
 

 

STATUTUL 
CONSILIULUI TINERETULUI DIN ROMÂNIA 

- CTR - 
 

         „Structurile neguvernamentale de tineret” și „structurile neguvernamentale pentru tineret”, 

denumite pe cuprinsul prezentului Statut „structuri neguvernamentale de/pentru tineret”, asociate 

liber în cadrul Consiliului Tineretului din România - CTR: 

 

a) Organizații neguvernamentale de Tineret de nivel Național 

• Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, cu sediul în str. Calea Plevnei nr. 

61, sala 13, sector 1, București 

• Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret, cu sediul în Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-

3, cam. 141, sector 1, București 

• Organizația Națională „Cercetașii României”, cu sediul în str. Locotenent Colonel Paul Ionescu 

nr. 17, sector 1, București 

• Uniunea Organizațiilor de Tineret Maghiare din România, cu sediul în str. Kossuth Lajos nr. 

20, Odorheiu-Secuiesc 

• Asociația MIERT, cu sediul în str. Petofi nr. 37, Miercurea Ciuc 

 

b) Organizații neguvernamentale de tineret afiliate internațional 

• Asociația Kelsen, cu sediul în str. Aviatorilor nr. 1/60, Baia-Mare 

• Asociația Studenților Europeni - București, cu sediul în str. Frumoasă nr. 31, sector 1, 

București 

• Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala Tineret, cu sediul în str. Italiană nr. 3, 

sector 2, București 

 

c) Fundații județene pentru tineret / Federații de tineret la nivel județean 

• Federația Tinerilor din Bacău, cu sediul în str. Pictor Theodor Aman nr. 96, Bacău 

• Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 70, Botoșani 

• Federația Tinerilor din Cluj, cu sediul în Piața Lucian Blaga nr.1-3 sala. 29, Cluj-Napoca 

• Fundația Județeană pentru Tineret Covasna, cu sediul în str. Banki Donath nr. 25, Sf. 

Gheorghe 

• Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița, cu sediul în str. Tineretului nr. 1, Târgoviște 

• Fundația Județeană pentru Tineret Gorj, cu sediul în str. Libertății, bl. 15, sc. 2, et. 2, ap. 

23, Târgu Jiu 

• Fundația Județeană pentru Tineret Ialomița, cu sediul în str. Chimiei nr. 2, Slobozia 

• Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș (FONT), cu sediul în 

str. Ferenczi Carol nr. 8, ap. 1, Baia Mare 

• Fundația pentru Tineret Mehedinți, cu sediul în str. Crișan nr. 25, Drobeta-Turnu Severin 

• Fundația Județeană pentru Tineret Olt, cu sediul în str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1, Slatina 

• Fundația Județeană pentru Tineret Suceava, cu sediul în str. Vasile Bumbac nr. 2, bl. 2, sc. 

B, ap. 7, Suceava 

• Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, cu sediul în str. Arieș nr. 19, Timișoara 

• Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea, cu sediul în str. Isaccei nr. 24, Tulcea 

• Fundația Județeană pentru Tineret Vâlcea, cu sediul în bd. Tineretului nr. 1B, Râmnicu-Vâlcea 

• Fundația pentru Tineret a municipiului București, cu sediul în Calea Șerban Vodă nr. 213, 

sector 4, București 

 

În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare și în 

baza prevederilor Statutului Consiliului Tineretului din România, adoptăm Statutul Consiliului 

Tineretului din România, având următorul cuprins: 



 

Capitolul I 

Dispoziții generale 

 

Art. 1. - (1) Consiliul Tineretului din România, prescurtat CTR, este persoană juridică de drept privat 

fără scop patrimonial, neguvernamentală, nonpartizană și autonomă, constituită prin asocierea liberă 

a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret interesate care îndeplinesc criteriile de eligibilitate 

prevăzute în Statut, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

(2) Prin „structuri neguvernamentale de/pentru tineret”, în sensul prezentului Statut, se înțelege 

acele asociații și federații de/pentru tineret, precum și fundații județene pentru tineret și a 

municipiului București, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, așa cum sunt definite 

în Legea Tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 2. - CTR reprezintă principalul partener neguvernamental cu atribuții privind politicile publice 

pentru tineret la nivel central în raport cu autoritățile administrației publice centrale abilitate în acest 

sens. 

 

Art. 3. - Sediul CTR este pe str. Turturelelor nr. 11 A, corp C, et. 1, spațiu birouri 7A, sector 3, 

București. 

 

Art. 4. - Durata de funcționare a CTR este pe termen nedeterminat. 

 

Capitolul II 

Scop, obiective și activități 
 

Art. 5. - Scopul principal al CTR este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor 

români din țară și din străinătate și pentru creșterea participării active a acestora la viața 

comunităților în care activează, precum și de a susține și promova interesele comune ale membrilor 

săi la nivel local, regional, național, european și internațional. 

 

Art. 6. - În vederea atingerii scopului propus, CTR își propune îndeplinirea următoarelor obiective 

principale: 

a) să promoveze și să apere drepturile și interesele tinerilor români din țară și din străinătate la nivel 

local, regional, național, european și internațional în raport cu autoritățile publice, precum și cu alte 

persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuții privind politicile publice pentru tineret; 

b) să reprezinte interesele membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional 

în raport cu autoritățile publice, precum și cu alte persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuții 

privind politicile publice pentru tineret; 

c) să colaboreze cu autoritățile publice și cu alte persoane juridice din țară și străinătate, cu atribuții 

privind politicile publice pentru tineret, la toate nivelurile, pentru realizarea obiectivelor comune, în 

beneficiul tinerilor; 

d) să acționeze pentru identificarea problemelor specifice ale tinerilor la toate nivelurile și să 

contribuie la soluționarea lor; 

e) să participe la elaborarea și implementarea politicilor publice pentru tineret la toate nivelurile, 

inclusiv prin participarea la elaborarea de acte normative cu incidență asupra tinerilor; 

f) să contribuie la dezvoltarea mișcării asociative de tineret din România; 

g) să sprijine programele, proiectele și acțiunile vizând tinerii ale structurilor neguvernamentale 

de/pentru tineret membre și să dezvolte programe, proiecte și acțiuni proprii vizând tinerii. 

 

Art. 7. - (1) În vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, CTR își propune realizarea următoarelor 

activități principale, adresate cu prioritate tinerilor: 

a) activități de influențare a deciziilor cu impact asupra drepturilor și intereselor tinerilor; 

b) organizarea de conferințe, simpozioane, congrese, mese rotunde, seminare etc. pe diverse 

domenii de interes pentru tineri; 

c) realizarea de studii și cercetări specifice; 



 

d) organizarea de campanii de informare și conștientizare; 

e) organizarea de cursuri de formare și perfecționare profesională în diferite domenii de activitate și 

niveluri de pregătire; 

f) acordarea de consiliere și orientare în domeniul pregătirii academice și profesionale; 

g) prestare de servicii de expertiză, consultanță, formare și instruire pentru persoane fizice, 

organizații neguvernamentale sau alte persoane juridice interesate; 

h) elaborarea și editarea de cursuri, manuale, publicații științifice, materiale de informare și instruire, 

reviste, albume, broșuri etc.; 

i) recrutarea, instruirea și plasarea personalului calificat, cu precădere tineri, pentru persoane 

juridice din țară și străinătate interesate; 

j) înființarea și administrarea de puncte de informare și consiliere; 

k) înființarea și administrarea de centre de dezvoltare antreprenorială; 

l) înființarea și administrarea de centre de formare și de centre de evaluare a competențelor; 

m) accesarea de finanțări nerambursabile de la bugetele locale, bugetul de stat, bugetul Uniunii 

Europene și alte surse publice și private de finanțare. 

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, CTR poate desfășura orice alt tip de activități, 

economice sau neeconomice, în conformitate cu prevederile Statutului, ale Regulamentului de 

Organizare și Funcționare și reglementările în vigoare. 

 

Capitolul III 

Membri și structuri asociate 
Secțiunea 1 

Tipuri și categorii de membri și structuri asociate 

              

Art. 8. - (1) În cadrul CTR există următoarele tipuri de structuri neguvernamentale de/pentru tineret 

membre: 

a) organizații neguvernamentale de tineret de nivel național, prescurtate ONGTN, care au filiale și 

sucursale și/sau structuri neguvernamentale de/pentru tineret afiliate, după caz, după cum urmează: 

i. în cel puțin 20% din județe, în cazul celor de tineret și studențești; 

ii. în cel puțin 5 (cinci) județe, în cazul celor aparținând minorităților naționale oficial 

recunoscute;           

b) organizații neguvernamentale de tineret, filiale ale unor organizații neguvernamentale de tineret 

internaționale sau afiliate la acestea, prescurtate ONGTI, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 

lit. a) în cazul în care există mai multe filiale ale aceleiași organizații internaționale, calitatea de 

membru poate fi acordată tuturor celor interesate, urmând ca acestea să desemneze prin mandat 

specific sau permanent câte un singur reprezentant în cadrul Adunării Generale a CTR, respectiv să 

împartă o singură cotizație și un singur vot; 

c) structuri neguvernamentale de/pentru tineret de nivel județean, după cum urmează: 

i. fundații județene pentru tineret și a municipiului București, prescurtate FJT; 

ii. federații de nivel județean, respectiv al municipiului București, ale organizațiilor 

neguvernamentale de tineret, prescurtate FT. 

(2) Organizațiile care au numărul de sucursale necesar, dar au numărul de filiale și structuri afiliate 

sub numărul minim prevăzut la litera a) pot fi acceptate ca organizații neguvernamentale de tineret 

de nivel național doar ca membri candidați. 

(3) Procedurile privind organizațiile neguvernamentale de tineret de tip ONGTI aflate în situația 

prevăzută la lit. b) sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 

Art. 9. - Categoriile de membri ai CTR sunt următoarele: 

a) membri cu drepturi restrânse, denumiți generic „membri candidați”; 

b) membri cu drepturi depline, denumiți generic „membri activi”. 

 

Art. 10. - (1) În exercitarea atribuțiilor, CTR colaborează, în conformitate cu prevederile Statutului, 

cu următoarele tipuri de structuri de/pentru tineret, cu sau fără personalitate juridică, denumite 

„structuri asociate”: 



 

a) organizații de tineret ale partidelor politice parlamentare (cel mult o organizație din partea fiecărui 

partid politic parlamentar), prescurtate OTPPP; 

b) direcții/comisii de tineret din cadrul confederațiilor naționale sindicale, prescurtate OTCSN; 

c) direcții/comisii de tineret ale confederațiilor naționale patronale, prescurtate OTCPN; 

d) Structura de reprezentare a elevilor la nivel național, prescurtată CNE. 

(2) CTR poate acorda calitatea de „structură asociată” și altor persoane juridice fără scop patrimonial 

cu care are obiective comune și cu care desfășoară diverse programe, proiecte și acțiuni vizând 

tinerii, în baza deciziei Biroului Permanent. 

 

Secțiunea a 2-a 

Criterii de eligibilitate ale membrilor CTR 

 

Art. 11. - Criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de către o structură neguvernamentală 

de/pentru tineret de tip ONGTN pentru a putea deveni membru candidat al CTR sunt următoarele: 

a) să funcționeze în mod legal și să aibă un sistem decizional și electiv democratic; 

b) să desfășoare anual programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii, conforme cu obiectivele asumate, 

într-un cuantum de cel puțin 10 ori salariul minim brut pe economie. 

 

Art. 12. - Criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de către o structură neguvernamentală 

de/pentru tineret de tip ONGTI pentru a putea deveni membru candidat al CTR sunt următoarele: 

a) să funcționeze în mod legal și să aibă un sistem decizional și electiv democratic; 

b) să desfășoare anual activități de tineret conforme cu obiectivele asumate într-un cuantum de cel 

puțin 10 ori salariul minim brut pe economie; 

 

Art. 13. - Criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de către o structură neguvernamentală 

de/pentru tineret de tip FJT pentru a putea deveni membru candidat al CTR sunt următoarele: 

a) să accepte desemnarea unui reprezentant în cadrul adunării sale generale din partea oricărei 

organizații neguvernamentale de tineret care solicită exercitarea acestui drept, în conformitate cu 

prevederile legii; 

b) să administreze patrimoniul deținut pentru elaborarea, organizarea și finanțarea activității de 

tineret (ansamblul format din politicile pentru tineret, programele, proiectele și acțiunile vizând tinerii 

și lucrul cu tinerii), precum și pentru susținerea activității de tineret a organizațiilor 

neguvernamentale de / pentru tineret și a grupurilor informale de tineri, la nivelul județului și 

municipiului reședință de județ în care are sediul, respectiv a municipiului București; 

c) să desfășoare anual programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii într-un cuantum de cel puțin 10 

ori salariul minim brut pe economie. 

 

Art. 14. - Criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de către o organizație neguvernamentală de 

tineret de tip FT pentru a putea deveni membru candidat al CTR sunt următoarele: 

a) să aibă sediul într-un municipiu reședință de județ din județul în care nu există un membru CTR 

de tip FJT/FT; 

b) să funcționeze în mod legal și să aibă un sistem decizional și electiv democratic; 

c) să aibă un număr de cel puțin 5 organizații neguvernamentale de tineret membre care au sediul 

în același județ; 

d) să desfășoare anual programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii, conforme cu obiectivele asumate, 

într-un cuantum de cel puțin 10 ori salariul minim brut pe economie. 

 

Secțiunea a 3-a 

Drepturi și obligații ale membrilor și structurilor asociate 

 

Art. 15. - (1) Membrii CTR au următoarele drepturi principale: 

a) de a participa prin reprezentanții lor la sesiunea Adunării Generale; 

b) de a fi implicați în derularea unor programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii ale CTR; 

c) de a beneficia de sprijin consultativ sau de altă natură din partea CTR; 



 

d) de a avea acces la baza materială a CTR în vederea desfășurării unor programe, proiecte și acțiuni 

vizând tinerii conforme cu scopul și obiectivele CTR, în baza deciziei Biroului Permanent; 

e) de a susține candidaturi pentru funcțiile din cadrul Biroului Permanent, conform prevederilor 

Statutului; 

f) de a fi informați periodic cu privire la activitatea CTR; 

g) de a se retrage la cerere din cadrul CTR; 

h) de a nu participa la acțiuni ale CTR care contravin statutelor și intereselor proprii ale lor. 

(2) Membrii activi au în plus dreptul de a vota prin reprezentanții lor în cadrul Adunării Generale și 

de a desemna candidați pentru Comisia de Control și Arbitraj, conform prevederilor Statutului. 

 

Art. 16. - (1) Membrii CTR au următoarele obligații principale: 

a) de a respecta prevederile Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și 

hotărârile structurilor interne de conducere ale CTR care nu contravin statutelor și intereselor proprii 

ale lor; 

b) de a participa prin reprezentanții lor la întrunirile Adunării Generale, în condițiile din Statut; 

c) de a nu face parte din structuri naționale de tineret cu personalitate juridică cu aceeași 

reprezentativitate sau cu scop și obiective asemănătoare cu ale CTR; 

d) de a achita cotizația anuală aferentă în condițiile prevăzute în Statut și în hotărârile structurilor 

interne de conducere ale CTR; 

e) de a anunța în scris retragerea la cerere din cadrul CTR; 

f) de a nu organiza acțiuni ce periclitează acțiuni și poziții ale CTR; 

g) de a răspunde solicitărilor CTR, în termenele prevăzute în Regulamentul de Organizare și 

Funcționare și în cele stabilite prin hotărârile structurilor interne ale CTR; 

h) de a comunica membrilor lor informațiile primite din partea CTR și solicitările efectuate de către 

CTR; 

i) de a participa la organizarea și implementarea unor programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii 

desfășurate de CTR, precum și de a delega participanți la acestea, la solicitarea CTR, în baza nevoilor 

stabilite de Biroul Permanent al CTR, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul de Organizare 

și Funcționare; 

j) de a informa CTR despre întrunirile formale organizate de către aceștia în cadrul cărora se discută 

probleme legate de activitatea CTR și de a accepta cu titlu de observator un reprezentant desemnat 

de Biroul Permanent al CTR la întrunirea respectivă; 

k) de a nu avea colaborări cu vreun partid politic privind acțiuni cu caracter partinic. 

 

Art. 17. - (1) Structurile asociate au următoarele drepturi: 

a) de a desemna câte un reprezentant ca observator fără drept de vot la sesiunea ordinară a Adunării 

Generale; 

b) de a fi implicate în derularea unor programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii ale CTR; 

c) de a fi informate periodic cu privire la activitatea de tineret a CTR. 

(2) Structurile asociate nu au dreptul de a susține candidaturi pentru funcțiile din cadrul structurilor 

interne ale CTR. 

(3) Structurile asociate au următoarele obligații: 

a) de a nu face parte din structuri naționale de tineret cu personalitate juridică cu aceeași 

reprezentativitate sau cu scop și obiective asemănătoare cu ale CTR; 

b) de a nu derula acțiuni de natură a periclita acțiunile CTR; 

c) de a comunica membrilor lor informațiile primite din partea CTR; 

d) de a informa CTR despre întrunirile formale organizate de către aceștia în cadrul cărora se discută 

probleme legate de activitatea CTR și de a accepta cu titlu de observator un reprezentant desemnat 

de Biroul Permanent al CTR la întrunirea respectivă. 

 

 

 

 

 



 

Secțiunea a 4-a 

Dobândirea, pierderea și modificarea calității de membru 

 

Art. 18. - Calitatea de membru candidat se poate acorda oricărui tip de structură neguvernamentală 

de/pentru tineret dintre cele menționate la art. 8 alin. (1) care solicită acordarea acestei calități, 

îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute mai sus și se obligă să respecte prevederile Statutului 

și a celorlalte documente normative interne ce reglementează organizarea și funcționarea CTR, în 

baza deciziei Biroului Permanent. Decizia se adoptă cu votul majorității membrilor Biroului Permanent 

aflați în exercițiu, în baza avizului favorabil al Comisiei de Control și Arbitraj. 

 

Art. 19. - (1) Calitatea de membru activ se poate acorda oricărui membru candidat, în baza hotărârii 

Adunării Generale, adoptată cu mai mult de jumătate din punctajul total al membrilor activi cu drept 

de vot, în următoarele condiții: 

a) membrul CTR în cauză nu are nici un fel de obligații asumate neîndeplinite față de CTR; 

b) membrul CTR în cauză îndeplinește criteriile de eligibilitate și dovedește capacitatea de a-și 

îndeplini obligațiile de membru activ. 

(2) Verificarea îndeplinirii criteriilor necesare acordării calității de membru activ se realizează de 

către o comisie formată dintr-un reprezentant al Comisiei de Control și Arbitraj, cu rol de coordonare, 

un membru sau un delegat din partea Biroului Permanent și reprezentantul unei organizații membru 

activ al CTR. Adunarea Generală desemnează o organizație principală și o organizație supleantă care 

pot desemna un reprezentant în comisie, pentru fiecare organizație care solicită acordarea calității 

de membru activ, prima având prioritate în cazul în care este disponibilă pentru perioada stabilită de 

Comisia de Control și Arbitraj împreună cu organizația gazdă pentru efectuarea unei vizite de studiu. 

(3) Comisia de verificare a eligibilității pentru calitatea de membru își exercită atribuțiile prin analiza 

documentației depuse și, dacă cel puțin doi membri ai comisiei solicită acest lucru, prin realizarea 

unei vizite de studiu la care participă cel puțin doi dintre membrii comisiei. Verificarea urmărește cel 

puțin legalitatea, activitatea și independența decizională a organizației, precum și orice alte aspecte 

hotărâte de Adunarea Generală, Biroul Permanent sau Comisia de Control și Arbitraj înaintea vizitei 

și se finalizează cu elaborarea unui raport și recomandarea privind acordarea sau neacordarea calității 

de membru activ sau, după caz, de excludere a organizației. 

(4) Procedura de efectuare a verificării eligibilității pentru calitatea de membru activ este anexă a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare. 

(5) Pentru a fi luat în considerare, raportul de verificării a eligibilității pentru calitatea de membru 

trebuie transmis membrilor Adunării Generale cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de sesiunea 

Adunării Generale. 

 

Art. 20. - (1) Prin excepție de la prevederile articolelor 18 și 19, o structură poate primi calitatea 

de membru candidat sau activ prin preluarea calității de membru de la o altă structură cu 

componență, scop și obiective similare, prin acordul celor două structuri implicate, urmare a unei 

verificări prealabile efectuate de către comisia de verificare a eligibilității pentru calitatea de membru, 

care funcționează în condițiile prevăzute la art. 19 din Statut. În această situație, organizația membră 

a Adunării Generale care desemnează un membru al comisiei poate fi desemnată atât prin hotărâre 

a acesteia, cât și prin decizie a Biroului Permanent, în baza opiniei majoritare exprimate de membrii 

Adunării Generale. 

(2) Structurile aflate în această situație trebuie să fie de același nivel, în sensul prezentului Statut 

(ONGTN, ONGTI sau FJT/FT). 

(3) În cazul adoptării hotărârii de acceptare a preluării calității de membru de către Adunarea 

Generală, vechea structură își pierde calitatea de membru CTR iar noua structură dobândește 

calitatea de membru CTR la momentul adoptării hotărârii respective. 

(4) La data adoptării hotărârii de acceptare a preluării calității de membru de către Adunarea 

Generală, drepturile și obligațiile față de CTR ale vechiului membru se preiau întocmai și în totalitate 

de către noul membru. 

(5) Alte prevederi privind cesionarea calității de membru se regăsesc în Regulamentul de Organizare 

și Funcționare. 



 

 

Art. 21. - Adunarea Generală poate hotărî efectuarea unei vizite de studiu la orice organizație 

membru activ sau membru candidat, pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de eligibilitate sau alte 

aspecte relevante pentru calitatea de membru CTR. 

 

Art. 22. - Pierderea calității de membru al CTR poate avea loc în următoarele condiții: 

a) de drept, prin dizolvare; 

b) de drept, prin retragere; 

c) prin excludere. 

 

Art. 23. - Un membru al CTR se consideră retras de la data adoptării hotărârii de dizolvare de către 

structura internă de conducere competentă, în cazul în care aceasta nu este atacată în instanță, 

respectiv de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești privind dizolvarea. 

 

Art. 24. - (1) Un membru al CTR se consideră retras la cerere de la data primirii solicitării scrise în 

acest sens sau de la data prevăzută în aceasta, însoțită de hotărârea privind retragerea din cadrul 

CTR emisă de structura internă de conducere competentă a membrului în cauză. 

(2) Un membru al CTR se consideră retras tacit în cazul în care reprezentantul său absentează, 

motivat sau nu, de la toate întrunirile Adunării Generale pe durata unui mandat al Biroului Permanent, 

indiferent dacă acestea reprezintă prima sau a doua întrunire a sesiunii. 

 

Art. 25. - (1) Un membru CTR poate fi exclus, pe baza hotărârii Adunării Generale, adoptată cu 

mai mult de jumătate din punctajul total al membrilor activi cu drept de vot, în următoarele situații: 

a) în cazul în care aduce, direct sau indirect, prejudicii morale sau materiale CTR; 

b) în cazul în care se constată, de regulă în urma unei vizite de studiu, că membrul CTR nu mai 

îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul Statut; 

c) în cazul în care încalcă alte prevederi ale Statutului CTR, în funcție de gravitatea încălcării acestora. 

 

Art. 26. - (1) Unui membru activ al CTR i se suspendă dreptul de vot în Adunarea Generală și dreptul 

de a susține candidaturi pentru funcțiile din Biroul Permanent și Comisia de Control și Arbitraj, 

respectiv unui membru candidat al CTR i se suspendă dreptul de a susține candidaturi pentru funcțiile 

din Biroul Permanent, de drept, fără alte formalități suplimentare, în cazul în care nu-și achită integral 

cotizația anuală aferentă până la data stabilită de Biroul Permanent, de la data respectivă. 

(2) În cazul în care membrul CTR își execută integral obligațiile pentru nerespectarea cărora i s-au 

suspendat drepturile de mai sus, aceasta își recapătă aceste drepturi, începând cu ziua următoare 

celei în care se constată îndeplinirea acestor obligații. 

 

Art. 27. - (1) Un membru activ al CTR devine membru candidat, de drept, fără alte formalități 

suplimentare, în următoarele situații: 

a) în cazul în care solicită în scris acest lucru, printr-o adresă remisă de structura internă de 

conducere competentă a structurii neguvernamentale de/pentru tineret, de la data primirii de către 

CTR a respectivei solicitări sau de la data prevăzută în aceasta, în cazul în care nu intră în contradicție 

cu prevederile Statutului; 

b) în cazul în care situația pentru care i s-a suspendat dreptul de vot se menține pentru o perioadă 

mai mare de doi ani de la data suspendării; 

c) în cazul în care reprezentantul acestuia absentează de la mai mult de patru întruniri ale Adunării 

Generale, indiferent dacă este vorba de prima sau a doua întrunire a unei sesiuni, pe durata unui 

mandat al Biroului Permanent, din ziua următoare întrunirii în care se constată îndeplinirea condiției. 

(2) Un membru activ al CTR devine membru candidat, pe baza hotărârii Adunării Generale, adoptată 

cu mai mult de jumătate din punctajul total al membrilor activi cu drept de vot, în următoarele 

situații: 

a) în cazul în care se constată, de regulă în urma unei vizite de studiu, că membrul CTR nu mai 

îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în prezentul Statut; 

b) în cazul în care încalcă alte prevederi ale Statutului CTR, în funcție de gravitatea faptei comise. 



 

 

Art. 28. - În situația în care într-un județ este o organizație neguvernamentală de tineret de tip FT 

și apare o structură neguvernamentală de/pentru tineret de tip FJT care îndeplinește criteriile de 

eligibilitate necesare pentru a deveni membru al CTR, aceasta din urmă poate adera la CTR. În 

situația în care structura de tip FJT dobândește statutul de membru activ CTR, reprezentanții celor 2 

structuri membre din același județ vor avea dreptul de vot partajat. 

 

Art. 29. - Alte prevederi privind verificarea respectării de către o structură neguvernamentală 

de/pentru tineret interesată a criteriilor de eligibilitate necesare pentru a deveni membru candidat al 

CTR și pentru ca un membru CTR să-și păstreze sau să-și schimbe calitatea de membru deținută, se 

regăsesc în Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

  

Capitolul IV 

Structură organizatorică 
 

Art. 30. - Structurile interne ale CTR sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Biroul Permanent; 

c) Consiliul Director; 

d) Comisia de Control și Arbitraj; 

e) Comisia de Cenzori. 

 

Art. 31. - În vederea atingerii scopului propus, CTR își poate înființa structuri de reprezentare în țară 

sau străinătate, în condițiile legii. 

 

Secțiunea 1 

Adunarea Generală 

 

Art. 32. - (1) Adunarea Generală este structura internă de conducere cu rol deliberativ și este 

constituită din câte un reprezentant delegat din partea fiecărui membru al CTR. 

(2) În cadrul Adunării Generale există trei Grupuri, Grupul ONGTN (totalitatea reprezentanților 

membrilor de tip ONGTN), Grupul ONGTI (totalitatea reprezentanților membrilor  de tip ONGTI) și 

Grupul FJT/FT (totalitatea reprezentanților membrilor de tip FJT/FT). 

 

Art. 33. - (1) Adunarea Generală are următoarele atribuții principale: 

a) modifică și completează Statutul CTR; 

b) acordă calitatea de membru activ al CTR și hotărăște asupra excluderii membrilor CTR; 

c) alege și revocă persoanele ce alcătuiesc Biroul Permanent, pe funcții; 

d) adoptă rezoluții cu privire la poziționarea CTR în probleme de interes, la propunerea Biroului 

Permanent; 

e) hotărăște asupra constituirii de filiale sau sucursale, conform legii; 

f) alege și revocă persoanele ce alcătuiesc Comisia de Control și Arbitraj; 

g) alege și revocă persoanele ce alcătuiesc Comisia de Cenzori; 

h) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli anual; 

i) aprobă bilanțul contabil anual și raportul Cenzorului, respectiv al Comisiei de Cenzori, cu privire la 

verificarea și certificarea acestuia; 

j) stabilește cuantumul cotizațiilor anuale propus de Biroul Permanent; 

k) ratifică afilierea CTR la structuri neguvernamentale interne sau internaționale, cu obiective 

comune; 

l) dizolvă CTR, conform prevederilor Statutului și reglementărilor în vigoare. 

(2) În situații temeinic justificate, Adunarea Generală poate adopta hotărâri referitoare la procedurile 

de desfășurare a sesiunilor sale, cu respectarea prevederilor Statutului, acestea având prevalență 

față de cele referitoare la acele proceduri menționate în Regulamentul de Organizare și Funcționare. 



 

(3) Adunarea Generală exercită și alte atribuții, conform reglementărilor în vigoare, în vederea bunei 

funcționări a CTR. 

 

Art. 34. - (1) Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară anual sau în sesiune 

extraordinară, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Biroului Permanent sau a cel puțin unei 

pătrimi din membrii activi cu drept de vot la momentul efectuării convocării. 

(2) Sesiunile extraordinare ale adunării generale pot avea loc prin intermediul internetului în regim 

de videoconferință, cu prezență confirmată video. În cadrul sesiunilor Adunării Generale desfășurate 

prin videoconferință nu se pot face alegeri la termen pentru Biroul Permanent și nu se pot adopta 

hotărâri care necesită majoritate absolută pentru adoptare. 

(3) Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face cu cel puțin 30 de zile calendaristice 

înaintea datei stabilite de desfășurare a acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puțin 10 zile 

calendaristice înainte. 

(4) Sesiunea Adunării Generale se consideră statutară, la prima întrunire, numai în prezența a mai 

mult de jumătate din reprezentanții membrilor activi cu drept de vot, cu condiția ca în cadrul fiecărui 

Grup să existe un cvorum reprezentând cel puțin o treime din reprezentanții membrilor activi cu 

drept de vot. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va desfășura în același 

loc, după 24 de ore; această a doua întrunire se consideră statutară în prezența a cel puțin unei 

cincimi din reprezentanții membrilor activi cu drept de vot. 

(5) La sesiunea ordinară a Adunării Generale pot participa, de drept, ca observatori, fără drept de 

vot, câte un reprezentant din partea oricărei structuri asociate sau a altei structuri neguvernamentale 

de/pentru tineret care își manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum și alte 

persoane care primesc această calitate în plenul Adunării Generale, la recomandarea conducătorului 

de sesiune. 

 

Art. 35. - (1) Sesiunea Adunării Generale este condusă de către Președinte sau de către înlocuitorul 

acestuia. În cazul absenței acestuia, conducătorul sesiunii este ales de către Adunarea Generală, 

dintre cei prezenți. 

(2) Persoanele ce alcătuiesc Biroul Permanent, președintele Comisiei de Control și Arbitraj sau 

înlocuitorul acestuia și președintele Comisiei de Cenzori sau înlocuitorul acestuia pot participa la 

sesiunea Adunării Generale, de drept, fără drept de vot. 

 

Art. 36. - (1) Adunarea Generală adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuțiilor sale. 

(2) Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritate simplă, cu excepția cazurilor prevăzute în 

Statut. În caz de egalitate a punctajului calculat, se efectuează un nou tur de scrutin; în cazul în care 

și după acest tur se constată egalitate, Președintele CTR sau înlocuitorul acestuia hotărăște definitiv. 

(3) Modificarea Statutului se adoptă cu mai mult de jumătate din punctajul total al membrilor activi 

cu drept de vot. 

(4) Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, cu respectarea Statutului și a reglementărilor în 

vigoare, sunt obligatorii pentru toate structurile neguvernamentale de/pentru tineret membre. 

(5) Hotărârile Adunării Generale, considerate contrare Statutului și reglementărilor în vigoare, pot fi 

atacate de oricare dintre structurile neguvernamentale de/pentru tineret membre ai căror 

reprezentanți nu au participat la sesiune sau au votat împotrivă, în termen de cel mult 15 zile de la 

data luării la cunoștință despre acestea. 

(6) Reprezentanții delegați ai structurilor neguvernamentale de/pentru tineret membre sunt 

răspunzători, potrivit legii, pentru hotărârile care contravin reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 37. - (1) Prin majoritate simplă, în cazul Adunării Generale, se înțelege mai mult de jumătate 

din punctajul rezultat din voturile valabil exprimate de către reprezentanții membrilor activi cu drept 

de vot ai CTR prezenți, fără a lua în considerare abținerile. 

(2) Calculul punctajului se efectuează pe baza mediei ponderate a voturilor valabil exprimate de 

către reprezentanții membrilor activi cu drept de vot ai CTR prezenți din fiecare Grup, ponderea la 

vot a Grupurilor fiind următoarea: 45% pentru Grupul ONGTN, 15% pentru Grupul ONGTI și 40% 

pentru Grupul FJT/FT. 



 

 

Art. 38. - (1) Reprezentantul delegat al unei structuri neguvernamentale de/pentru tineret membre 

a CTR își pierde calitatea de membru al Adunării Generale: 

a) de drept, în caz de condamnare de natură penală privativă de libertate prin hotărâre 

judecătorească definitivă; 

b) prin excludere, în baza hotărârii Adunării Generale, adoptată cu mai mult de jumătate din 

punctajul total al membrilor activi cu drept de vot, în cazul în care aduce prejudicii morale sau 

materiale CTR. 

(2) Structura neguvernamentală de/pentru tineret membru CTR al cărei reprezentant delegat a fost 

exclus din cadrul Adunării Generale își va delega un alt reprezentant, la solicitarea CTR. În cazul 

nerespectării acestei obligații, structura neguvernamentală de/pentru tineret membră a CTR în cauză 

se consideră retrasă tacit din cadrul CTR. 

 

Art. 39. - Alte norme privind organizarea și funcționarea Adunării Generale sunt prevăzute în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 

Secțiunea a 2-a 

Biroul Permanent 

 

Art. 40. - Biroul Permanent este structura internă de conducere cu rol decizional având un număr 

de 5-9 funcții, după cum urmează: 

a) Președinte; 

b) cel mult 8 Vicepreședinți, proveniți din cadrul tuturor grupurilor din cadrul CTR în cazul alegerilor 

la termen și dacă există suficienți candidați pentru fiecare grup, după cum urmează: cel puțin 2 din 

partea Grupului ONGTN, cel puțin 1 din partea Grupului ONGTI și cel puțin 2 din partea Grupului 

FJT/FT. 

(2) Numărul exact al funcțiilor de vicepreședinți este stabilit de către Adunarea Generală, de regulă 

pe durata întregului mandat al Biroului Permanent. 

 

Art. 41. - (1) Alegerile pentru Biroul Permanent se fac pe funcții, prin vot secret, în următoarea 

succesiune: Președinte și Vicepreședinți. 

(2) Președintele CTR este ales cu majoritate simplă în condițiile existenței unui vot favorabil de cel 

puțin o treime din punctajul total al membrilor activi cu drept de vot, din rândul persoanelor propuse 

de membrii activi care au dreptul de a susține candidaturi în cadrul Adunării Generale la data 

alegerilor. 

(3) Vicepreședinții sunt aleși cu majoritate simplă din rândul persoanelor propuse de membrii care 

au dreptul de a susține candidaturi în cadrul Adunării Generale la data alegerilor. Alegerea se face 

pe baza susținerilor de candidatură înaintate în scris de către membrii de tip ONGTN, ONGTI sau 

FJT/FT care au acest drept, pentru reprezentanții susținuți de către fiecare tip de membru al CTR, 

conform procedurilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al CTR. 

(4) Un membru CTR care are dreptul de a susține candidaturi poate susține pentru fiecare funcție o 

singură candidatură, fără a putea exista mai multe persoane susținute de către acesta care dețin 

funcții în Biroul Permanent. 

(5) În cadrul Biroului Permanent toate persoanele ce îl alcătuiesc trebuie să fi avut maxim vârsta de 

35 de ani la data încheierii mandatului. 

(6) Persoanele ce alcătuiesc Biroul Permanent nu pot deține funcții alese sau numite în cadrul unui 

partid politic sau în cadrul unei structuri interne a unui partid politic, la orice nivel. 

(7) După alegerea Biroului Permanent, membrul activ al CTR al cărui reprezentant a fost ales în 

cadrul acestuia este obligat să-și desemneze un alt reprezentant delegat în cadrul Adunării Generale. 

(8) Durata mandatului Biroului Permanent este de doi ani, cu posibilitatea reînnoirii pentru fiecare 

persoană în mod individual. 

(9) O persoană nu poate ocupa aceeași funcție în Biroul Permanent pentru mai mult de trei mandate, 

indiferent că sunt complete sau nu. 



 

(10) O persoană nu poate avea mai mult de 4 mandate în Biroul Permanent al CTR, indiferent de 

funcțiile ocupate. 

(11) Alte norme privind organizarea și desfășurarea alegerii Biroului Permanent sunt prevăzute în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 

Art. 42. - (1) Biroul Permanent are următoarele atribuții principale: 

a) propune Adunării Generale adoptarea de hotărâri; 

b) coordonează activitatea CTR; 

c) supraveghează punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale; 

d) modifică și completează Regulamentul de Organizare și Funcționare al CTR; 

e) poate propune Adunării Generale excluderea unor membri ai CTR; 

f) propune Adunării Generale rezoluții și, între sesiunile Adunării Generale, adoptă poziții ale CTR pe 

teme de interes, cu informarea prealabilă a Adunării Generale; 

g) decide modificarea sediului CTR; 

h) propune Adunării Generale cuantumul cotizațiilor anuale ale membrilor activi ai CTR; 

i) supraveghează buna administrare și integritatea patrimoniului CTR; 

j) stabilește organigrama Consiliului Director și adoptă regulamentul propriu de funcționare al 

acestuia, cu majoritate absolută; 

k) numește membrii Consiliului Director; 

l) aprobă planul de acțiune anual al Consiliului Director și propune spre aprobare proiectul de buget 

de venituri și cheltuieli; 

m) aprobă raportul de activitate anual al Consiliului Director; 

n) ratifică contractele încheiate de Consiliul Director în care sunt angajate bunuri imobile din 

patrimoniul CTR; 

o) decide asupra afilierii la structuri neguvernamentale interne sau internaționale cu obiective 

comune. 

(2) Biroul Permanent exercită și alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală, în vederea bunei 

funcționări a CTR. 

 

Art. 43. - (1) În vederea asigurării transparenței activității Biroului Permanent și a membrilor săi, 

fiecare membru al Biroului Permanent prezintă rapoarte semestriale și anuale de activitate. 

(2) Rapoartele de activitate anuale se supun validării de către Adunarea Generală, pentru fiecare 

persoană din cadrul Biroului Permanent în parte. Nevalidarea raportului de activitate atrage de drept 

demararea procedurii de revocare conform prevederilor art. 50 alin. (2) din Statut. 

(3) Structura rapoartelor de activitate și alte prevederi referitoare la raportare sunt prevăzute în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 

Art. 44. - (1) Biroul Permanent se întrunește în ședință ordinară lunar sau în ședință extraordinară 

ori de câte ori este necesar, la solicitarea Președintelui sau a cel puțin unei treimi din numărul 

persoanelor ce îl alcătuiesc, aflate în exercițiu. 

(2) Convocarea în ședință ordinară se face cu cel puțin 5 zile calendaristice înaintea datei stabilite 

de desfășurare a acesteia, iar în ședință extraordinară cu cel puțin 2 zile calendaristice înainte. 

(3) În cazul în care Biroul Permanent decide ca data următoarei ședințe să fie la mai puțin de 5 zile 

calendaristice, acesta se consideră convocat de drept, fără alte formalități. 

(4) Ședința Biroului Permanent se consideră statutară, la prima întrunire, numai în prezența a mai 

mult de jumătate din persoanele ce îl alcătuiesc, aflate în exercițiu. În cazul în care nu se întrunește 

cvorumul necesar, ședința se va desfășura în același loc, după 24 de ore; această a doua întrunire 

se consideră statutară în prezența a cel puțin unei treimi din totalul persoanelor ce îl alcătuiesc, aflate 

în exercițiu. 

 

Art. 45. - (1) Ședința Biroului Permanent este condusă de către Președinte sau de către înlocuitorul 

acestuia. În cazul absenței acestuia, conducătorul ședinței este ales de către Biroul Permanent, dintre 

persoanele din cadrul său prezente. 



 

(2) Președintele Comisiei de Cenzori sau înlocuitorul acestuia poate participa la ședința Biroului 

Permanent, de drept, fără drept de vot. 

(3) La ședința Biroului Permanent pot fi invitate, fără a avea drept de vot, persoane implicate direct 

sau indirect în derularea unor programe, proiecte sau acțiuni în care CTR este parte. 

(4) Biroul Permanent poate acorda calitatea de Membru de onoare al CTR oricărei personalități 

naționale sau internaționale care sprijină îndeplinirea obiectivelor CTR; aceasta poate fi invitată la 

ședința Biroului Permanent, fără drept de vot. 

 

Art. 46. - (1) Biroul Permanent adoptă decizii în vederea exercitării atribuțiilor sale, conform 

procedurilor prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

(2) În cadrul Biroului Permanent, toate persoanele ce îl alcătuiesc au drept de vot egal. 

(3) Deciziile Biroului Permanent se adoptă cu o majoritate reprezentând mai mult de jumătate din 

voturile valabil exprimate de către persoanele prezente, aflate în exercițiu, fără a lua în considerare 

abținerile, dar nu mai puțin de o treime dintre cei prezenți. 

 

Art. 47. - (1) Biroul Permanent coordonează activitatea Consiliului Director, în funcție de planul de 

acțiune anual stabilit. 

(2) Alte norme privind organizarea și funcționarea Biroului Permanent sunt prevăzute în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 

Art. 48. - (1) Președintele este reprezentantul legal al CTR si poate avea pozitii publice oficiale, in 

numele CTR, in orice domeniu de actiune. 

(2) Președintele CTR are și următoarele atribuții principale: 

a) reprezintă Biroul Permanent în raporturile acestuia cu Consiliul Director; 

b) informează Adunarea Generală referitor la activitatea Biroului Permanent; 

c) conduce sesiunea Adunării Generale și ședința Biroului Permanent; 

d) semnează hotărârile Adunării Generale și deciziile Biroului Permanent; în situațiile în care nu a 

condus o întrunire, hotărârile, respective deciziile vor fi semnate și de conducătorul de ședință. 

(3) Președintele CTR are și atribuții de coordonare a activității curente a CTR prevăzute în fișa 

postului. 

(4) Președintele CTR poate fi remunerat sau poate beneficia de indemnizație pentru exercitarea 

atribuțiilor sale statutare, în baza deciziei Biroului Permanent, cu informarea ulterioară a Adunării 

Generale. 

(5) În cazul vacanței funcției de Președinte, până la alegerea unui înlocuitor, Biroul Permanent 

desemnează un vicepreședinte ca reprezentant legal al CTR. 

(6) În situația în care, în desfășurarea activității CTR, apar alte raporturi între CTR și președinte 

decât cele prevăzute expres în Statut, unul dintre vicepreședinți este mandatat prin decizie a Biroului 

Permanent pentru a semna actele juridice ce angajează CTR în respectivele raporturi. 

 

Art. 49. - (1) Un Vicepreședinte poate avea atribuții de coordonare a activității CTR într-un domeniu 

de acțiune, conform deciziei Biroul Permanent. Acesta poate mandata alte persoane să reprezinte 

CTR la anumite acțiuni specifice în ceea ce privește domeniul de acțiune pe care îl coordonează, cu 

avizul prealabil al Președintelui CTR. 

(2) Un Vicepreședinte poate reprezenta CTR, cu respectarea hotărârilor Adunării Generale și 

deciziilor Biroului Permanent, în baza mandatării făcute de Biroul Permanent și poate avea de drept 

poziții publice oficiale în numele CTR în domeniul de acțiune pe care îl coordonează, precum și în alte 

domenii doar în baza unei mandatări prealabile din partea Președintelui CTR, în situația în care, în 

mod justificat, acesta nu o poate face. 

(3) În cazul în care o ședință este condusă de către un vicepreședinte, acesta semnează deciziile 

luate în cadrul acesteia. 

(4) Alte atribuții ale vicepreședinților sunt stabilite prin decizie a Biroului Permanent, cu informarea 

Adunării Generale. 

 



 

Art. 50. - (1) O persoană din cadrul Biroului Permanent își pierde calitatea deținută înainte de 

termen, în caz de retragere, revocare, condamnare de natură penală privativă de libertate prin 

hotărâre judecătorească definitivă sau în cazul absenței - a cărei motivare nu este validată de 

Președinte sau de înlocuitorul acestuia - de la mai mult de o treime din întrunirile dintr-un an 

calendaristic, indiferent că reprezintă prima sau a doua întrunire a unei ședințe. 

(2) O persoană din cadrul Biroului Permanent poate fi revocată prin hotărârea Adunării Generale, în 

cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale CTR, în cazul invalidării raportului de activitate 

anual sau în urma sesizării scrise din partea membrului activ al CTR ce i-a susținut candidatura, 

adoptată cu același tip de majoritate specifică funcției respective pentru care a fost aleasă. 

(3) Până la întrunirea sesiunii Adunării Generale, în vederea adoptării sau nu a hotărârii de revocare 

a unei persoane din cadrul Biroului Permanent, acesta poate decide suspendarea mandatului 

acesteia, cu majoritate absolută. 

(4) Pe perioada suspendării unei persoane din cadrul Biroului Permanent, cvorumul necesar pentru 

ca ședința să se considere statutară se raportează la numărul celor în exercițiu. 

(5) O persoană din cadrul Biroului Permanent își poate suspenda activitatea, prin solicitare scrisă, 

pentru cel mult 90 de zile pe perioada unui mandat, fără a lua în considerare situațiile de forță majoră 

sau caz fortuit. 

 

Art. 51. - În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către Președintele CTR, Biroul Permanent 

deleagă atribuțiile acestuia către unul dintre Vicepreședinți. Acesta devine Președinte interimar 

pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data delegării, respectiv până la expirarea mandatului 

Biroului Permanent în cazul în care situația intervine cu mai puțin de 6 luni înaintea datei expirării 

acestuia. În cazul în care interimatul depășește o perioadă de 3 luni, se organizează alegeri parțiale 

pentru ocuparea funcției de Președinte, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la expirarea 

termenului de 3 luni, mandatul Președintelui interimar prelungindu-se de drept până la momentul 

alegerii unui alt Președinte. Mandatul Președintelui CTR astfel ales este valabil până la expirarea 

mandatului Biroului Permanent în exercițiu și nu se ia în calcul la considerarea numărului de mandate 

exercitate de respectiva persoană. 

 

Secțiunea a 3-a 

Consiliul Director 

 

Art. 52. - (1) Consiliul Director este structura internă cu rol executiv și este constituit din: 

a) Secretar General; 

b) șefi de departamente din cadrul CTR sau alte persoane cu atribuții executive, după caz, conform 

Organigramei. 

(2) Membrii Consiliului Director nu pot face parte din Biroul Permanent sau din Adunarea Generală. 

 

Art. 53. - (1) Consiliul Director are următoarele atribuții principale: 

a) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale și deciziile Biroului Permanent; 

b) pune în aplicare procedurile de desfășurare a activității economico-financiare și de administrare a 

patrimoniului CTR; 

c) propune Biroului Permanent spre aprobare planul anual de acțiune propriu și întocmește proiectul 

de buget de venituri și cheltuieli al CTR; 

d) propune spre aprobare raportul anual de activitate propriu și bilanțul contabil al CTR; 

e) stabilește statul de funcțiuni al personalului salarizat; 

f) stabilește raporturi ale CTR cu terții în limitele de competență stabilite de Biroul Permanent; 

g) elaborează și organizează programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii proprii ale CTR sau în 

colaborare cu terți. 

(2) Consiliul Director exercită și alte atribuții stabilite de către Biroul Permanent,  în vederea bunei 

funcționări a CTR. 

 

Art. 54. - (1) Consiliul Director emite dispoziții în vederea exercitării atribuțiilor sale. 

(2) Secretarul General este șeful ierarhic al celorlați membri ai Consiliului Director. 



 

(3) Președintele CTR participă de drept la ședințele Consiliului Director. 

 

Art. 55. - (1) Secretarul General este numit și revocat din funcție de către Biroul Permanent, la 

propunerea Președintelui CTR, selecția fiind făcută din cadrul unor persoane cu experiență în politicile 

pentru tineret și management organizațional, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul de 

Organizare și Funcționare. 

(2) Șefii de departamente sunt numiți și eliberați din funcție de către Biroul Permanent, la 

propunerea Secretarului General. 

(3) Secretarul General și șefii de departamente pot fi angajați ai CTR pe bază de contract de muncă 

sau alte tipuri de contracte legale. 

(4) Secretarul General angajează CTR în raport cu terții, conform atribuțiilor stabilite prin fișa 

postului, în limitele de competență stabilite de Biroul Permanent. 

 

Art. 56. - Alte norme privind organizarea și funcționarea Consiliului Director sunt  prevăzute în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare, precum și în regulamentul propriu de organizare și 

funcționare. 

 

Secțiunea a 4-a 

Comisia de Control și Arbitraj 

 

Art. 57. - (1) Comisia de Control și Arbitraj este alcătuită dintr-un președinte și cel mult 4 membri, 

aleși de către Adunarea Generală dintre persoanele susținute de membrii activi ai CTR, cel mult doi 

din fiecare Grup. 

(2) Persoanele ce alcătuiesc Comisia de Control și Arbitraj nu pot face parte din Biroul Permanent 

sau din Consiliul Director. 

(3) Președintele Comisiei de Control și Arbitraj, respectiv un membru desemnat de acesta, poate 

participa, de drept, la sesiunea Adunării Generale sau la ședința Biroului Permanent. 

(4) Comisia de Control și Arbitraj se întrunește anual sau ori de câte ori se consideră necesar, la 

solicitarea Președintelui sau a Secretarului General. 

 

Art. 58. – (1) Comisia de Control și Arbitraj are următoarele atribuții principale: 

a) urmărește respectarea prevederilor Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare, 

precum și a hotărârilor și deciziilor structurilor interne de conducere ale CTR; 

b) urmărește respectarea criteriilor de eligibilitate pentru a putea deveni membru candidat al CTR, 

precum și îndeplinirea obligațiilor necesare pentru păstrarea sau modificarea calității de membru 

deținute. 

(2) În exercitarea atribuțiilor, Comisia de Control și Arbitraj întocmește referate de oportunitate și 

rapoarte către Adunarea Generală sau Biroul Permanent. 

 

Art. 59. - Alte norme privind desfășurării activității Comisiei de Control și Arbitraj sunt prevăzute în 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 

Secțiunea a 5-a 

Cenzorul sau Comisia de Cenzori 

 

Art. 60. - (1) Cenzorul sau Comisia de Cenzori este structura internă cu rol de control care exercită 

controlul financiar intern al CTR, supraveghează și controlează activitățile contabile și verifică modul 

de administrare a întregului patrimoniu, în condițiile legii. 

(2) În condițiile stabilite de lege sau prin decizie a Adunării Genrerale se stabilește dacă dacă funcția 

prevăzută la alin. (1) este exercitată de un Cenzor sau de o Comisie de Cenzori. Comisia de Cenzori 

este formată dintr-un președinte și cel mult 2 membri aleși, respectiv revocați de către Adunarea 

Generală. 

(3) Cenzorul, respectiv Președintele Comisiei de Cenzori, trebuie să fie expert-contabil. 



 

(4) Cenzorul, respectiv persoanele ce alcătuiesc Comisia de Cenzori nu pot face parte din Biroul 

Permanent sau din Consiliul Director. 

(5) Cenzorul, respectiv președintele Comisiei de Cenzori sau un membru desemnat de acesta, poate 

participa de drept la sesiunea Adunării Generale sau la ședința Biroului Permanent. 

 

Art. 61. - (1) Cenzorul sau Comisia de Cenzori are următoarele atribuții principale: 

a) verifică modul în care se realizează activitățile financiar-contabile; 

b) întocmește raportul anual propriu cu privire la verificarea și certificarea bilanțului contabil al CTR. 

(2) Cenzorul sau Comisia de Cenzori exercită și alte atribuții stabilite de către Adunarea Generală, 

în vederea bunei funcționări a CTR. 

 

Art. 62. - Alte norme privind desfășurarea activității Cenzorului sau Comisiei de Cenzori sunt 

prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 

Capitolul V 

Patrimoniu 

 

Art. 63. - (1) Resursele patrimoniale ale CTR se constituie din: 

a) contribuția inițială a membrilor săi (patrimoniul inițial); 

b) fonduri și bunuri dobândite în timpul funcționării sale; 

c) venituri realizate cu respectarea Statutului și a reglementărilor în vigoare. 

(2) Veniturile CTR provin din: 

a) cotizațiile și contribuțiile membrilor; 

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 

c) dividendele societăților comerciale în care CTR este parte; 

d) venituri realizate din activități economice; 

e) venituri realizate din valorificarea sau administrarea bunurilor sale; 

f) donații, sponsorizări sau legate; 

g) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 

h) alte venituri realizate în condițiile legii. 

(3) Activitățile de administrare a patrimoniului CTR sunt realizate de către Consiliul Director, conform 

prevederilor Statutului și reglementărilor în vigoare. 

 

Art. 64. (1) Cotizațiile anuale ale membrilor activi cu drept de vot ai CTR se stabilesc pentru fiecare 

tip de membru (ONGTN, ONGTI, FJT/FT), astfel încât suma cotizațiilor din cadrul fiecărui Grup să fie 

egală cu valoarea rezultată din aplicarea ponderii procentuale la vot a respectivului Grup, prevăzut 

la art. 37 alin. (2), la valoarea totală a cotizațiilor tuturor membrilor CTR cu drept de vot. 

(2) Pe lângă cotizațiile anuale, membrii CTR pot sprijini CTR prin acordarea de contribuții voluntare, 

constând în aport financiar sau în natură, acestea fiind acceptate de CTR în baza  deciziei Biroului 

Permanent. 

(3) Cotizațiile anuale ale membrilor candidați sunt egale cu 25% din cotizațiile anuale ale membrilor 

activi aferente tipului de membru respectiv. 

(4) În situații excepționale, Biroul Permanent, cu votul majorității membrilor aflați în exercițiul 

funcției, poate acorda reduceri de cel mult 50% din valoarea cotizației, urmând ca decizia să fie 

supusă validării Adunării Generale în prima sesiune de după luarea deciziei. 

(5) Alte norme privind aplicarea prevederilor referitoare la cotizații se stabilesc prin decizie a Biroului 

Permanent. 

 

Art. 65. - CTR poate desfășura activități economice proprii sau în colaborare cu terți, poate participa 

la înființarea de societăți comerciale și poate încheia orice tip de acte juridice, în conformitate cu 

prevederile Statutului și reglementărilor în vigoare. 

 

 

 



 

Capitolul VI 

Dizolvarea și lichidarea 

 

Art. 66. - CTR se poate dizolva: 

a) de drept, conform legii; 

b) prin hotărârea instanței competente, conform legii; 

c) prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu un punctaj reprezentând cel puțin două treimi din 

punctajul total al membrilor activi cu drept de vot ai CTR. 

Art. 67. - (1) Lichidarea patrimoniului CTR are loc în condițiile prevăzute de lege. 

(2) Patrimoniul rămas în urma lichidării este transmis, cu titlu gratuit, structurilor neguvernamentale 

de/pentru tineret membre ale CTR la data dizolvării. 

(3) Împărțirea patrimoniului rămas în urma lichidării se face direct proporțional cu participarea 

fiecărui membru la patrimoniul CTR realizată prin cotizațiile și contribuțiile achitate, ponderată cu 

punctajul alocat votului fiecărui tip de membru CTR. 

 

Capitolul VII 

Dispoziții finale și tranzitorii 
 

Art. 68. - (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare completează prevederile Statutului cu alte 

norme de organizare și funcționare specifice. 

(2) În caz de neconcordanță, prevederile Statutului au prioritate față de prevederile Regulamentului 

de Organizare și Funcționare. 

Art. 69. - Prevederile Statutului se completează cu prevederile legale în vigoare. 

 

TEXT ADOPTAT ÎN SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE 

din data de 26 octombrie 2018 
 

 

 


