează şi dezvoltă iniţiativa membrilor organizaţiei primare, 
orientează spre ameliorarea ulterioară a activităţii Asociaţiei; 
     8.9.3.Contribuie maximal la extinderea aplicării muncii persoanelor cu 
dizabilităţi, implementării pe larg a dispozitivelor ce facilitează munca lor în 
producere, deşfăşurării acţiunilor de protecţie a sănătăţii; 
     8.9.4.Organizează colective artistice de amatori, creează grupuri de reabilitare, 
secţii sportive şi alte secţii şi cercuri, organizează serate de odihnă, excursii, 
întreceri sportive şi alte acţiuni culturale în masă; 
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     8.9.5.Contribuie la sporirea nivelului de cunoştinţe, nivelului profesional al 
persoanelor cu dizabilităţi; 
     8.9.6.Ia măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de trai şi redresării situaţiei 
materiale a persoanelor cu dizabilităţi, organizării odihnei şi tratamentului, şi 
acordă lor asistenţă juridică; 
     8.9.7.Contribuie activ la organizarea şi perfecţionarea muncii la domicilliu şi a 
altor forme de activitate accesibilă persoanelor cu dizabilităţi; 
     8.9.8.Desfăşoară activitatea economică-financiară; 
     8.9.9.Incasează cotizaţiile de membru; 
     8.9.10.Asigură îndeplinirea deciziilor organelor ierarhic superioare ale 
Asociaţiei; 
     8.9.11.Acţionează în conformitate cu prezentul Statut; 
     8.9.12.Apără drepturile şi interesele membrilor Asociaţiei în organele 
corespunzătoare de stat, organizaţiile obşteşti, instanţele de judecată şi arbitraj; 
     8.9.13.Organizaţiile primare deschid conturi de decontare în băncile Republicii 
Moldova în ordinea stabilită de Plenara DC a Asociaţiei, au ştampila sa şi ştampila 
de antet, mostrele cărora sunt aprobate de către DC a Asociaţiei; 
     8.9.14.Asociaţiile persoanelor cu dizabilităţi din sector, municipale, judeţene 
sunt persoane juridice, se înregistreză de organele administraţiei publice locale pe 
baza statutului unic, aprobat de DC a Asociaţiei; 
     8.9.15.Direcţiile Asociaţiei din sector, municipale, judeţene pot institui 
subdiviziuni de producţie şi întreprinderi, în coordonare cu DC a Asociaţiei. 
Întreprinderile create se referă la categoria întreprinderilor Asociaţiei. 
     8.10.Adunările Generale şi biroul organizaţiei primare ale întreprinderilor de 
instruire şi producere au dreptul să înainteze recomandări de ameliorare a activităţii 
întreprinderii, să creeze condiţii optime de muncă şi de trai pentru persoanele cu 
dizabilităţii. 
     În cazul cînd administraţia întreprinderii nu este de acord cu recomandările 
organizaţiei primare, chestiunea privind oprtunitatea implementării acestora este 
examinată de către DC a Asociaţiei. 
     8.11.Biroul organizaţiei primare, în caz de necesitate poate înainta în faţa 
Direcţiei Centrale cererea privind revocarea sau sancţionarea conducătorilor 
întreprinderii. 
     8.12.Organizaţiile primare ale Asociaţiei în instituţiile de învăţămînt contribuie 
la întărirea disciplinei elevilor, sporirii reuşitei lor, participă la organizarea 
activităţii extraşcolare, educăţia morală, prin muncă fizică a elevilor. 
 

IX. Comisiile de cenzori ale Asociaţiei 
 

     9.1.Comisia centrală de cenzori a Asociaţiei şi Comisiile de cenzori ale 
organizaţiilor primare sunt alese respectiv din numărul delegaţiilor Asociaţiei, 
participanţii la conferinţe, adunări ale organizaţiilor primare în numărul stabilit de 
Congres, conferinţă, adunare pe acelaşi termen, ca şi organele de conducere ale 
Asociaţiei. 
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     9.2.Comisia centrală de cenzori şi Comisiile de cenzori ale organizaţiilor 
primare aleg din rândurile sale vicepreşedintele şi secretarul. 
     In componenţa Comisiei centrale de cenzori nu pot fi aleşi lucrătorii 
aparatului şi membrii Direcţiei Centrale, iar în componenţa Comisiilor de cenzori 
ale organizaţiilor primare - membrii biroului. 
     9.3.Comisia centrală de cenzori controlează: 
    9.3.1.Executarea de către Direcţia Centrală, Prezidiului ei, biroul 
organizaţiilor primare a Statutului Asociaţiei, hotărârilor Congresului, 
Conferinţelor, Adunărilor Generale şi a planurilor de activitate a acestor organe; 
     9.3.2.Executarea planurilor de venituri şi cheltuieli, administrarea corectă a 
veniturilor; 
     9.3.3.Ţinerea evidenţei, a dărilor de seamă şi a controlului executării 
hotărârilor şi dispoziţiilor organelor ierarhic superioare şi a organelor de control 
ale Asociaţiei. 
     9.4.Comisiile de cenzori ale organizaţiilor primare ale Asociaţiei 
controlează aceleaşi întrebări în cadrul organizaţiilor sale primare. 
     9.4.1.Comisiile de cenzori înaintează organelor ierarhic superioare 
respective ale DC a Asociaţiei propuneri conform rezultatelor controalelor; 
     9.4.2.Litigiile dintre Comisia de cenzori şi organizaţia controlată de ea se 
soluţionează respectiv de către organul ierarhic superior - DC a Asociaţiei. 
     9.5.Membrii Comisiei de cenzori au dreptul: 
    9.5.1.Să participe la toate şedinţele organelor de conducere respective ale 
Asociaţiei cu drept de vot consultativ;  
     9.5.2.Să ceară de la conducătorii şi lucrătorii organizaţiilor respective ale 
Asociaţiei documentele necesare pentru efectuarea controlului; 
    9.5.3.Să antreneze în activitatea de control în caz de necesitate specialişti şi alt 
personal al organizaţiilor controlate. 
    9.6.Comisia centrală de cenzori în caz de necesitate are dreptul să 
antreneze în activitatea sa lucrătorii aparatului DC a Asociaţiei dispune de 
dreptul de a controla activitatea economico-fmanciară a întreprinderilor, 
organizaţiilor şi instituţiilor Asociaţiei. 
     9.7.Comisiile de cenzori activează pe principii obşteşti. Remuneraţia poate 
fi efectuată numai în cuantumul cheltuielilor efective legate de efectuarea 
controlului. Toate cheltuielile Comisiei de cenzori sunt trecute în contul Direcţiei 
Centrale şi a organizaţiilor primare şi sunt prevăzute în devizul de cheltuieli ale 
acestora. 
     Comisiile de cenzori îşi desfăşoară activitatea în legătură strânsă cu 
conducerea organelor ierarhic superioare respective ale Asociaţiei şi îşi dau darea 
de seamă despre activitatea sa în faţa Congresului, Conferinţei sau Adunării 
Generale a organizaţiei primare, 
     9.8.Comisia centrală de cenzori efectuează conducerea metodică a 
Comisiilor de cenzori ale organizaţiilor primare şi controlul asupra activităţii 
acestora. 
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     9.9.Comisia centrală de cenzori la Plenare informează Direcţia Centrală şi 
înaintează propuneri la organizaţiile, întreprinderile şi instituţiiile controlate ale 
Asociaţiei. 
 

X. Organul de supraveghere al  Asociaţiei 
 

     10.1.Supravegherea activităţii Asociaţiei este efectuată de către organul de 
suprqaveghere al Asociaţiei – Consiliul de Supraveghere ( în continuare – 
Consiliu), care este compus din cel puţin trei membri. 
     10.2.Membrii Consiliului se aleg pe un termen de 5 ani. 
     10.3. Membrii Consiliului aleg din componenţa sa presedintele Consiliului. 
     10.4. Membrii Consiliului nu pot fi: 
           - membri ai organului executiv al Asociaţiei; 
           - afiliaţi, rude sau afini pînă la gradul II inclusiv. 
     10.5. Membrii Consiliului sunt obligaţi: 
           1) să urmărească pentru  ca: 
  - deciziile organelor Asociaţiei să fie adoptate în mod transparent, în  
conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea regimului conflictului de 
interese; 
           - persoanele,  care ocupa functii în organele Asociaţiei, să respectepoliticele 
Asociaţiei, să îndeplineascăobligaţiunile de serviciu obiectiv, imparţial, 
constiincios şi sa nu foloseasca situatia de serviciu în interesul personal. 
          2) să întreprindă măsurile necesare orientate spre excluderea conflictelor de 
interese şi a încălcărilor prevederilor legale în vigoare din activitatea Asociaţiei. 
     10.6. Consiliul este obligat să informeze  congresul Asociaţiei despre  lucrul 
efectuat. 
      

 
 

XI. Mijloacele Asociaţiei 

      11. l .Patrimoniul Asociaţiei este protejat prin lege. 
     11.2.Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, edificii, fond locativ şi 
funciar, utilaj, inventar, mijloace băneşti şi alt patrimoniu, necesar pentru 
executarea scopurilor şi sarcinilor statutare, cu excepţia obiectelor, care conform 
legislaţiei în vigoare pot fi numai în proprietatea statului. 
     Asociaţia construieşte, procură, arendează şi dă în arendă obiecte de 
producere, social-culturale şi de altă menire, arendează pământ. 
     11.3.Mijloacele băneşti se formează din: 
    11.3.1.Taxa de înscriere, cotezaţiile de membru, cotezaţiile benevole şi din 
binefacerile cetăţenilor, diferitor întreprinderi, organizaţii, firme, fonduri şi 
organizaţii internaţionale, precum şi din alocaţiile de stat. 



 17

     11.3.2.Veniturile obţinute din activitatea economică şi de producere a 
întreprinderilor şi organizaţiilor Asociaţiei. 
     11.3.3.Încasările primite în rezultatul petrecerii lecţiilor, desfăşurării 
concertelor, expoziţiilor, măsurilor sportive, loteriei şi altor măsuri. 
      11.3.4.Alte încasări neinterzise de legislaţie, inclusiv de peste hotare. 
     11.4.Persoanele ce se înscriu în Asociaţie achită taxe de înscriere şi cotezaţii 
de membru în mărimea stabilită de hotărîrea Plenarei Direcţiei Centrale a 
Asociaţiei. 
      11.5.Cotezaţiile de membru se achită o dată în an. 
    11.6.Se eliberează de achitarea taxei de membru: membrii de onoare a 
Asociaţiei, studenţii, elevii, precum şi persoanele ce locuiesc în case-internat. 
    11.7.Mijloacele şi patrimoniul întreprinderilor şi organizaţiilor Asociaţiei 
sunt proprietatea Asociaţiei şi nu a unor colective de rnuncă separate. 
     11.8.Asociaţia acordă întreprinderilor şi organizaţiilor sale dreptul de 
posesiune, utilizare operativă şi administrare cu patrimoniul Asociaţiei 
pentru soluţionarea scopurilor statutare, prevăzute de prezentul Statut. 
     11.9.Mijloacele băneşti ale tuturor întreprinderilor şi  organizaţiilor 
Asociaţiei se păstrează în băncile situate pe teritoriul Republicii Moldova,  
precum şi în băncile altor ţări în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 
     11.10.Asociaţia, întreprinderile şi organizaţiile Asociaţiei beneficiază de 
dreptul de persoană juridică, au ştampilă şi ştampilă cu antet de model stabilit 
cu denumirea sa, emblemă, conturi de decontare şi valutare în bănci şi poartă 
răspundere materială pentru obligaţiunile sale. 
     11.11.Asociaţia şi Direcţia Centrală a ei nu poartă răspunde pe obligaţiunile 
întreprinderilor şi organizaţiilor subordonate, iar ultimele nu poartă răspundere 
pentru obligaţiunile Direcţiei Centrale. 

     Asociaţia nu poartă răspundere pentru obligaţiunile membrilor săi, iar ei 
la rândul său nu poartă răspundere pentru obligaţiunile Asociaţiei. 
     11.12.Mijloacele financiare şi alt patrimoniu corespunzătoare sarcinilor de 
bază a activităţii Asociaţiei (întreprinderi, organizaţii, clădiri, edificii, 
mijloace fixe şi circulante) sunt proprietatea Asociaţiei Obşteşti Societatea 
Invalizilor din Republica Moldova, căreia îi aparţine dreptul excepţional de 
posesiune, utilizare şi administrare cu ea în corespundere cu legislaţia 
Republicii Moldova şi prezentul Statut. 
     11.13.Întregul venit de la activitatea prevăzută de Statutul Asociaţiei va fi 
utilizat pentru realizarea scopurilor statutare. 
     Asociaţia nu va folosi vre-o parte din proprietate sau din venit în interesele 
vre-unui membru, fondator sau persoane particulare. 
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XII. Modul de completare şi modificare a Statutului Asociaţiei 

     12.1.DC a Asociaţiei adoptă Statutul Asociaţiei şi în caz de necesitate 
introduce în el modificări şi completări, dacă pentru aceasta au votat 
majoritatea delegaţilor Congresului. 
     12.2.Modificările şi completările în Statutul Asociaţiei se înregistrează la 
Miniserul Justiţiei  în corespundere cu legislaţia. 
     12.3.Modificările şi completările în Statut în caz de modificare a 
legislaţiei în vigoare se introduc şi se aprobă la Plenara DC a Asociaţiei. 
     Toate celelalte modificări şi completări în Statut se întroduc de Congresul 
Asociaţiei. 

XIII. Modul de dizolvare a Asociaţiei 

     13.1.Organizaţiile primare ale Asociaţiei pot fi dizolvate prin hotărârea 
Direcţiei Centrale a Asociaţiei. 
    13.2.Reorganizarea Asociaţiei  sau suspendarea activităţii ei se 
efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare potrivit hotărârii 
Congresului Asociaţiei. 
     13.3.Mijloacele financiare şi alt patrimoniu al Asociaţiei, în cazul lichidării 
ei, nu poate fi redistribuit între membrii ei, dar se utilizează pentru realizarea 
sarcinilor statutare sau în scopuri de binefacere, iar în condiţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare şi de deciziile judecătoriei, se transferă ca venituri statului. 
     În cazul suspendării activităţii Asociaţiei, patrimonial ce le aparţine se transmite 
organelor ierarhice superioare ale Asociaţiei Obşteşti a Societăţii Invalizilor din 
Republica Moldova. 

 
      
 
    
 
  
      
     
    
                          


