JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL
BUCURESTI
STATUT
Cap. 1 - DENUMIREA ŞI SPECIFICUL ORGANIZAŢIEI
Art. 1.1. Denumire
Denumirea organizaţiei este Junior Chamber International Bucureşti, prezentată în continuare în statut
prin JCI Bucuresti.
Art. 1.2. Specific
JCI Bucuresti este o organizatie de tineret bazata pe criteriul participarii voluntare si este constituita
conform prevederilor legale aplicabile cat si a prevederilor prezentului statut. JCI Bucuresti nu este o
organizatie politica, guvernamentala, sindicala, patrimoniala, religioasa sau lucrativa.
Cap. 2 - SIGLA
Art. 2.1. Sigla
Sigla JCI Bucuresti este reprodusă mai jos.

Art.2.2. Utilizare
Utilizarea denumirii, initialelor sau a siglei apartinand JCI Bucuresti sau a celor aparţinând JCI
Romania sau JCI este dreptul exclusiv al asociatiei. Membrii acesteia pot folosi denumirea, initialele sau sigla
numai in scopul atingerii obiectivelor asociatiei si nu pentru interese personale. Nu este permisa utilizarea lor de
catre terte organizatii sau persoane fara consimtamantul scris al Presedintelui.
Cap. 3 - AFILIEREA
Art.3.1. Afilierea
JCI Bucuresti este afiliată pe plan naţional la Junior Chamber International România (JCI Romania).
JCI Bucuresti este afiliată pe plan internaţional la organizaţia Junior Chamber International (JCI),
având ca principii de bază înscrise în statut şi respectate şi de JCI Bucuresti:
• Credinţa şi speranţa
• Solidaritatea umană
• Libertatea şi demnitatea individuala
• Respectul faţa de lege
• Valoarea personalităţii umane
• Serviciul in folosul comunităţii
Functionarea JCI Bucuresti se conformează cu prevederile înscrise în statutul JCI Romania şi JCI, în
măsura în care acestea afectează funcţionarea organizaţiei.
Cap. 4 – SCOP ŞI OBIECTIVE
Art. 4.1. Scopul şi obiectivele JCI Bucuresti
Scopul JCI Bucuresti, inspirat din principiile declarate ale JCI, este de a contribui la progresul
economic al întregii comunităţi, oferind tinerilor oportunitatea de a-şi dezvolta calităţile de lideri, spiritul
camaraderesc, responsabilitatea socială şi spiritul întreprinzător, necesare pentru a produce o schimbare în bine.
Obiectivele JCI Bucuresti sunt:
1. Promovarea dezvoltării economice, în toate formele sale.
2. Promovarea înţelegerii şi cooperării între oameni.
3. Dezvoltarea conştiinţei şi capacităţii de asumare a responsabilităţilor civice şi umane.
4. Participarea individuală la programe de formare interne pentru dezvoltarea aptitudinilor de lider.
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Art. 4.2. Politica
JCI Bucuresti se va abţine de la toate activităţile politice partizane, iar membrii săi vor evita orice
amestec al activităţilor personale cu cele ale JCI Bucuresti într-un sens care ar conduce la impresia ca
organizaţia are o anumită orientare politică.
Art.4.3. Religia
JCI Bucuresti se va abţine de la orice activitate sectară sau religioasă, iar membrii săi vor evita orice
amestec al activităţilor personale cu cele ale JCI Bucuresti într-un sens care ar conduce la impresia că
organizaţia are o anumită orientare religioasă.
Cap.5 - MEMBRII
Art. 5.1 Condiţii
Tineri având domiciliul, locul de munca sau calitatea de student în Municipiul Bucureşti şi având o
moralitate adaptată activităţilor de grup pot deveni membri JCI Bucuresti în condiţiile îndeplinirii condiţiilor
stipulate în articolele 5.2, 5.3. şi 5.4.
Art.5.2. Vârsta limită
Limita de vârstă a membrilor JCI Bucuresti este de minim 18 ani şi de maxim 40 ani. Apartenenţa la
organizaţie se prelungeşte automat până la sfarşitul anului în cursul căruia membrul a implinit 40 de ani, cu
excepţia Fostului Preşedinte care poate servi în această capacitate pentru maxim un an.
Art.5.3. Condiţii preliminarii
1. Primirea ca membru aderant al JCI Bucuresti se face în mod individual pe baza liberului
consimţământ.
2. Cererea de înscriere trebuie să fie adresată în scris pe formularul de adeziune, ocazie cu care se va
achita in avans şi întreaga valoare a cotizaţiei stabilite, conform Cap. 14 şi ROI.
3. Cererile de înscriere ca membru aderant trebuie să fie recomandate de cel puţin un membru cu
drepturi depline şi trebuie să fie acceptate cu o majoritate de voturi ale membrilor Consiliului
Director, astfel incepând perioada de stagiu.
4. Persoana care doreşte să devină membru cu drepturi depline a JCI Bucuresti trebuie să cunoască şi
să respecte prevederile statutului JCI Bucuresti în vigoare şi să participe la o şedinţă de orientare şi
la ceremonia de aderare din cadrul Adunării Generale.
5. Fiecare membru trebuie să aducă la cunoştinţă şi să menţină o adresă de e-mail funcţională unde să
poată primi notificările oficiale din partea JCI Bucuresti.
Art. 5.4. Perioada de stagiu
Orice membru aderant acceptat va trece printr-o perioadă de stagiu de 3 luni pe parcursul căreia va
participa la toate programele şi va activa prin rotaţie în toate comisiile JCI Bucuresti, fără însă a avea drept de
vot. La sfârşitul acestei perioade, Consiliul Director va lua o decizie de acceptare sau respingere ca membru cu
drepturi depline. Acceptarea se ratifică de către Adunarea Generală. Membrii noi acceptati vor trece prin
Ceremonia de Initiere, care va fi administrata de catre Presedinte:
“Sunteti pe punctul de a deveni membri ai celei mai importante organizatii pentru tineri din lume.
Junior Chamber International ofera membrilor oportunitatea de a intalni tineri ambitiosi si de succes,
de a lua parte in proiecte semnificative, de a implini o nevoie universala de dezvoltare personala si de a
contribui in societate. Ridicati mana dreapta si repetati dupa mine:”
Noii membri repeta in cor:
“Eu, ....., mă angajez solemn să observ principiile si traditiile JCI Bucuresti şi JCI Romania si să
promovez obiectivele JCI Romania si Junior Chamber International.”
Toti membrii prezenti se ridica, aplauda dupa care pe rand strang mana noilor membri si ii felicita
pentru ca s-au alaturat miscarii Junior Chamber International. Presedintele inamneaza noilor membri Pachetul
Noului Membru, legitimatia si insigna de membru.
Art. 5.5. Demisia
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Calitatea de membru JCI Bucuresti incetează pe baza unei cereri de retragere adresată Preşedintelui,
care va fi obligatoriu însoţiăa de dovada reglementării plăţii cotizaţiei şi a tuturor problemelor de ordin
financiar şi material cu JCI Bucuresti şi membrii acesteia. Retragerea nu presupune rambursarea cotizaţiei deja
achitate.
Art.5.6. Drepturile membrilor
Drepturile membrilor JCI Bucuresti sunt:
1. să participe la Adunările Generale JCI Bucuresti, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi
de control ale JCI Bucuresti, să pună în discuţie probleme şi să ia parte la dezbateri în condiţiile
reglementate de statut şi Regulamenul de Organizare Interna (ROI);
2. să participe la activităţile JCI Bucuresti si JCI Romania, atât în ţara cât şi în străinătate;
3. să-şi exprime opinia şi să contribuie cu propuneri şi acţiuni concrete la activităţile desfăşurate;
4. să primeasca orice informaţii cu privire la activitatea JCI Bucuresti;
5. să utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul JCI Bucuresti în activităţile realizate în interesul
acesteia;
6. să aiba acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune JCI Bucuresti;
7. să beneficieze de toate resursele oferite de aceasta în confomitate cu prevederile stautului şi ale
ROI.
Art.5.7. Obligaţiile membrilor
Obligaţiile decurgând din calitatea de membru sunt:
1. să cunoască şi să respecte prevederile statutului, ROI şi hotărârile conducerii asociaţiei;
2. să participe activ în cel puţin unul din proiectele şi comisiile JCI Bucuresti;
3. să sprijine JCI Bucuresti în realizarea scopului şi obiectivelor sale;
4. să nu întreprindă activităţi care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociaţiei;
5. să mentină o adresă de e-mail funcţională la care să poată primi notificările oficiale ale JCI
Bucuresti;
6. să platească taxa de înscriere în JCI Bucuresti şi cotizaţia stabilită conform Cap. 14 si ROI.
Art.5.8. Pierderea drepturilor
Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde într-una din urmatoarele situaţii:
1. Dacă 2/3 din membrii Consiliului Director sunt de părere că un membru nu mai îndeplineşte
condiţiile necesare pentru a fi membru al JCI Bucuresti, acesta poate fi exclus după ratificarea
acestei decizii prin votul a cel puţin 2/3 din membrii Adunării Generale.
2. Depăşirea termenului de plata a cotizaţiei cu mai mult de 30 de zile atrage dupa sine pierderea
dreptului de vot la reuniunile JCI Bucuresti până la reglementare. Depăşirea termenului de plată a
cotizaţiei cu mai mult de 90 de zile atrage după sine pierderea calităţii de membru JCI Bucuresti.
3. Aprobarea demisiei conform Art. 5.5.
4. Decesul sau incapacitatea persoanelor fizice.
Art. 5.9. Alţi membri
1. Senatorii JCI din România
Calitatea de Senator JCI se obţine numai prin aprobarea JCI în urma rezultatelor deosebite înregistrate
în activitatea din cadrul filialelor JCI locale şi naţionale. Aplicaţia de Senator JCI trebuie aprobată la nivel local
şi naţional de catre Consiliile Directoare şi de Preşedinţii în exerciţiu, cât şi de Consiliul Senatorilor JCI ai
României. Această calitate este cea mai înaltă onoare conferită unui membru curent sau trecut al JCI, şi conferă
dreptul de membru pe viaţa al JCI Bucuresti, JCI Romania şi JCI. Drepturile Senatorilor JCI din România:
• Au dreptul de a participa la reuniunile JCI Bucuresti.
• Au drept de cuvânt în cadrul reuniunilor JCI Bucuresti.
• Au dreptul de a introduce moţiuni în cadrul reuniunilor JCI Bucuresti.
• Au dreptul de a participa la reuniunile Consiliului Director JCI Bucuresti.
• Au drept de cuvânt în cadrul reuniunilor Consiliului Director JCI Bucuresti.
• Au dreptul de a introduce moţiuni în cadrul reuniunilor Consiliului Director JCI Bucuresti.
Senatorii JCI nu au drept de vot.
2. Membrii Seniori
Calitatea de Membru Senior poate fi dobândită de orice membru JCI Bucuresti cu vârsta peste 40 de
ani care a participat activ în viaţa organizaţiei şi care vrea să rămână în contact ulterior cu JCI Bucuresti.
Membrul trebuie să continue să îşi plătească cotizaţiile JCI Bucuresti la zi. Această calitate se dobândeşte la
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propunerea a cel puţin 2/3 din membrii Consiliului Director şi după ratificarea propunerii a cel puţin 2/3 din
membrii Adunării Generale.
Drepturile Membrilor Seniori:
• Au dreptul de a participa la reuniunile JCI Bucuresti.
• Au drept de cuvânt în cadrul reuniunilor JCI Bucuresti.
Membrii Seniori nu au drept de vot şi nici dreptul de a introduce moţiuni.
3. Membrii de Onoare
Calitatea de Membru de Onoare poate fi dobândită de orice persoana fizică sau juridică care îşi
însuşeşte statutul, metodologia şi obiectivele JCI Bucuresti. Adunarea Generală poate acorda calitatea de
Membru de Onoare persoanelor care ajută şi susţin cu rezultate deosebite derularea programelor şi atingerea
obiectivelor JCI Bucuresti. Aceasta calitate se dobândeşte la propunerea a cel puţin 2/3 din membrii Consiliului
Director şi dupa ratificarea propunerii a cel puţin 2/3 din membrii Adunării Generale.
Drepturile Membrilor de Onoare:
• Au dreptul de a participa la reuniunile JCI Bucuresti.
• Au drept de cuvânt în cadrul reuniunilor JCI Bucuresti.
Membrii de Onoare nu au drept de vot şi nici dreptul de a introduce moţiuni.
JCI Bucuresti îşi rezerva dreptul de a retrage calitatea de Membru de Onoare prin aplicarea aceleiaşi
proceduri utilizate la acordarea acestei calităţi, în condiţii care vor fi aduse la cunoştinţa acestuia în prealabil.
4. Consiliul Consultativ
In fiecare an, Consiliul Consultativ al JCI Bucuresti este numit de catre Presedinte prin selectie (cu
ratificarea Adunarii Generale) din totalitatea Membrilor de Onoare JCI Bucuresti, Membrilor Seniori JCI
Bucuresti, Membrilor de Onoare JCI Romania cu reşedinţa/locul de munca în Bucuresti, sponsorilor oficiali ai
programelor JCI Bucuresti, personalitatilor publice si politice care impartasesc obiectivele si scopul JCI
Romania, cât şi a Senatorilor JCI din România cu reşedinţa/locul de muncă in Bucureşti. Acesta se întâlneşte
anual sau la cerinţa expresă a Preşedintelui JCI Bucuresti pentru a face recomandări pentru Planul pe Termen
Lung, Planul de Acţiune, idei de proiecte, bugetul JCI Bucuresti, metode de recrutare/extindere, training, sau
orice alte probleme de interes. În cadrul întâlnirilor cu Consiliului Consultativ pot fi invitaţi membri JCI
Bucuresti cu rezultate deosebite.
Cap. 6 - ADUNAREA GENERALĂ
Art. 6.1. Autoritatea supremă
Adunarea Generală a membrilor este organul de conducere al organizaţiei şi constituie autoritatea
supremă a JCI Bucuresti. Ea girează activităţile JCI Bucuresti şi păstrează toate drepturile în afara celor specific
atribuite Consiliului Director, Preşedintelui sau responsabililor JCI Bucuresti.
Art. 6.2. Prerogative exclusive
Adunarea Generală se bucură de drept de vot exclusiv in urmatoarele probleme:
1. Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei.
2. Alegerea tuturor responsabililor aleşi şi ratificarea revocărilor acestora.
3. Aprobarea Planului de Acţiune şi a programelor de activitate pentru noul an.
4. Aprobarea propunerii de buget de venituri şi cheltuieli pentru noul an.
5. Aprobarea şi revocarea auditorilor contabili şi a cenzorilor pentru noul an.
6. Aprobarea Planului pe Termen Lung.
7. Aprobarea amendamentelor propuse la actul constitutiv şi statutul JCI Bucuresti.
8. Realizarea şi modificarea Regulamentului de Organizare Interna al JCI Bucuresti.
9. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinatiei bunurilor rămase după lichidare
cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din O.G. nr. 26/2000.
Art. 6.3. Responsabilităţi specifice
Adunarea Generală primeşte şi acţionează în conformitate cu rapoartele şi recomandările adresate ei de
către Consiliul Director sau de orice membru al ei şi:
1. Primeşte Raportul Anual efectuat de Consiliul Director.
2. Primeste raportul contabil şi situatia financiară la sfârşitul anului.
3. Ratifică nominalizările responsabililor numiţi.
4. Ratifică afilierea noilor membri.
5. Tratează orice problemă care face obiectul unei Adunări Generale Anuale, inclusiv discutarea şi
aprobarea Planului de Acţiune şi a propunerii de buget pe anul următor.
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Art.6.4. Structura
Adunarea Generală este compusă din membrii JCI Bucuresti, care sunt:
1. Membrii Consiliului Director JCI Bucuresti.
2. Toţi membrii cu drepturi depline şi cotizaţie la zi la momentul reuniunii.
Membrii aderanţi, Senatorii JCI ai Romaniei, precum şi alţi membri (onorifici, seniori), nu fac parte din
Adunarea Generală, însă sunt invitaţi să participe la Adunarea Generală şi au drepturi in conformitate cu
Articolul 5.7.
Art.6.5. Dreptul la vot
Membrii cu drepturi depline, cu plata cotizaţiei la zi şi prezenţi la Adunarea Generală se bucură de un
vot singular la orice reuniune. Votul se va face deschis cu excepţia alegerii responsabililor JCI Bucuresti sau în
cazul in care votul secret este decis de cel puţin 1/3 din membrii prezenţi cu drept de vot.
Art. 6.6. Voce preponderentă
Preşedintele se bucura de voce preponderentă în caz de balotaj, cu excepţia cazurilor de alegere a
responsabililor aleşi ai JCI Bucuresti.
Art.6.7. Procura
Procurile nu sunt acceptate şi nimeni nu are dreptul la mai mult de un vot.
Art.6. 8. Quorum
Adunarea Generală în cazul oricărei reuniuni este statutară în cazul prezenţei a cel puţin 30% din
numărul total al membrilor cu drept de vot. Membrii Consiliului Director National si toti membrii care fac parte
din structura nationala de conducere, la orice nivel, nu sunt luati in calcul atunci cand se evalueaza numarul
total de membri curenti ai asociatiei, pentru scopul acestui articol.
Art.6.9. Data Adunarii Generale Anuale
Adunarea Generală Anuală a JCI Bucuresti va avea loc în fiecare an în timpul lunii noiembrie la o data
decisă de către membrii Consiliului Director.
Art.6. 10. Notificare
Secretarul General va informa în scris sau prin e-mail toţi membrii JCI Bucuresti despre data
convocării Adunării Generale Anuale, cu cel puţin 30 zile înainte de data menţionată. Cu cel puţin 7 zile înainte
de aceasta data, Secretarul General va adresa tuturor membrilor o copie a ordinii de zi cu problemele care vor fi
tratate, precum şi lista persoanelor eligibile pentru a fi alese în noul Consiliu Director.
Art.6. 11. Amânarea
Adunarea Generală Anuală nu poate fi amânată decât în cazuri deosebite. Ea trebuie să fie
reprogramată la o data cât mai apropiată de data iniţiala. Raţiunea amânării şi motivele acesteia trebuie să fie
supuse atenţiei Preşedintelui JCI Bucuresti sau Consiliului Director care va decide amânarea, precum şi data
reprogramării.
Cap. 7 - ALTE ADUNĂRI GENERALE ALE MEMBRILOR
Art.7. 1. Adunări Generale periodice ale membrilor
Membrii JCI Bucuresti se vor reuni o dată pe lună, data si ora de preferinţă fiind menţionate în ROI.
Art.7. 2. Adunări Generale Speciale
Preşedintele sau Consiliul Director pot convoca Adunări Generale Speciale, în baza propriei solicitări
sau pe baza unei cereri scrise a cel puţin 1/3 din membrii cu drepturi depline. Raţiunea unei asemenea reuniuni
trebuie să fie specificată la momentul convocării şi să parvină tuturor membrilor JCI Bucuresti cu cel puţin 7
zile înainte de data Adunării Generale Speciale.
Cap. 8 – RESPONSABILII JCI Bucuresti
Art. 8.1. Responsabilii aleşi
Responsabilii aleşi ai JCI Bucuresti sunt :
1. Preşedintele;
2. Vicepreşedintele Executiv (daca exista);
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3. Vicepreşedinţii: Individual, International, Afaceri.
NOTA: Structura si numărul responsabililor aleşi va fi decisă în conformitate cu numărul de membri ai
JCI Bucuresti de catre Adunarea Generală.
Art. 8.2. Responsabilii numiţi
Responsabilii numiţi ai JCI Bucuresti sunt:
1. Secretarul sau Secretarul General;
2. Trezorierul;
3. Consilierul Juridic General.
NOTA: Deşi Consiliul Director numeşte Directorii de Comisii, iar aceştia numesc Directorii de
Proiecte, nici unii din aceştia nu sunt consideraţi “responsabili numiţi” ai JCI Bucuresti.
Art. 8.3. Fostul Preşedinte
Fostul Preşedinte este Preşedintele imediat anterior ales celui curent. În afara responsabililor aleşi şi
numiţi, Fostul Preşedinte este un responsabil JCI Bucuresti cu acelaşi titlu ca şi responsabilii aleşi. În primul an
de activitate al organizaţiei (cand nu există un Fost Preşedinte), acest rol poate fi preluat de către un membru cu
experienţa al unei alte filiale JCI Romania. Uneori, Fostul Preşedinte poate prelua integral şi rolul Consilierului
Juridic General, astfel nemaifiind necesară numirea acestuia.
Art. 8.4. Funcţii
Responsabilii JCI Bucuresti exercită funcţiile care le sunt atribuite de către Preşedinte şi cele care sunt
stipulate în prezentul statut.
Art. 8.5. Alegerile
Fiecare responsabil ales conform art. 8.1 trebuie să fie ales separat cu majoritatea sufragiilor exprimate
în reuniunea Adunării Generale Anuale a JCI Bucuresti.
Art. 8. 6. Nominalizările
1. Nominalizările se fac în scris şi trebuie să prevadă numele candidatului şi funcţiile pentru care
candidează. Nominalizarea trebuie să fie susţinută de o recomandare a cel puţin doi membri cu
drepturi depline ai JCI Bucuresti. Candidatul trebuie de asemenea să prezinte Secretarului General
consimţământul său scris de a servi în Consiliul Director JCI Bucuresti în cazul în care este ales.
Candidatura trebuie să parvină Secretarului General cu cel puţin 30 zile înainte de data Adunării
Generale Anuale.
2. Dacă până în momentul alegerilor nu este primită nici o candidatura în scris, Preşedintele în
exerciţiu poate să ceară Adunării Generale să procedeze la nominalizări verbale.
Art. 8.7. Aprobarea responsabililor numiţi
Nominalizarea responsabililor numiţi conform art. 8.2 se va face de către Preşedintele nou ales şi
trebuie să fie aprobată cu majoritatea voturilor Adunării Generale Anuale sau în cursul oricărei alte Reuniuni
Generale ţinute după 1 ianuarie a anului urmator.
Art. 8.8. Durata unui mandat
Responsabilii aleşi sau numiţi îşi asumă funcţiile lor pe timpul unui an începând cu 1 ianuarie următor
alegerii sau nominalizării lor şi terminand cu 31 decembrie al anului pentru care au primit mandatul. In cazul
unei nominalizări după 1 ianuarie, mandatul va fi valabil pentru perioada rămasă din anul in curs. Mandatele
mai scurte de un an se consideră mandate incomplete.
Art. 8.9. Eligibilitatea
1. Restricţii: Nici un responsabil ales sau numit nu va putea activa pe aceeasi poziţie ulterior
satisfacerii unui mandat complet. O persoana poate fi re-aleasă sau re-numită membră a Consiliului
Director, dar nu poate fi re-aleasă sau re-numită pe acelaşi post decât prin vointa Presedintelui si
dacă nu a beneficiat de un mandat complet pe acest post. O persoană poate beneficia pe aceeaşi
poziţie de maxim un mandat provizoriu pentru iniţierea organizatiei şi de maxim un mandat
incomplet.
2. Vârsta: Nici un candidat care îndeplineşte vârsta de 40 ani înaintea debutului mandatului nu poate
fi ales sau numit în acest post.
3. Membru: Toţi candidaţii la o alegere sau toţi responsabilii numiţi trebuie să fie în momentul
alegerii sau numirii membri cu drepturi depline ai JCI Bucuresti.
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4. Participarea la Adunarea Generală Anuală: Candidaţii la alegeri trebuie să fie inregistraţi şi
trebuie să participe la Adunarea Generală Anuală la care îşi prezintă candidatura, absenţa lor
nefiind admisa decât cu motive obiective aprobate de catre Preşedinte.
5. Condţtii specifice minime pentru alegerea ca Preşedinte JCI Bucuresti: Candidatul la funcţia de
Preşedinte trebuie sa fi funcţionat la data asumării funcţiei pentru cel puţin o jumătate de an în
cadrul Consiliului Director, cu excepţia primului an de activitate al JCI Bucuresti.
6. Ridicarea criterului de membru: cu votul pozitiv a 4/5 din membrii prezenti ai Adunarii Generale,
criteriul de membru (alin 3) poate fi eliminat in cazul anumitor pozitii pentru candidati
extraordinari provenind din afara sistemului JCI.
Art. 8.10. Posturi vacante
1. Orice post vacant in cadrul Consiliului Director cu excepţia celui de Preşedinte poate fi ocupat prin
numirea efectuată de către Consiliul Director, cu ratificarea prin vot al Adunării Generale, iar
persoana numită îşi va asuma funcţia pentru perioada rămasă din mandatul predecesorului sau.
2. In cazul în care Preşedintele se află în incapacitate de a-şi exercita funcţia, din motive obiective
(deces, incapacitate, demisie etc.), Vicepreşedintele Executiv va prelua funcţia de Preşedinte pentru
durata rămasă, sub rezerva ratificarii de către Adunarea Generală. În cazul în care nu a fost
prevăzut prin structură un Vicepreşedinte Executiv, Consiliul Director va desemna prin vot unul
dintre Vicepreşedinţi pentru a asuma Preşedinţia pe perioada rămasă, sub rezerva ratificarii
Adunării Generale.
Art. 8.11 Angajament
Toţi responsabilii aleşi sau numiţi trebuie să-şi ia Angajamentul Solemn al Asumării Funcţiei,
administrat de către Preşedinte în cadrul Adunării Generale Anuale sau cât mai curând după aceasta.
Presedintele va incepe:
“Functia in care ai fost ales este o functie de demnitate si importanta. Acceptand aceasta functie, iti
asumi o responsabilitate care nu poate fi tratata neglijent si din care nu vei fi absolvit cu usurinta. Esti
de acum insarcinat cu responsabilitatea de a duce mai departe, cu seriozitate si hotarare, obiectivele
Junior Chamber International Romania.
Cu statutul ca ghid, trebuie sa fii intotdeauna gata sa exerciti reponsabilitatile functiei cu care ai fost
incredintat de catre membrii acestei organizatii. Esti insarcinat sa guvernezi domeniile tale de
raspundere dupa legile democratiei, in care fiecare persoana care doreste sa vorbeasca va fi auzita, in
asa fel incat toate optiunile sa fie considerate, pentru ca cea mai buna parere sa triumfe prin vointa
exprimata a majoritatii, si cel mai bun curs de actiune sa fie ales.
Accepti aceasta sarcina?”
Toţi responsabilii aleşi sau numiţi vor repeta apoi cu voce tare Angajamentul Solemn al Asumării
Funcţiei:
“Eu, ....., mă angajez solemn să indeplinesc fidel funcţia de ..... în cadrul JCI Bucuresti şi să servesc
până la limita maximă a abilităţilor mele drept un exemplu viu al filozofiei şi valorilor acestei
organizaţii. Mă angajez să observ şi să urmăresc aplicarea Statutului Organizaţiei, a Organizaţiei
Nationale şi a JCI.”
Art. 8.12. Remunerarea
Toti responsabilii îşi îndeplinesc funcţia cu titlu benevol, nefiind remuneraţi financiar.
Secretarul General poate fi platit, devenind astfel Directorul Executiv si Administrativ al organizatiei.
In acest caz insa, Secretarul General isi pierde dreptul de vot in cadrul Consiliului Director.
Cap. 9 - RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR
PREŞEDINTELE
Art. 9.1. Funcţii
1. Este responsabil executiv principal al JCI Bucuresti.
2. Prezidează toate reuniunile Adunării Generale şi ale Consiliului Director.
3. Reprezintă JCI Bucuresti în toate ocaziile oficiale.
4. Dă seama de activitatea sa în faţa Adunării Generale şi a Consiliului Director.
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VICEPREŞEDINTELE EXECUTIV
Art. 9.2. Funcţii
1. Înlocuieşte Preşedintele în caz de necesitate sau atunci când indicat de către Preşedinte.
2. Însoţeşte Preşedintele în toate ocaziile oficiale şi relaţiile cu organizaţiile externe, în vederea
candidaturii la postul de Preşedinte în anul următor.
3. Asumă reponsabilitatea generală pentru creşterea efectivului de membri al JCI Bucuresti.
4. Monitorizează şi coordonează toate activităţile şi programele JCI Bucuresti; supervizează
activitatea Vicepreşedinţilor.
5. Pregăteşte Planul de Acţiune pentru anul urmator.
VICEPREŞEDINTELE
Art. 9.3. Funcţii
1. Îndeplineşte sarcinile încredinţate de către Preşedinte, iar în particular supervizează, coordonează şi
animă activităţile din unul sau mai multe domenii de activitate JCI.
2. Supervizează activitatea Directorilor de Comisii repartizaţi.
3. Informează şi avizează Preşedintele şi Consiliul Director în legatură cu programe şi proiecte.
4. Primeşte informaţii şi materiale de la JCI Romania şi JCI referitoare la domeniile de acţiune
repartizate şi le distribuie Directorilor de Comisie relevanţi.
SECRETARUL GENERAL
Art. 9.4. Funcţii
1. Este responsabil administrativ al JCI Bucuresti aflat sub coordonarea directă a Preşedintelui.
2. Informeaza membrii despre toate reuniunile Adunării Generale, indiferent de natura acestora.
3. Este însărcinat să ia note, să păstreze şi să arhiveze procesele-verbale ale reuniunilor Adunărilor
Generale şi ale Consiliului Director şi să le pună la dispoziţia membrilor JCI Bucuresti spre
consultare, la solicitarea acestora.
4. Pregăteşte ordinea de zi a reuniunilor în conformitate cu cele stabilite de Adunarea Generala sau
Consiliul Director şi o supune aprobării Preşedintelui.
5. Este însărcinat cu pregătirea Raportului Anual al activităţilor şi programelor JCI Bucuresti pe baza
raportărilor individuale a Consiliului Director, Directorilor Comisiilor şi a Directorilor de Proiecte.
TREZORIERUL
Art. 9.5. Funcţii
1. Organizează evidenţa contabilă a JCI Bucuresti.
2. Asigură integritatea fondurilor financiare şi materiale în calitate de gestionar al JCI Bucuresti.
3. Organizează controlul financiar preventiv în utilizarea fondurilor organizaţiei în vederea
preîntâmpinării nerespectării reglementărilor financiar-bugetare în vigoare.
4. Asigură urmărirea şi recuperarea eventualelor debite.
5. Este responsabil cu incasarea cotizaţiilor, emite note de întârziere a plăţii cotizaţiilor şi urmăreşte
încasarea acestora.
6. Elaborează şi execută bugetul de venituri şi cheltuieli, prezentând trimestrial o dare de seamă cu
privire la modul de realizare a veniturilor şi cheltuielilor.
7. Este responsabil cu pregătirea Raportului Anual asupra relaţiilor financiar-contabile a JCI
Bucuresti.
8. Este responsabil împreună cu Preşedintele în faţa legii pentru orice folosire ilegala sau nestatutara a
fondurilor JCI Bucuresti.
9. Toate cec-urile şi alte ordine relative la conturile in bancă a JCI Bucuresti sunt semnate de
Preşedinte sau după caz de Vicepreşedintele Executiv sau unul din Vicepreşedinţii desemnaţi ca
înlocuitor în cazuri speciale la începutul mandatului şi contrasemnate de Trezorier. În absenţa
Trezorierului, Secretarul General poate contrasemna cecurile sau ordinele de plată.
CONSILIERUL JURIDIC GENERAL
Art. 9. 6. Funcţii
1. Îndeplineşte funcţia de observant al procedurii parlamentare în cadrul Consiliului Director şi în
cadrul Adunării Generale.
2. Hotărăşte în materie de procedură parlamentară la cererea Preşedintelui şedinţei.
3. În cazul în care Consilierul Juridic General nu există sau nu este prezent, prerogativele acestuia de
respectare a procedurilor parlamentare vor fi preluate de către un înlocuitor temporar numit de
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Preşedintele şedinţei şi aprobat de participanţi.
4. Verifică respectarea statutului cât şi a reglementărilor legale în vigoare de către membrii JCI
Bucuresti.
5. Propune amendamente la statutul JCI Bucuresti sau propune alte reglementări ce se impun,
verificând incadrarea amendamentelor propuse în legile aplicabile.
Cap. 10 - CONSILIUL DIRECTOR
Art.10.1. Structura şi funcţiile
Responsabilii aleşi şi cei numiţi compun Consiliul Director. Senatorii JCI ai României au drept de
participare, cuvânt şi introducere de moţiuni la reuniunile Consiliului Director, dar nu au drept de vot.
Art. 10. 2. Funcţii
Funcţiile Consiliului Director, care este organul director al JCI Bucuresti sunt:
1. Controlează bunurile şi administrează fondurile JCI Bucuresti.
2. Îndeplinesc toate obligaţiile conducerii JCI Bucuresti, investite prin statut sau încredinţate de
Adunarea Generală.
3. Se ocupă de toate problemele care îi sunt încredinţate de Adunarea Generala şi implementează
hotărârile luate şi acţiunile decise.
4. Incheie acte juridice în numele şi pe seama JCI Bucuresti.
5. Planifică şi coordonează activităţile JCI Bucuresti.
6. Propune Directori de Comisii ratificării Adunării Generale.
7. Ratifică numirea de Directori de Proiecte.
8. Revede şi revizuieşte bugetul anual oricând este necesar pentru a îl supune atenţiei şi aprobarii
Adunarii Generale.
9. Incheie acte juridice în numele şi pe seama JCI Bucuresti, prin imputernicirea Presedintelui sau a
altui responsabil.
10. Propune, primeşte şi analizează amendamente propuse la prezentul statut. Susţine, recomandă
împotriva sau cere schimbări ale acestor amendamente. Proponentul, astfel sfătuit, poate retrage,
schimba sau menţine propunerile de amendament spre votul Adunării Generale.
11. Primeşte şi analizează aplicaţiile de Senator JCI şi face recomandări Preşedintelui de acceptare sau
refuzare a acestora. Aplicaţiile acceptate sunt trimise pentru avizarea Preşedintelui Naţional.
Trimiterea aplicaţiilor înspre Junior Chamber International se face numai cu votul şi acceptul final
al Consiliului Senatorilor JCI ai Romaniei.
12. Are puterea de demite cu votul a 2/3 din membrii săi orice Director, Vicepresedinte sau orice
responsabil numit sau ales care nu se achită de funcţiile sale, la propunerea unui membru al
Consiliului Director sau a unui Senator JCI. Preşedintele JCI Bucuresti poate fi înlocuit doar la
propunerea unui Senator JCI sau responsabil national JCI Romania, în urma constatării unor
deficienţe grave în îndeplinirea funcţiei.
13. La cererea Preşedintelui, decide asupra obiectivelor, responsabilităţilor şi structurii Comisiei pentru
strategia JCI Bucuresti pe termen lung. Nominalizează membrii comisiei.
14. Decide asupra acceptarii membrilor cu drepturi depline şi propune lista de aprobări spre ratificarea
Adunării Generale.
15. Decide asupra aceptarii membrilor aderanţi.
16. Prezintă Adunării Generale Raportul Anual pe anul de exercitiu, executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Planul de
Acţiune anual şi pe Termen Lung.
Art. 10.3. Reuniuni
1. Reuniuni regulate: Consiliul Director se reuneşte o dată pe lună într-un loc şi la o dată stabilite de
Preşedinte. Secretarul General informează prin e-mail sau telefon pe toţi membrii asupra acestei
reuniuni cu minim 3 zile înaintea acesteia, în afară de cazul în care aceasta a fost decisă în cadrul
ultimei reuniuni şi a fost menţionată în procesul-verbal.
2. Reuniuni cu caracter special: O reuniune cu caracter special a Consiliului Director poate avea loc
în urma deciziei Preşedintelui sau a Secretarului General, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii
Consiliului Director.
Art. 10.4. Quorum
Orice reuniune a Consiliului Director este statutară în cazul prezenţei a mai mult de jumătate din
membrii Consiliului Director.
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Art. 10.5. Votul
1. Fiecare membru prezent al Consiliului Director beneficiază de un singur vot în cadrul reuniunilor
Consiliului Director.
2. Votul se face deschis, exceptând cazul în care Preşedintele decide altfel sau dacă minimum 1/3 din
membrii prezenţi o cer.
3. Voturile prin procură nu sunt acceptate.
Cap. 11 - PROGRAMELE DE ACTIVITATE
Art. 11.1. Domenii de activitate
In vederea facilitării realizării obiectivelor JCI Bucuresti, sfera de activitate a acesteia este imparţită in
trei domenii de activitate posibile, după cum urmează:
1. Individual: Pentru a oferi membrului individual oportunitatea de a isi dezvolta aptitudinile si
potentialul personal prin programe de training.
2. International: Pentru a oferi membrului individual oportunitatea de a contribui la consolidarea
intelegerii şi cooperarii intre oameni.
3. Afaceri: Pentru a oferi membrului individual oportunitatea de a contribui la dezvoltarea
infrastructurii economice, a prosperitatii şi a bunastarii economice globale.
Art. 11.2. Comisii
In vederea realizarii balansate a acestor obiective, activitatea JCI Bucuresti se va desfasura prin
programe conduse si gestionate de comisii permanente, desemnate dupa cum urmeaza:
1. Individual:
• Comisia pentru dezvoltare personală
• Comisia trainerilor şi formarea Consiliului Director
• Comisia pentru creşterea efectivului de membri şi pentru extindere naţională
• Comisia pentru organizarea evenimentelor de team building, sport şi distracţie
• Comisia pentru organizarea întâlnirilor regulate JCI Bucuresti: Adunări Generale, Adunarea
Generală Anuală, Întâlnirea Anuală a Consiliului Consultativ şi Petrecerea Anuală JCI Bucuresti
2. Internaţional:
• Comisia pentru Internet, albume/arhive şi marketing/materiale
• Comisia pentru relaţii cu publicul/presa, newsletter JCI Bucuresti şi premii locale, JCI Romania şi
JCI
• Comisia pentru relaţii şi proiecte internaţionale şi participarea la evenimente/conferinţe
internaţionale JCI
• Comisia pentru twinning-uri internaţionale
3. Afaceri:
• Comisia pentru strategia JCI Bucuresti pe termen lung (formata la dispoziţia expresă a
Preşedintelui)
• Comisia pentru finanţe, sponsori şi granturi (“dezvoltare parteneriate”)
• Comisia pentru advocacy în favoarea climatului de afaceri, politici economice mai bune, proiecte
guvernamental-economice şi partenariatul cu Camera de Comerţ.
• Comisia pentru programe antreprenoriale, economice şi de afaceri
• Comisia pentru programele “Business” de networking
Art.11.3. Directorii de Comisie
Consiliul Director va numi câte un Director pentru fiecare din comisiile de mai sus. De asemeni,
Adunarea Generală poate aproba consolidarea mai multor comisii permanente, creşterea numărului de comisii
sau instituirea de noi comisii. În cazuri extreme, o singură persoană poate servi temporar ca Director pentru mai
multe comisii dacă numarul redus de membri o dictează. Directorii de Comisie sunt responsabili:
1. Să supervizeze activitatea Directorilor de Proiecte aferenţi comisiilor lor;
2. Să promoveze, să coordoneze şi să supervizeze activitaţile programelor şi proiectelor aflate în
directa lor responsabilitate;
3. Să facă recomandari Consiliului Director pe baza informaţiilor din sfera lor de responsabilitate.
4. Să producă un raport relevând realizarea programului anual.
Art.11.4. Directorii de Proiecte
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Pentru fiecare proiect aprobat, un Director de Proiect va fi numit de catre Directorul de Comisie, cu
aprobarea Consiliului Director. Directorul de Proiect este însărcinat să promoveze, animeze şi coordoneze
proiectul, să prezideze comisia de proiect şi să prezinte periodic stadiul proiectului către Directorul de Comisie.
La finalizarea proiectului, fiecare Director de Proiect împreuna cu echipa sa vor trebui să întocmeasca atât un
raport de realizare a proiectului, cât şi un album ilustrativ în versiune fizica şi electronica, care să comemoreze
participarea membrilor la realizarea proiectului.
Art.11.5. Premii
JCI Bucuresti va stabili un program de premii în scopul recunoaşterii şi onorării membrilor ce au
realizat contribuţii speciale la dezvoltarea obiectivelor JCI Bucuresti. Recompensele sunt onorifice, fără
caracter material.
Cap. 12 - FINANTE
Art. 12.1. Activul patrimonial
Activul patrimonial al JCI Bucuresti este constituit din:
1. Cotizaţiile membrilor JCI Bucuresti,
2. Donaţii, sponsorizări sau legate,
3. Veniturile realizate din activitaţi economice directe,
4. Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale,
5. Granturi sau finanţari,
6. Alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale, din ţară sau din străinătate, destinate
realizării scopurilor JCI Bucuresti.
Art. 12.2. Anul financiar
Anul financiar JCI Bucuresti se exercită pe perioada 1 ianuarie - 31 decembrie.
Art. 12.3. Contabilitatea JCI Bucuresti
Evidenţa de gestiune, registrele de venituri şi cheltuieli cât şi alte efecte contabile ale JCI Bucuresti
sunt în păstrarea Trezorierului sub directa supraveghere a Consiliului Director.
Art. 12.4. Bugetul
Trezorierul propune proiectul de buget pentru anul următor Consiliului Director. În urma modificarilor,
bugetul este ulterior supus aprobării Adunării Generale.
Art. 12.5. Raporturi trimestriale
Trezorierul este insarcinat cu pregătirea situaţiei financiare pe trimestre şi o va prezenta atenţiei
membrilor Consiliului Director pentru orice eventuală revizie.
Art. 12.6. Destinaţia bunurilor in cazul dizolvării
In cazul dizolvării organizaţiei, bunurile vor reveni organizaţiei-mamă, Junior Chamber International
Romania, sau dupa caz, altor filiale locale, la nivelul orasului Bucureşti sau in alt oraş.
Cap. 13 - COTIZAŢIA
Art. 13.1. Achitarea cotizaţiei
Cotizaţia va fi plătită în avans, anual sau semianual, în funcţie de decizia Adunării Generale. Cotizaţia
trebuie plătită periodic, cu raportare la data “aniversară” a înscrierii.
Art. 13.2. Cotizaţia
Valoarea cotizaţiei anuale şi a pachetului noului membru este stabilită de către Adunarea Generală de
ori de câte ori este nevoie şi este conform evidenţiată in ROI.
Art. 13.3. Neachitarea cotizaţiei
Neachitarea cotizaţiei de către orice membru JCI Bucuresti atrage pierderea temporară sau permanentă
a calităţii de membru, conform Art. 5.6., secţiunea 2.
Art. 13.4. Remiterea cotizaţiilor JCI si JCI Romania
Partea de cotizaţie a membrilor reprezentând cota de participare la afilierea internaţionala JCI şi
afilierea naţionala JCI Romania va fi ţinută in trust, separat de fondurile curente ale organizaţiei, şi va fi remisă
anual, in integrum, către JCI Romania, odată cu înregistrarea anuală a numărului de membri.
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Membrii speciali conform Art 5.9. se raportează numai către JCI Romania si nu către JCI. Cotizaţiile
acestor categorii de membri se reţin în întregime la filiala locală JCI Bucuresti.
Cap. 14 - SEDIUL CENTRAL
Art. 14.1. Locaţie
Sediul provizoriu al JCI Bucuresti se găseşte în Str. Th. Stefanescu Nr. 6, sector 3, Bucuresti, telefon
313.24.04.
Cap. 15 – REGULI DE PROCEDURĂ
Art. 15.1. Procedura
Regulamentul de Organizare Interna, prescurtat ROI completează şi detaliază statutul JCI Bucuresti.
Conducerea întâlnirilor şi luarea deciziilor JCI Bucuresti se fac în conformitate cu acest statut, cu ROI şi cu
procedurile prevăzute în “Robert’s Rules of Order Revised,” dacă nu sunt altfel reglementate în statut sau ROI.
Cap. 16 - AMENDAMENTE
Art. 16.1. Modificarea statutului
Articolele statutului pot fi modificate prin votul a cel puţin 2/3 din membrii Adunării Generale Anuale
a JCI Bucuresti în contextul în care fiecare membru va fi informat în scris sau prin email de propunerile de
amendament cu cel puţin 30 de zile înainte de data reuniunii. Orice modificare a statutului va fi supusă
procedurilor şi reglementarilor legale în vigoare şi va fi adusă la cunoştinţa forurilor în drept la solicitarea
acestora.
Art. 16.2. Modificarea Regulamentului de Organizare Interna
Articolele ROI pot fi modificate prin majoritatea simplă a membrilor oricărei Adunări Generale a JCI
Bucuresti, în contextul în care fiecare membru va fi informat în scris sau prin email de propunerile de
amendament cu cel puţin 14 zile înainte de data reuniunii.
Art. 16.3. Durata de funcţionare
JCI Bucuresti se înfiinţează pe durată nedeterminată.
Art. 16.4. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului statut se completează cu O.G. 26 din 2000 modificată şi completată de OG
37/2003, cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cu celelalte reglementări legale.
Cap. 17 ORGANELE DE CONTROL
Art. 17.1. Controlul financiar
Controlul financiar intern al JCI Bucuresti este asigurat de către un cenzor (contabil autorizat) ales de
Adunarea Generală pe o perioadă de un an.
Art. 17.2. Competenţe
În realizarea compentei sale, cenzorul:
1. verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
2. întocmeşte periodic rapoarte şi le prezintă Consiliului Director;
3. întocmeşte rapoarte anuale şi le prezintă Adunării Generale;
4. poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
6. în cazul în care constată abateri grave în administrarea Asociaţiei, cenzorul convoacă de urgenţă
Adunarea Generală.
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DATELE DE IDENTIFICARE ŞI SEMNĂTURILE ASOCIAŢILOR

Nr. Nume

Prenume

B.I./C.I.
Domiciliu
(serie, nr.)
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Semnătura

