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STATUT 
 

 

 

§1 Denumire, sediu și domeniu de activitate 
 

1. Asociația poartă numele IG24¬Asociația pentru reprezentarea intereselor îngrijitoarelor și 

îngrijitorilor 24/24 în Austria. 

2. Asociația își are sediul în Viena și își desfășoară activitatea în întreaga lume. 

3. Asociația nu își propune să înființeze filiale. 

 

§2 Scop 
 

Asociația are caracter nonprofit și urmărește exclusiv și nemijlocit scopuri caritabile în sensul articolului 

§§ 34 și următoarele din BAO (Codul Fiscal Federal). 

Ea are ca scop asistența juridică, politică, socială și organizatorică a îngrijitoarelor și îngrijitorilor  24/24. 

 

§3 Activități și instrumente pentru atingerea scopului asociației 

 

1. Pentru îndeplinirea obiectivelor asociației sunt prevazute următoarele mijloace nemateriale: 

 

a. consilierea, îndrumarea și reprezentarea îngrijitoarelor și îngrijitorilor 24/24 

 

b. sprijinirea îngrijitoarelor și îngrijitorilor 24/24 în asigurarea respectării drepturilor lor de muncă și 

sociale 

 

c. recurgerea la măsuri în cazul dumpingului salarial și social (practici de remunerare neloiale) 

 

d. reprezentarea oricăror altor interese ale îngrijitoarelor și îngrijitorilor 24/24 

 

e. încurajarea (auto)organizării îngrijitoarelor și îngrijitorilor 24/24 

 

f. organizarea și participarea la adunări, workshop-uri, seminarii, reuniuni, prezentări, mese rotunde și 

dezbateri în public, expoziții, întâlniri sociale, alte evenimente, mitinguri, lobbying (promovare și 

sensibilizare în mediul) politic, campanii, proiecte și alte tipuri de diseminare a informației care deservesc 

scopurile asociației 
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g. publicarea de broșuri, pliante și afișe periodice sau nu, de materiale de informare, de website-uri, 

videouri sau alte tipuri de presă 

 

h. interconectarea si colaborarea cu asociații ale angajatelor și angajaților, (auto)organizații de migranți, 

organizații neguvernamentale, factori de decizie, activiste și activiști, precum și alte persoane și instituții 

capabile sa furnizeze informații, strategii și competențe utile scopului asociației 

 

i. organizarea și punerea în practică a programelor de dezvoltare profesională pentru îngrijitoarele și 

îngrijitorii 24/24 

 

j.  relații publice și documentare 

 

k. punere în practică a studiilor și proiectelor de cercetare 

 

l. furnizarea infrastructurii necesare (instalații audio și de iluminat, ...) 

 

2. Mijloacele materiale necesare vor fi asigurate prin intermediul: 

 

• taxelor de aderare 

• cotizațiilor de membru 

• donațiilor 

• strângerilor de fonduri 

• strângerilor de fonduri în online (crowdfunding) 

• colectelor 

• finanțării prin vânzarea de cărămizi 

• legatelor testamentare 

• subvențiilor sau granturilor guvernamentale 

• sprijinului de la persoane private sau companii 

• altor tipuri de alocări de fonduri 

• sponsorizărilor 

• piețelor de vechituri 

• încasărilor din manifestări și inițiative ale organizației 

• vânzărilor publicațiilor asociației 

• veniturilor din publicitate 
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§4 Tipuri de afiliere 
 

1. Membrii asociației se împart în membri ordinari și membri extraordinari. 

2. Membrii ordinari sunt aceia care participă activ la acțiunile asociației. Membrii extraordinari sunt 

aceia care nu iau parte activ la viața asociației, dar care o susțin prin cotizații mai mari. 

3. Membrii organizației sunt în primă instanță alte asociații care au scopuri comune cu aceasta. 

 

§5 Dobândirea calității de membru 

 

1. Membru al asociației poate deveni orice persoana fizică sau juridică. 

2. Consiliul de conducere decide asupra calității de membru ordinar sau extraordinar. Înscrierea în 

asociație poate fi respinsă fără a preciza motivul respingerii. Agențiile de intermediere precum și 

persoanele care se află într-o relație strânsă, personală sau de interes, cu acestea nu pot deveni 

membri, cu excepția îngrijitoarelor și a îngrijitorilor 24/24. 

3. Până la formarea asociației, primirea în rândurile acesteia a noilor membri ordinari și 

extraordinari va fi decisă provizoriu de membrii fondatori sau de consiliul de conducere, în cazul 

în care acesta este deja desemnat. Calitatea de membru va fi astfel efectivă abia în momentul în 

care asociația va fi creată. Dacă organul de conducere va fi desemnat ulterior creării asociației, 

atunci până la desemnarea acestuia, cooptarea de noi membri se va face prin decizia membrilor 

fondatori și va avea caracter definitiv. 

 

§6 Încetarea calității de membru 

 

1. Calitatea de membru încetează prin deces, prin pierderea personalității juridice în cazul 

persoanelor juridice, prin retragerea din proprie inițiativă sau prin excludere. 

2. Retragerea de bunăvoie se poate face oricând. 

3. Consiliul de conducere poate exclude un membru în cazul în care acesta, în ciuda dublei somații, 

este mai mult de 6 luni în întârziere cu plata cotizației de membru. Excluderea nu îl scutește pe 

acesta de plata cotizației datorate. 

4. Consiliul de conducere poate dispune excluderea unui membru și în cazul în care acesta încalcă 

grav alte obligații ce rezultă din calitatea de membru sau pentru comportament dezonorant. 

 

§7 Drepturile și obligațiile membrilor 

 

1. Membrii au dreptul să participe la toate evenimentele asociației și să solicite serviciile acesteia. 

Dreptul de vot în cadrul adunării generale precum și dreptul de a alege și a fi ales într-o funcție 

poate fi exercitat doar de membrii ordinari. 
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2. Membrii au obligația să depună toate eforturile în promovarea intereselor asociației și să se abțină 

de la orice demers care poate prejudicia imaginea și scopul acesteia. Ei trebuie să respecte statutul 

și hotărârile organelor decizionale. Atât membrii ordinari cât și cei extraordinari au obligația să 

achite la termen taxa de înscriere și cotizațiile de membru, la valoarea decisă de adunarea generală. 

 

§8 Structura asociației 

 

1. Adunarea generală (vezi §9 și §10) 

2. Consiliul de conducere (vezi §11 până la §13) 

3. Comisia de cenzori (vezi §14) și 

4. Curtea de arbitraj (vezi §15) 

 

§9 Adunarea generală 

 

1. Adunările generale ordinare au loc anual. 

2. Adunările generale extraordinare au loc în urma deciziei consiliului de conducere, a adunării 

generale ordinare, la solicitarea în scris a cel puțin o zecime din membri sau în termen de cel 

târziu 4 săptămâni de la cererea comisiei de cenzori. 

3. Toți membrii asociației vor fi invitați în scris, prin poștă, fax sau e-mail, la ultima adresă furnizată, 

la adunările generale ordinare sau extraordinare, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data acestora. 

Convocarea membrilor se va face de către consiliul de conducere, care le va aduce la cunoștință 

și ordinea de zi. 

4. Cererile de convocare a unei adunări generale vor fi depuse la consiliul de conducere, în scris, cu 

cel târziu 2 săptămâni înainte de data acesteia. 

5. La adunările generale au drept de participare toți membrii, însă doar membrii ordinari au drept 

de vot. Fiecare membru are dreptul de a vota o dată. Persoanele juridice vor fi reprezentate de o 

delegată sau un delegat. Este permisă delegarea votului, prin procură scrisă, unui împuternicit, 

membru al asociației. 

6. Adunarea generală are putere de decizie indiferent de numărul membrilor prezenți. 

7. Alegerile și deciziile adoptate în cadrul unei adunări generale au loc de regulă cu majoritatea 

simplă din voturile valabil exprimate. 

8. Adunările generale vor fi prezidate de o persoană desemnată de consiliul de conducere. 
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§10 Sfera de atribuții a adunării generale 

 

Adunarea generală are următoarele competențe: 

 

1. Recepția și aprobarea rapoartelor asupra activităților și a comportamentului fiscal 

2. Adoptarea devizului estimativ de cheltuieli 

3. Alegerea, desemnarea și revocarea membrilor consiliului de conducere și a cenzorilor; aprobarea 

actelor juridice dintre membrii consiliului de conducere sau cenzori și asociație 

4. Degrevarea consiliului de conducere 

5. Stabilirea cuantumului taxei de aderare și a cotizațiilor de membru ordinar sau extraordinar 

6. Decizia asupra modificărilor statutului sau a autodizolvării  asociației 

7. Consilierea și decizia asupra altor chestiuni de pe ordinea de zi 

 

§11 Consiliul de conducere 
 

1. Consiliul de conducere este compus din cel puțin doi membri. 

2. Consiliul de conducere este ales de către adunarea generală. În cazul excluderii unuia din membri 

săi aleși, consiliul de conducere are dreptul să coopteze un alt membru eligibil, cu condiția ca 

acesta să fie validat la următoarea adunare generală. În cazul în care consiliul de conducere se 

dizolvă pe termen nelimitat sau ca urmare a eșecului găsirii și înlocuirii unui membru, atunci 

oricare din cenzori are obligația să convoace neîntârziat adunarea generală extraordinară în scopul 

alegerii unei noi conduceri. În lipsa cenzorilor sau în cazul incapacității de acțiune a acestora, 

oricare dintre membrii ordinari, conștient de  gravitatea situației, poate solicita urgent în instanță 

intervenția unui curator/a unei curatoare care să convoace în cel mai scurt timp adunarea generală 

extraordinară. 

3. Mandatul membrilor conducerii este de trei ani cu posibilitatea realegerii. 

4. Consilul de conducere poate fi convocat de oricare dintre membrii săi. 

5. Consiliul de conducere are putere de decizie când toți membrii săi au fost convocați și cel puțin 

jumătate dintre aceștia sunt prezenți. În cazul în care consiliul se compune din doi membri, atunci 

acesta are putere de decizie doar în prezența ambilor. 

6. Consiliul de conducere adoptă decizii cu majoritate simplă. În caz de egalitate a voturilor între 

membrii consiliului, președintele are votul decisiv. În cazul în care consiliul se compune din doi 

membri, sau doar doi membrii ai consiliului sunt prezenți întrunind cvorumul, deciziile vor fi 

adoptate cu unanimitate de voturi. 

7. Cel mai în vârstă membru prezent va prezida ședințele consiliului. 

8. Calitatea de membru al consiliului încetează în caz de deces, de terminare a mandatului, de 

revocare (vezi §11 par. 9) sau de retragere (vezi §11 par. 10). 
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9. Adunarea generală poate revoca în orice moment un membru sau întreg consiliul de conducere. 

Revocarea intră în vigoare la desemnarea unui nou membru sau a întregului consiliu. 

10. Membrii consiliului pot renunța oricând, în scris, la calitatea de membru. Cererea de retragere a 

unui membru va fi înaintată consiliului. În situația retragerii tuturor membrilor, cererile vor fi 

înaintate adunării generale. 

 

§12 Atribuțiile consiliului de conducere 

 

Consiliul are competența de a conduce și coordona afacerile curente ale asociației. Lui îi revin și celelalte 

atribuții care, prin statut, nu sunt alocate unui alt organism al asociației. În sfera de competență a 

consiliului întră în special următoarele chestiuni: 

 

1. Elaborarea devizului estimativ anual precum și întocmirea raportului asupra activității și 

comportamentului fiscal în spiritul Legii privind contractele de asociere din 2002. 

2. Convocarea și pregătirea adunărilor generale ordinare și extraordinare. 

3. Administrarea patrimoniului asociației. 

4. Primirea și excluderea membrilor asociației. 

5. Angajarea și demiterea angajaților asociației. 

6. Organul de conducere poate să mandateze, prin procură, o persoană cu administrarea afacerilor 

curente ale asociației conform §13 par. 1. 

 

§13 Reprezentarea externă 

 

1. Orice membru al conducerii este autorizat să reprezinte societatea în afara acesteia (reprezentare 

unică). 

2. Pentru a fi valide, actele juridice între membrii consiliului de conducere și asociație (contracte 

încheiate cu sine însuși) necesită aprobarea unui membru al consiliului care nu este parte în 

contract. În cazul în care toți membri consiliului sunt parte în contract, este necesară aprobarea 

adunării generale. 

3. Împuternicirile contractuale, de reprezentare externă a societății și dreptul de semnătură pot fi 

delegate de persoanele menționate în §13 par. 1. 

4. În cazul riscului iminent, consiliul de conducere este autorizat să dispună, pe propria răspundere 

și în mod independent, și în chestiuni care țin de competența adunării generale. Acestea necesită 

însă, retroactiv, aprobarea a adunării generale. 
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§14 Auditul/Comisia de cenzori 
 

1. Adunarea generală alege doi cenzori pe o perioadă nedeterminată. Aceștia pot fi realeși. 

2. Cenzorilor le revin atribuțiile de control periodic și revizie a închiderii conturilor sub aspectul 

regularității operațiunilor financiare precum și utilizarea bunurilor conform cu statutul. Cenzorii 

trebuie să prezinte adunării generale rezultatele auditului. 

3. În plus, cenzorilor le revine sarcina de a dispune asupra desemnării, demiterii sau retragerii 

membrilor consiliului de conducere (§11 par. 3, 8, 9 și 10). 

 

§15 Litigii 

 

1. Pentru rezolvarea pe cale amiabilă a oricărui litigiu survenit în interiorul asociației va fi 

desemnată o curte internă de arbitraj. 

2. Curtea internă de arbitraj se compune din trei membri ordinari imparțiali. Curtea se va constitui 

prin aceea că fiecare dintre părțile în litigiu va notifica în scris consiliul de conducere, în decurs 

de o săptămână, asupra persoanei imparțiale alese ca mediator. Ambii mediatori numiți în scris 

vor alege, dintre membrii ordinari, în decurs de 14 zile, un al treilea membru al curții interne de 

arbitraj, care urmează să preia și funcția de președinte al acesteia. În cazul egalității de voturi 

asupra celui de-al treilea membru, se va trage la sorți între propuneri. În cazul în care nu se vor 

găsi membri ordinari adecvați să facă parte din curtea de arbitraj, pot fi numite și alese persoane 

din afara membrilor ordinari. 

3. Curtea de arbitraj deliberează în prezența tuturor membrilor săi, cu majoritate simplă de voturi și 

în spirit de bună-credință. Hotărârile curții de arbitraj sunt definitive pe plan intern. Curtea de 

arbitraj nu este un tribunal de arbitraj conform cu §§577 al ZPO (Codul de Procedură Civilă). 

 

§16 Dizolvarea voluntară a asociației 

 

1. Dizolvarea voluntară a asociației se hotărăște în adunarea generală prin votul a două treimi din 

voturile valabil exprimate. 

2. Tot adunarea generală decide și asupra lichidării activelor (patrimoniului) asociației, în măsura în 

care acestea există. În special, adunarea desemnează un lichidator sau o lichidatoare care 

întocmește un raport asupra cui îi va fi transferat patrimoniul asociației după acoperirea pasivelor 

(datoriilor) acesteia. 

3. Ultimului consiliu de conducere îi revine sarcina de a dizolva asociația, în scris, în decurs de patru 

săptămâni de la decizia de dizolvare luată de organele avizate ale asociației. 
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§17 Utilizarea patrimoniulul asociației în cazul excluderii unor membri, al dizolvării sau al 

încetării scopului acesteia 

 

În cazul dizolvării asociației sau a pierderii scopului asociației, patrimoniul care rămâne în urma 

acoperirii pasivelor va fi folosit în scopuri nonprofit, caritabile sau bisericești, în sensul §§34 și 

următoarele din BAO (Codul Fiscal Federal). Pe cât  posibil și permis, acesta trebuie să îi revină unei 

instituții care are obiective identice sau similare cu cele ale asociației. 
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