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STATUTUL 

 

Asociației Alianța Noastră 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I. 

ALIANȚA NOASTRĂ 

 

 

 

 

Art. 1. (1) În urma consultărilor și dezbaterilor democratice, Adunarea Generală 

constitutivă a membrilor fondatori, întrunită la Bucureşti, a hotărât în unanimitate să 

înfiinţeze, prin asociere liberă, adoptarea prezentului statut  Asociația Alianța Noastră. 

 (2) Asociația Alianța Noastră s-a înființat prin adeziunea membrilor 

fondatori la Proclamația din 27 Martie 2016, textul proclamației făcând parte integrantă 

din prezentul statut (Anexa 1).  

 

Art. 2. Asociația Alianța Noastră este o asociație independentă, autonomă, fără 

scopuri patrimoniale, neguvernamentală şi fără caracter politic, persoană juridică 

română de drept privat, având drept scop fundamental promovarea și susţinerea 

intereselor civice ale membrilor săi în faţa organelor şi organizaţiilor de stat sau private, 

locale sau centrale, interne sau internaţionale, în raporturile cu alte structuri ale 

societăţii civile, cu partidele politice, cu alte organisme din ţară şi străinătate, potrivit 

prevederilor prezentului statut. 

 

Art. 3. Membrii Asociației Alianța Noastră îşi păstrează deplina independenţă, 

având dreptul să apere şi să reprezinte interesele proprii în faţa oricărei persoane fizice 

sau juridice, române sau străine. 

 

 

 

 

* 
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Capitolul II. 

DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ ŞI DURATA 

 

 

 

 

Art. 4. (1) Denumirea oficială a asociației este Asociația Alianța Noastră sau, în 

formă prescurtată, "AN". 

(2) Asociația Alianța Noastră va fi denumită în cele ce urmează “asociația” 

“Alianța” sau “AN”. 

(3) Membrii Alianței vor fi denumiţi în cele ce urmează, după caz, "membrii 

titulari", "membrii corespondenţi", "membrii fondatori", "membrii de onoare" sau, 

generic, "membrii". 

 

Art. 5. (1) Sediul social (provizoriu) al Alianței este în Bucureşti, Str. Sabinelor nr. 

31, corp A, parter, ap. 2, sector 5, cod 050851.  

(2) Sediul principal poate fi schimbat prin decizia Consiliului Director. 

(3) Schimbarea de sediu va fi declarată la Judecătoria competenta. 

 

Art. 6. Asociația Alianța Noastră este persoană juridică română de drept privat, fără 

scop patrimonial şi funcţionează potrivit prevederilor legale şi ale prezentului statut. 

 

Art. 7. AN este înfiinţată la data semnării actului constitutiv, funcţionând cu 

începere de la data înregistrării potrivit prevederilor legale.  

 

Art. 8. Durata de funcţionare a asociației este nelimitată. 

 

 

 

 

* 
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Capitolul III. 

VIZIUNEA AN. 

CONCEPTE, ÎNSEMNE ŞI SIMBOLURI 

 

 

 

 

Art. 9. Alianța Noastră își propune să contribuie la reunirea și cooperarea forțelor 

societății civile românești, într-un climat de parteneriat democratic și colaborare 

fraternă, fiind deschisă tuturor cetățenilor români care își asumă obiectivele acesteia, în 

conformitate cu prezentul statut. 

 

Art. 10. În viziunea Alianței, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

garantarea proprietăţii private, respectul față de lege și statul de drept, susținerea 

valorilor civice, economice, culturale, sociale și politice democratice, însoţite de 

ataşamentul sincer faţă de interesele majore ale tuturor cetățenilor români și ale întregii 

comunităţii româneşti reprezintă opţiuni şi direcţii fundamentale care trebuie susţinute, 

promovate şi reprezentate în mod constructiv şi eficient.  

 

Art. 11. Alianța dezvoltă un concept organizaţional în consonanţă atât cu valorile 

civice, culturale, sociale şi instituţionale, cu cadrul legal şi constituţional existent în 

România, cât şi cu orientările promovate prin Declarația Universală a Drepturilor 

Omului.  

 

Art. 12. Ziua asociației Alianța Noastră este 15 Iunie. 

 

Art. 13. (1) Alianța are stemă, sigiliu, drapel şi alte însemne proprii, aprobate de 

către Consiliul Director  și aflate sub custodia și administrarea acestuia. 

(2) Stema AN reprezintă un ansamblu heraldic, construit în jurul simbolului 

solar specific vechii civilizații românești și europene. 

 

 

 

* 
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Capitolul IV. 

SCOPUL ŞI MISIUNEA ALIANȚEI 

 

 

 

 

Art. 14. Scopul fundamental al Asociației Alianța Noastră este să reprezinte, să 

promoveze şi să apere interesele civice ale membrilor săi, atât în plan naţional cât şi 

internaţional, potrivit prezentului statut şi în acord cu prevederile legale în vigoare.    

 

Art. 15. Misiunea AN este îndeplinirea dezideratelor formulate în  Proclamația din 

27 Martie 2016, respectând valorile și principiile care stau la baza acesteia, prin 

identificarea, promovarea şi susţinerea activă a acelor soluţii şi măsuri care favorizează 

dezvoltarea generală şi armonioasă a societăţii, pe toate planurile şi în toate domeniile 

de activitate, şi care asigură protejarea intereselor civice, economice, sociale, culturale 

și spirituale româneşti în Europa şi în întreaga lume. 

  

Art. 16. Alianța îşi propune să asigure un cadru partenerial eficient pentru membrii 

săi, în vederea promovării, susţinerii şi apărării intereselor lor comune, precum şi a 

elaborării şi aplicării strategiilor proprii sau de grup ale acestora, fără a le afecta 

independenţa. 

 

 

 

 

* 
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Capitolul V. 

OBIECTIVE 

 

 

 

 

Art. 17. În vederea realizării scopului pentru care este înfiinţată, Alianța are 

următoarele obiective: 

a)  reprezentarea, promovarea, susţinerea şi apărarea intereselor civice ale 

membrilor săi;  

b)  reprezentarea, sprijinirea şi încurajarea iniţiativelor civice româneşti, pe 

plan local, naţional şi internaţional;  

c)  apărarea deplinei libertăţi de acţiune a membrilor săi în vederea 

dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora; 

d)  asigurarea pentru membrii săi de informaţii şi date de interes în vederea 

creșterii eficienței acțiunilor și activităților comune; 

e)  facilitarea de relaţii între membri, precum şi cu alte organizaţii şi 

structuri;  

f)  sprijinirea contactelor şi colaborării organizaţionale între persoanele, 

entitățile și grupurile active în cadrul societății civile românești; 

g)  acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate din 

domenii diverse, cu respectarea normelor și dispozițiilor legale specifice fiecărui 

domeniu;  

h)  iniţierea şi susţinerea unor măsuri vizând punerea în valoare a 

experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate de membrii săi, în folosul întregii 

societăți;  

i)  participarea la dialogul civic și social, în cadrul legal şi instituţional 

existent;  

j)  iniţierea, derularea şi sprijinirea unor acţiuni şi activităţi  filantropice, de 

caritate şi asistenţă socială; 

k)   iniţierea, derularea şi promovarea unor acţiuni care să contribuie la 

protecţia şi conservarea mediului înconjurător, la progresul social şi dezvoltarea 

durabilă a României într-un mediu sănătos prin respectarea normelor ecologice şi a 

legislaţiei de mediu; 

l)  iniţierea, derularea şi sprijinirea unor acţiuni menite să contribuie la 

încurajarea spiritului întreprinzător în toate domeniile de activitate, a liberului schimb 

de idei în asociație, la dezvoltarea şi valorizarea activităţilor antreprenoriale, susținerea 

capitalului românesc, a iniţiativelor economice, sociale, educaţionale, culturale, 

ştiinţifice, profesionale etc.; 

m)  orice alte activităţi permise de lege care prezintă interes pentru membrii 

săi şi pot fi desfăşurate prin implicarea Alianței. 
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Art. 18. În vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor sale, Alianța îşi propune să 

desfăşoare următoarele activităţi: 

a)  Reunirea, într-un cadru organizatoric flexibil, a resurselor de creativitate 

și implicare civică ale membrilor săi, în vederea sporirii eficienței acestora și obținerea 

unor rezultate concrete, în folosul societății românești; 

b)  acordarea de asistenţă şi sprijin pentru susţinerea/promovarea unor 

mesaje și propuneri susținute de membrii Alianței; 

c)  organizarea de manifestări şi programe civice şi culturale (conferinţe, 

seminarii, simpozioane, cluburi, expoziţii, dezbateri, mese rotunde, dialoguri, petiții, 

manifestații etc.) pe teme specifice sau utile activităţilor Alianței şi ale membrilor săi; 

d)  colectarea,  prelucrarea  şi  difuzarea  unor informaţii de interes  

cu privire la: 

- măsurile și proiectele legislative care prezintă interes pentru membrii 

Alianței; 

- evoluţiile sociale, culturale şi instituţionale, interne şi internaţionale; 

care ar putea influenţa societatea românească; 

- activitatea altor grupări și organizații din cadrul societății civile; 

- dezvoltarea resurselor de angajament civic ale comunității românești; 

e)  editarea, promovarea şi sprijinirea unor publicaţii şi a altor forme de 

informare, promovare şi mediatizare; 

f)  acordarea de sprijin unor candidați la funcții și demnități publice, în 

condițiile stabilite de codul civic de integritate al Alianței; 

g)  facilitarea unor servicii în beneficiul membrilor săi, inclusiv prin 

antrenarea de instituţii specializate, în domeniile de consultanţă, informatizare, studii, 

expertize, cursuri de pregătire, asistenţă civică etc., cu respectarea normelor și 

dispozițiilor legale specifice fiecărui domeniu; 

h)  colaborarea cu persoane juridice similare din ţară şi străinătate, precum 

şi promovarea unor practici corespunzătoare intereselor membrilor Alianței; 

i)  organizarea şi facilitarea unor schimburi de informaţii şi publicaţii, 

schimburi de experienţă, participări la acțiuni publice etc.; 

j)  organizarea şi facilitarea de contacte şi colaborări între membrii Alianței 

şi persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate; 

k)  stabilirea de relaţii de colaborare şi parteneriat cu organisme sau 

asociaţii similare din alte ţări; 

l)  stabilirea de relaţii de colaborare sau afiliere cu organisme sau asociaţii 

similare internaţionale; 

m)  elaborarea de studii, analize şi pachete de propuneri de măsuri social-

politice şi promovarea acestora prin intermediul dialogului civic şi al tuturor mijloacelor 

democratice şi legale aflate la dispoziţia Alianței; 

n)  stabilirea unor forme de comunicare şi relaţii cu alte organizaţii şi 

structuri ale societăţii civile, cu mijloacele de informare în masă etc.; 

o)  acordarea de distincţii, diplome de merit, premii şi a altor forme de 

evidenţiere a meritelor unor persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, 

care au contribuit la dezvoltarea şi sprijinirea mediului civic, social-politic, economic, 

cultural, educaţional şi spiritual; 

p)  premierea persoanelor fizice sau juridice care au o contribuţie deosebită 

la activitatea Alianței sau la promovarea ori realizarea scopului şi obiectivelor AN; 

q)  acordarea de burse şi a altor forme de sprijin; 

r)  iniţierea, derularea şi sprijinirea unor activităţi filantropice şi de caritate 

menite să contribuie la: 

- promovarea valorilor culturale şi spirituale; 
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- încurajarea creativităţii, a cercetării şi inovaţiei; 

- ajutorarea persoanelor defavorizate, în special a orfanilor şi copiilor 

lipsiţi de posibilităţi materiale; 

s)  asigurarea oricăror alte servicii şi activităţi cerute de membrii AN, cu 

respectarea legii, a statutului şi regulamentului interior al Alianței. 

 

Art. 19. Alianța poate colabora cu entităţi, organizaţii, foruri şi instituţii private, de 

stat, cooperatiste sau neguvernamentale, cu orice persoane fizice sau juridice, din ţară 

sau străinătate, din domeniile de activitate în care acţionează AN sau care prezintă 

interes pentru membrii acesteia, în condiţiile stabilite în regulamentul interior al 

Alianței. 

 

Art. 20. Alianța se poate afilia la alte organizaţii şi structuri civice, culturale sau 

social-politice din ţară şi din străinătate precum şi la alte structuri ale societăţii civile, în 

baza deciziilor Consiliului Director  şi validate de Adunarea Generală. 

 

Art. 21. Activităţile de caritate, educaţie, cercetare şi cultură precum şi colaborările 

sau parteneriatele Alianței cu alte instituţii sau organizaţii se desfăşoară sub autoritatea 

şi directa conducere a Consiliului Director. 

 

Art. 22. În vederea realizării scopului, obiectivelor şi activităţilor menţionate mai 

sus, Alianța poate desfăşura activităţi comerciale sau economice, poate înfiinţa societăţi 

comerciale proprii şi se poate asocia în cadrul unor societăţi, instituţii sau organizaţii de 

orice alt tip, în condiţiile legii. 

 

 

* 
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Capitolul VI. 

 

MEMBRII ALIANȚEI.  DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

 

 

 

 

Secţiunea VI. A. 

Comunitatea colegială 

 

 

Art. 23. (1) Membrii Alianței alcătuiesc o comunitate colegială, constituită în spiritul 

conlucrării democratice, al demnității civice și responsabilității patriotice, uniţi în 

preocuparea constantă pentru reprezentarea și susţinerea activă a intereselor societății 

civile românești. 

(2) Membrii Alianței acţionează solidar, în funcţie de posibilităţile de care 

dispun, potrivit prevederilor prezentului statut şi ale regulamentului interior al Alianței. 

 

Art. 24. În funcţie de opţiunea liber exprimată pentru diferite modalităţi şi grade de 

implicare în activitatea Alianței şi în concordanţă cu nivelul susţinerii profesionale, 

financiare şi morale acordate acesteia, membrii AN se pot înscrie într-una din 

următoarele categorii: 

a)  membri titulari; 

b)  membri corespondenţi; 

c)  membri fondatori; 

d)  membri de onoare.   

 

Art. 25. Calitatea de membru al Alianței este individuală şi are valoarea unui drept 

personal nepatrimonal, neputând trece la succesori. 

 

 

 

Secţiunea VI. B. 

Membrii titulari 

 

 

Art. 26. Membrii titulari asigură în mod activ, dedicat şi constant buna funcţionare, 

organizarea, administrarea şi coordonarea activității Alianței. 

 

Art. 27. Pot deveni membri titulari ai Alianței persoanele care care fac parte dintr-

una din categoriile următoare: 

a)  Cetățeni români cu o activitate semnificativă în  diferite domenii ale 

vieții civice, culturale și științifice românești, cu merite recunoscute în promovarea 

valorilor și principiilor fundamentale ale AN; 

b)  Organizații non-guvernamentale şi alte entităţi asimilate acestora care au 

o activitate constantă, potrivit statutului lor, cu o vechime de cel puțin 3 ani; 

c)  Membri corespondenți ai Alianței cu o vechime de cel puțin 1 an; 
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d)  Persoane de origine română, cetățeni ai altor state, care doresc să 

sprijine activitățile Alianței, cu respectarea legislației din statele în care aceștia 

domiciliază. 

 

Art. 28. Calitatea de membru titular al AN se acordă de către Preşedintele Alianței 

membrilor corespondenţi care solicită în mod expres acest lucru, prin aplicarea 

obligatorie, dar nu limitativă, a următorilor paşi procedurali: 

a)  candidatul, membru corespondent al AN, transmite în scris solicitarea de 

acordare a calităţii de membru titular secretariatului reprezentanței teritoriale AN din 

zona sa de domiciliu sau activitate;  

b)  În cazul persoanelor juridice, fiecare solicitare de acordare a calităţii de 

membru titular trebuie însoţită de un dosar al candidaturii cuprinzând: 

- o prezentare detaliată a entităţii care solicită acordarea calităţii de 

membru titular,  

- un curriculum vitae al delegatului împuternicit de entitatea 

respectivă să o reprezinte în structurile AN,  

- un referat de susţinere a candidaturii, semnat de doi membri titulari 

ai Alianței, 

- eventuale alte documente în sprijinul candidaturii respective.  

c)  Secretariatul reprezentanței teritoriale AN transmite dosarul 

candidaturii, în termen de maximum 7 (șapte) de zile de la înregistrare, Consiliului 

Director; 

d)  În baza unor proceduri proprii, Consiliul Director analizează 

candidaturile, pe care le aprobă sau respinge, în cadrul unor şedinţe speciale, organizate 

în acest scop; 

e)  Calitatea de membru titular este acordată prin hotărârea Consiliului 

Director AN, adoptată cu votul a cel puţin 51 % (cincizecişiunu la sută) din numărul 

total al membrilor Consiliului Director; 

f)  Preşedintele Alianței eliberează documentele oficiale care atestă 

calitatea de membru titular al AN. 

 

Art. 29. (1) În cazul entităților colective (persoane juridice sau grupuri informale), 

calitatea de membru titular al Alianței se acordă, de regulă, doar membrilor 

corespondenţi ai AN cu o vechime de cel puţin un an în cadrul Alianței, în baza 

adeziunii ferme, exprimate în scris şi susţinute printr-o hotărâre a organului de 

conducere statutar abilitat al entităţii respective. 

(2) În situaţii excepţionale, calitatea de membru titular poate fi acordată şi 

membrilor corespondenţi (entități colective) cu o vechime mai mică de un an. 

 

 

Art. 30. Membrii titulari ai Alianței au următoarele drepturi: 

a)  să participe la lucrările Adunării Generale, cu drept de vot pentru 

adoptarea tuturor hotărârilor, în condiţiile prevăzute statutar; 

b)  să facă propuneri în vederea alegerii sau desemnării membrilor 

organelor  de conducere, profesionale sau de specialitate ale Alianței, în funcţie de 

cadrul organizatoric propriu, în conformitate cu prevederile prezentului statut şi ale 

regulamentului interior al Alianței; 

c)  să primească informaţiile de care dispune Alianța referitoare la 

problemele civice de interes general; 

d)  să participe la manifestările şi activităţile Alianței, potrivit normelor 

stabilite în regulamentul interior al Alianței; 
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e)  să primească publicaţiile Alianței, contra cost sau, după caz, gratuit, şi 

să-şi exprime în cuprinsul acestora punctul de vedere. 

 

Art. 31. Membrii titulari ai Alianței au următoarele obligaţii: 

a)  să participe activ şi constant la activităţile Alianței; 

b)  să promoveze obiectivele Alianței; 

c)  să respecte prevederile prezentului statut şi ale regulamentului interior al 

Alianței; 

d)  să corespundă, din punctul de vedere al  competenţelor profesionale şi al 

comportamentului civic, standardelor impuse de Regulamentul Interior al Alianței; 

e)  să achite la termen cotizaţia stabilită; 

f)  să susţină material şi financiar Alianța ori de câte ori este nevoie, în 

limita posibilităţilor proprii; 

g)  să respecte şi să aplice hotărârile organelor de conducere ale Alianței; 

h)  să conlucreze cu ceilalţi membri în vederea întăririi prestigiului Alianței, 

în ţară şi în străinătate; 

i)  să nu întreprindă acţiuni care ar putea dăuna imaginii şi intereselor 

Alianței sau ale membrilor acesteia. 

 

Art. 32. Calitatea de membru titular al Alianței încetează: 

a)  la cerere, cu condiţia înştiinţării scrise prealabile a Preşedintelui AN; 

b)  în urma lichidării sau încetării definitive a activităţii, în cazul 

persoanelor juridice, sau prin deces, în cazul persoanelor fizice; 

c)  prin excludere, în următoarele situaţii: 

(c1) încălcarea prevederilor prezentului statut sau ale 

Regulamentului Interior al Alianței, 

(c2) neplata cotizaţiei stabilite, 

(c3) încălcarea gravă a legislaţiei în vigoare,  

(c4) pierderea drepturilor civile, 

(c5) în urma oricăror fapte sau atitudini de natură să afecteze 

imaginea şi reputaţia Alianței sau a membrilor săi. 

 

Art. 33. Calitatea de membru al Alianței a unei persoane juridice sau a unui grup 

informal poate fi retrasă şi în cazurile în care ar apărea incompatibilităţi cu interesele 

Alianței, cu prevederile statutului sau ale regulamentului interior prin schimbarea sau 

modificarea activităţii, componenţei, statutului, organelor de conducere ale entității 

respective. 

 

Art. 34. (1) Excluderea sau retragerea calităţii de membru titular al Alianței ca 

urmare a aplicării prevederilor Art. 32, lit.c) şi Art. 33 din prezentul statut se hotărăşte 

de către Consiliul Director. 

(2) Preşedintele Alianței poate hotărî suspendarea calităţii de membru titular 

până la prima întrunire a Consiliului Director, în oricare din cazurile prevăzute la art. 

Art. 32, lit.c) şi Art. 33 din prezentul statut. 

 

Art. 35. (1) Membrii titulari excluşi sau cei a căror calitate de membru a fost retrasă 

pot face apel către Adunarea Generală, care poate anula decizia Consiliului Director 

printr-o hotărâre adoptată cu majoritate absolută de voturi. 

(2) În situaţiile înregistrării unor contestaţii, membrii excluşi sau cei a căror 

calitate de membru a fost retrasă rămân decăzuţi din drepturile statutare până la 

discutarea contestaţiei de către Adunarea Generală. 
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Art. 36. În oricare din situaţiile prevăzute la Art. 32-35 din prezentul statut, 

persoanele fizice sau juridice a căror calitate de membru a încetat sau a fost suspendată 

nu au nici un drept asupra patrimoniului sau resurselor Alianței şi rămân obligate să 

achite cotizaţiile pe tot timpul cât au fost membri. 

 

 

 

Secţiunea VI. C. 

Membrii Corespondenţi 

 

 

Art. 37. (1) Pot deveni membri corespondenţi ai AN orice persoane fizice sau entități 

(cu sau fără personalitate juridică) care doresc să fie reprezentate de structurile Alianței 

şi vor să aibă acces la mijloacele de informare şi sprijin oferite de aceasta, în condiţiile 

stabilite de prezentul statut. 

(2) Calitatea de membru corespondent al Alianței se poate dobândi, la 

cerere, în baza adeziunii personale exprimate în scris sau, în cazul entităților colective, 

în baza unei adeziuni susţinute printr-o hotărâre a organului executiv de conducere al 

entităţii respective, în urma unor proceduri stabilite de Consiliul Director. 

 

Art. 38.  Membrii corespondenţi au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca membrii titulari, 

cu excepţia celor prevăzute la Art. 30, lit. a) şi respectiv Art. 31, lit. f). 

 

Art. 39. Pot primi calitatea de membru corespondent al Alianței, în condițiile 

prevăzute de prezentul statut, următoarele categorii de persoane: 

a)  persoane fizice, care dețin calitatea de cetățean român; 

b)  organizaţii non-guvernamentale române (fundaţii, asociaţii etc.) sau 

entități fără personalitate juridică, care au în statut prevederi conforme cu scopul 

Alianței şi acţionează în direcţii convergente cu strategia şi activitatea Alianței; 

c)  organizaţii şi structuri profesionale, sindicale, patronale, uniuni de 

creaţie, asociaţii sportive etc., persoane juridice române; 

d)  Persoane de origine română, cetățeni ai altor state, care doresc să 

sprijine activitățile Alianței, cu respectarea legislației din statele în care aceștia 

domiciliază; 

e)  entități ale românilor din afara granițelor, cu condiția respectării 

legislației din țările respective. 

 

Art. 40. Procedurile privind excluderea, retragerea sau suspendarea calităţii de 

membru corespondent al Alianței sunt aceleaşi cu cele prevăzute pentru membrii 

titulari, conform Art. 32-36 din prezentul statut. 

 

 

 

 

Secţiunea VI. D. 

Membrii Fondatori 

 

 

Art. 41. (1) Semnatarii actului constitutiv al Alianței sunt membri fondatori. 
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(2) Membrii fondatori ai Alianței sunt membri titulari, având aceleaşi 

obligaţii şi drepturi ca aceştia. 

(3) În prezentul statut, toate prevederile referitoare la membrii titulari se 

aplică şi membrilor fondatori, cu excepţia prevederilor de la Art. 44-45, care vizează 

doar calitatea acestora din urmă. 

 

Art. 42. Calitatea de membru fondator este onorifică şi nu aduce prerogative speciale 

membrilor respectivi, cu excepţia prevederilor de la Art. 44-45.  

 

Art. 43. (1) Calitatea de membru fondator poate fi acordată şi ulterior constituirii 

Alianței, prin decizia Consiliului Director, cu avizul prealabil al majorităţii absolute a 

membrilor fondatori. 

(2) Calitatea de membru fondator poate fi acordată doar în cazuri 

excepţionale şi numai acelor persoane care s-au remarcat printr-o contribuţie esenţială şi 

determinantă la activitatea de început şi dezvoltarea Alianței. 

 

Art. 44. Calitatea de membru fondator poate fi retrasă doar cu votul a 67 % 

(şaizecişişapte la sută) din numărul total al membrilor fondatori.  

 

Art. 45. Membrii fondatori pot alege, cu titlu onorific, un Preşedinte Fondator al 

Alianței.  

 

 

Secţiunea VI. E. 

Membrii de Onoare 

 

 

Art. 46. Pot primi calitatea de membru de onoare al Alianței acele entităţi sau 

persoane care au sprijinit Alianța sau au contribuit semnificativ la îmbunătăţirea 

mediului civic, social-politic, științific, profesional sau cultural românesc. 

 

Art. 47. Membrii de onoare au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca membrii titulari şi 

membrii fondatori cu excepţia celor prevăzute la Art. 30, lit. a) şi respectiv Art. 31, lit. 

a), e) şi f). 

 

Art. 48. (1) Calitatea de membru de onoare se poate acorda la propunerea 

Preşedintelui Alianței sau a cel puţin 15 (cincisprezece) membri titulari. 

(2) Calitatea de membru de onoare se acordă prin decizia Consiliului 

Director.  

 

Art. 49. Membrii de onoare persoane fizice primesc această calitate pe viaţă iar 

persoanele juridice pe toată durata funcţionării acestora. 

 

Art. 50. În situaţii deosebit de grave, de natură a produce prejudicii deosebite 

imaginii şi prestigiului Alianței, calitatea de membru de onoare acordată unei persoane 

fizice poate fi retrasă prin decizia Adunării Generale, la propunerea Consiliului 

Director.  

 

Art. 51. Calitatea de membru de onoare acordată unei entităţi (persoane juridice) 

poate fi retrasă prin hotărârea Consiliului Director, în cazul unor modificări ale 

structurii și activității entităţii respective (privind obiectul de activitate, conducerea sau 



Statutul ASOCIAȚIEI ALIANȚA NOASTRĂ •  2016  Pag. 13 

____________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
2016 - Alianța Noastră -  7524 

forma de organizare) care, în opinia conducerii AN, ar putea produce consecinţe 

contrare intereselor Alianței. 

 

 

 

Secţiunea VI. F. 

Reprezentarea entităților/ asociațiilor în cadrul AN 

 

 

Art. 52. Entitățile sau asociațiile (cu sau fără personalitate juridică) din cadrul 

Alianței sunt reprezentate în structurile AN de câte un reprezentant special împuternicit 

în acest sens. 

 

Art. 53. (1) Fiecare membru AN (persoană juridică sau grup informal) este direct 

responsabil de nivelul de competenţă profesională al reprezentantului său în structura de 

organizare a asociației Alianța Noastră. 

(2) Fiecare reprezentant trebuie să beneficieze de împuterniciri exprese 

pentru a putea participa la decizii cu privire la orice chestiune care este de competenţa şi 

intră în atribuţiile Alianței, în cadrul organizatoric din care face parte membrul AN 

astfel reprezentat. 

(3) Absenţa unor împuterniciri precis stabilite îl decade pe reprezentantul 

respectiv din dreptul de participare la întrunirile Alianței cu caracter decizional, 

indiferent de nivelul acestora.  

 

Art. 54. Unul sau mai mulţi membri AN pot fi reprezentaţi în structurile AN de 

reprezentantul unui alt membru, cu condiţia acceptului prealabil scris al conducerii 

executive a entităţii care l-a împuternicit iniţial pe respectivul reprezentant.  

 

Art. 55. Cu aprobarea Consiliului Director, reprezentanţii împuterniciţi ai unor 

membri ai Alianței decăzuţi din drepturi ca urmare a situaţiilor prevăzute la Art. 32-33 

pot rămâne în funcţiile deţinute în Consiliul Director, Comisia de Cenzori sau în 

structurile subordonate acestora.  

 

Art. 56. Din structurile de conducere, reprezentare şi control ale AN pot face parte şi 

experţi independenţi, aleşi sau numiţi în condiţiile prevăzute de regulamentul inerior al 

Alianței, cu respectarea prevederilor prezentului statut.  

 

 

 

* 
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Capitolul VII. 

ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI REPREZENTAREA AN 

 

 

 

 

Sectiunea VII. A.  

Principii generale de organizare, conducere şi reprezentare  

 

 

Art. 57. Alianța aşează la baza organizării şi funcţionării sale principiul reprezentării 

democratice, echilibrate şi nepărtinitoare a membrilor săi, asigurând respectarea şi 

promovarea competenţei profesionale, loialităţii colegiale, eficienţei administrative şi 

disciplinei civice. 

 

Art. 58. Alianța este constituită potrivit unor criterii civice, profesionale și cultural-

politice, putând fi organizată pe secţiuni, diviziuni, profesiuni şi ramuri ale societății 

civile precum şi teritorial (local, judeţean, regional, naţional, european și internațional). 

 

Art. 59. Participarea la decizii se efectuează în cadrele organizatorice stabilite de 

prezentul statut, fiind astfel garantată separarea echilibrată a atribuţiilor şi prerogativelor 

între diferitele structuri şi organisme interne ale Alianței. 

 

 

 

Sectiunea VII. B.  

Adunarea Generală (AG) 

 

Art. 60. (1) Adunarea Generală este forul suprem de conducere administrativă al 

Alianței şi se compune din toţi membrii titulari ai AN. 

 

Art. 61. (1) Membrii titulari – entități colective îşi exercită dreptul de vot în cadrul 

Adunării Generale, prin reprezentanți special împuterniciţi în acest sens, conform 

prevederilor Art. 52-54.  

(2) Participarea la lucrările Adunării Generale, cu drept de vot, este 

condiţionată de achitarea la zi a cotizaţiei stabilite statutar. 

 

Art. 62. (1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, în proximitatea 

zilei de 27 Martie. 

 

Art. 63. Adunarea Generală are următoarele atribuţii şi competenţe: 

a)  aprobă statutul şi eventualele propuneri de modificare a acestuia; 

b)  aprobă sau modifică programul de activitate şi bugetul Alianței; 

c)  alege Preşedintele Alianței şi membrii Consiliului Director; 

d)  aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului Director; 
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e)  alege membrii Comisiei de Cenzori; 

f)  aprobă sau respinge deciziile Consiliului Director vizând participarea 

Alianței la alte structuri; 

g)  hotărăşte reorganizarea, dizolvarea şi/sau lichidarea Alianței; 

h)  hotărăşte cu privire la orice alte probleme stabilite de lege ale căror 

proceduri de soluţionare nu sunt prevăzute expres de prezentul statut. 

 

Art. 64. Preşedintele Alianței convoacă Adunarea Generală cu cel puţin 30 (treizeci) 

de zile calendaristice înainte de data fixată, în următoarele situaţii: 

a)  la termenele stabilite de prezentul statut sau de Adunarea Generală; 

b)  la solicitarea Consiliului Director, adoptată cu o majoritate de două 

treimi din numărul total al membrilor acestuia; 

c)  la solicitarea motivată, prezentată în scris, a cel puţin o cincime din 

numărul total al membrilor titulari; 

d)  din proprie iniţiativă, în situaţii excepţionale. 

 

Art. 65. (1) Convocarea Adunării Generale va cuprinde ora, data, locul, ordinea de zi 

a primei convocări precum şi ora, data şi locul celei de-a doua convocări, pentru situaţia 

în care la prima convocare nu s-ar realiza cvorumul stabilit statutar. 

(2) A doua convocare va fi fixată la cel mult 7 (șapte) zile după prima 

convocare. 

 

Art. 66. (1) În cadrul Adunării Generale fiecare membru titular  are dreptul la un vot.   

(2) Membrii titulari îşi pot exercita dreptul de vot direct sau pot împuternici 

un alt membru titular care să îi reprezinte, în baza unei împuterniciri scrise, la lucrările 

Adunării Generale. 

 

Art. 67. Toate hotărârile Adunării Generale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 

70, alin. (3) şi (4), se adoptă prin vot deschis. 

 

Art. 68. (1) Adunarea Generală este întrunită statutar dacă sunt prezenţi sau 

reprezentaţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor titulari. 

(2) În cazul în care, la prima convocare, nu este realizat cvorumul prevăzut 

la alin. (1), la a doua convocare Adunarea Generală va fi statutar constituită indiferent 

de numărul membrilor titulari prezenţi sau reprezentaţi. 

 

Art. 69. (1) Părăsirea lucrărilor Adunării Generale după înregistrarea participanţilor 

nu modifică cvorumul deja stabilit.  

(2) Voturile care ar fi aparţinut membrilor titulari (persoane fizice sau 

entități, prin reprezentanții lor) care au părăsit lucrările Adunării Generale în timpul 

desfăşurării acesteia vor fi înregistrate ca abţineri. 

 

Art. 70. (1) Hotărârile Adunării Generale sunt valabile, la prima convocare, cu 

majoritatea simplă din voturile membrilor titulari prezenţi sau reprezentaţi. 

(2) La a doua convocare a Adunării Generale se va decide cu majoritatea 

absolută a membrilor titulari prezenţi sau reprezentaţi, oricare ar fi numărul lor.   

(3) În caz de neîndeplinire a majorităţii absolute, se adoptă votul secret.   

(4) Dacă nici în această situaţie nu se realizează majoritatea absolută a 

membrilor titulari prezenţi sau reprezentaţi, se reia votul secret şi se adoptă hotărârea în 

cauză cu majoritate simplă. 
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(5) Procedura prevăzută la aliniatele de mai sus (1-4) se aplică pentru orice 

hotărâre a Adunării Generale, cu excepţia celor prevăzute la Art. 71. 

  

Art. 71. Deciziile Adunării Generale privind dizolvarea Alianței sau modificarea 

statutului trebuie să întrunească votul a cel puţin 81 % (optzecişiunu la sută) din 

numărul total al membrilor titulari, indiferent de numărul participanţilor la respectiva 

întrunire a Adunării Generale. 

 

Art. 72. (1) Lucrările Adunării Generale sunt prezidate de un preşedinte de şedinţă.    

(2) Lucrările vor fi conduse de membrul titular cel mai în vârstă dintre 

membrii titulari cu cea mai mare vechime în Alianță prezent la Adunarea Generală. 

 

Art. 73. La lucrările Adunării Generale (cu excepţia celor în care se propun 

modificări ale statutului sau se aleg organele de conducere ale Alianței) pot asista ca 

invitaţi fără drept de vot şi membri corespondenţi sau de onoare, invitaţi de Preşedintele 

Alianței sau de Consiliul Director.  

 

 

 

Sectiunea VII. C.  

Consiliul Director (CD) 

 

 

Art. 74. Consiliul Director conduce şi reprezintă din punct de vedere administrativ şi 

organizatoric Alianța, asigurând funcţionarea acesteia în conformitate cu prevederile 

statutului şi hotărârile Adunării Generale. 

 

Art. 75. Atribuţiile principale ale Consiliului Director sunt: 

a)  asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 

b)  analizează execuţia prevederilor bugetare ale Alianței, trimestrial şi 

anual; 

c)  prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate şi proiectul de 

activitate pentru perioada următoare; 

d)  avizează proiectul de buget în vederea supunerii acestuia spre aprobare 

de către Adunarea Generală; 

e)  adoptă sau modifică regulamentul interior al Alianței; 

f)  stabileşte valoarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor membrilor; 

g)  aprobă eventualele derogări şi compensări privind obligaţiile financiare 

ale unor membri (taxe de înscriere şi cotizaţii); 

h)  aprobă organigrama de personal şi politica salarială a Alianței;  

i)  hotărăşte cu privire la eventualele activități economice ale Alianței; 

j)  hotărăşte cu privire la orice alte probleme permise de lege. 

k)  încheie acte juridice în numele și pe seama asociației 

 

Art. 76. Nu pot candida şi nu pot fi propuse pentru funcţia de membru sau membru 

supleant al Consiliului Director decât: 

a)   persoanele care au mai deţinut această funcţie în cadrul AN; 

b)  persoanele care, la data alegerilor, întrunesc, cumulativ, următoarele 

condiţiuni, atestate cu documente doveditoare: 

b1 - au o experienţă civică de cel puţin 5 (cinci) ani; 
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b2 - au sau au avut în coordonare, direct sau indirect, colective de 

minimum 15 (cinsprezece) persoane timp de cel puţin 3 (trei) ani; 

b3 - au o pregătire profesională atestată la nivel universitar; 

b4 - au desfăşurat o activitate constantă în cadrul Alianței de cel puţin 3 

(trei) ani; 

b5 - deţin sau au deţinut calitatea de reprezentant  în cel puţin o asociație 

civică, culturală, profesională, științifică, sindicală sau patronală care 

întruneşte, cumulativ, următoarele condiţiuni: 

- durată de funcţionare şi activitate neîntreruptă de cel puţin 3 

(trei) ani; 

- cel puţin 15 membri; 

- statut și activitate compatibile cu normele și criteriile de 

evaluare ale Alianței.   

 

Art. 77. În situaţii excepţionale, temeinic justificate (membri ai rezistenței 

anticomuniste, foști deținuți politici, persoane cu o activitate civică meritorie), se pot 

face derogări de la prevederile Art. 76, cu aprobarea Adunării Generale. 

 

Art. 78. Consiliul Director este prezidat şi reprezentat de Preşedintele Alianței, care 

face parte de drept din Consiliul Director, având și funcția de președinte a acestuia. 

 

Art. 79. Foştii preşedinţi ai Alianței sunt membri de drept ai Consiliului Director. 

 

Art. 80. (1) Consiliul Director are cel puţin 3 (trei) membri aleşi (în afara membrilor 

de drept precizaţi la Art. 79) şi cel puţin 2 (doi) membri supleanţi.  

(2) Stabilirea numărului membrilor aleşi şi al membrilor supleanţi ai 

Consiliului Director precum şi alegerea acestora sunt de competenţa Adunării Generale. 

 

Art. 81. Membrii şi membrii supleanţi ai Consiliului Director sunt aleşi pentru un 

mandat de patru ani şi sunt reeligibili. 

 

Art. 82. (1) Locurile din cadrul Consiliului Director devenite vacante în perioada 

dintre două Adunări Generale se vor completa cu membrii supleanţi, în ordinea 

descrescătoare a voturilor obţinute de aceştia în Adunarea Generală în care au fost aleşi 

ca membri supleanţi.   

(2) În cazul în care doi membri supleanţi au acelaşi număr de voturi, decizia 

acordării calităţii de membru al CD aparţine Consiliului Director. 

 

Art. 83. (1) Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau de câte ori este nevoie, la 

convocarea Preşedintelui. 

(2) Consiliul Director ia hotărâri cu majoritate simplă din numărul 

membrilor prezenţi, prin vot deschis. 

(3) În caz de balotaj, votul se reia şi, dacă la al doilea scrutin balotajul se 

menţine, votul președintelui Consiliului Director devine, fără nici o altă formalitate, 

hotărâtor. 
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Sectiunea VII. D.  

Preşedintele Alianței (PA) 

 

 

Art. 84. (1) Preşedintele AN este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 

patru ani şi este reeligibil o singură dată. 

 

Art. 85. Nu pot candida şi nu pot fi propuse pentru funcţia de Preşedinte al Alianței 

decât persoanele care, la data alegerilor, întrunesc cumulativ următoarele condiţiuni, 

atestate cu documente doveditoare: 

a)  experienţă civică și managerială de cel puţin 7 (şapte) ani; 

b)  au sau au avut în coordonare, direct sau indirect, colective de minimum 

100 (o sută) de persoane timp de cel puţin 3 (trei) ani sau de peste 500 (cinci sute) de 

persoane timp de cel puţin 1 (un) an; 

c)  pregătire profesională atestată la nivel universitar. 

 

 

Art. 86. În situaţii excepţionale, temeinic justificate, se pot face derogări de la 

preved. Art. 85, cu aprobarea Adunării Generale. 

 

Art. 87. Preşedintele AN are următoarele îndatoriri şi competenţe: 

a)  reprezintă Alianța în faţa organismelor internaţionale şi a altor instituţii 

şi organizaţii naţionale şi internaţionale; 

b)  veghează la buna desfăşurare a activităţilor Alianței, luând toate 

măsurile legale şi statutare necesare pentru apărarea intereselor AN şi ale membrilor săi; 

c)  prezidează şedinţele organelor de conducere executive şi administrative 

ale Alianței, potrivit statutului; 

d)  ia toate măsurile legale şi statutare care se impun pentru asigurarea 

unităţii AN, a funcţionării eficiente a structurilor sale interne şi a promovării intereselor 

Alianței pe plan intern şi internaţional. 

 

 

 

 

Sectiunea VII. E.  

Comisia de Cenzori (CC) 

 

 

Art. 88.  Comisia de Cenzori verifică gestiunea Alianței, gospodărirea patrimoniului 

şi a fondurilor acestuia, asigură controlul financiar intern şi prezintă Adunării Generale 

rapoarte asupra activităţii desfăşurate.  

 

Art. 89.  Comisia de Cenzori este compusă dintr-un număr impar de membri, numiți 

prin decizia Adunării Generale și care nu fac parte din Consiliul Director. 

 

Art. 90. Membrii Comisiei de Cenzori sunt aleşi pentru un mandat de 4 (patru) ani şi 

sunt reeligibili.  
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Art. 91. (1) Din Comisia de Cenzori face parte cel puţin un membru titular al 

Alianței; 

(2) Cel puţin unul din membrii Comisiei de Cenzori trebuie să fie contabil 

autorizat sau expert contabil în condițiile legii. 

 

Art. 92. Membrii Comisiei de Cenzori îşi aleg preşedintele şi funcţionează potrivit 

prevederilor legale şi ale regulamentului interior al Alianței. 

 

 

 

* 
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Capitolul VIII. 

 

FILIALE ȘI SUCURSALE 

 

 

 

Art. 93.  Alianța poate înfiinţa filiale și sucursale ca structuri teritoriale proprii, în 

ţară sau străinătate, cu sau fără personalitate juridică proprie. 

 

Art. 94.  Structurile teritoriale, cu sau fără personalitate juridică, se constituie cu 

aprobarea Adunării Generale, respectând prevederile legale. 

  

 

 

 

 

* 
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Capitolul IX. 

PATRIMONIUL ŞI FONDURILE ALIANȚEI 

 

 

 

 

Art. 95.  Patrimoniul iniţial al Alianței este de 1.600 lei și a fost constituit prin 

contribuţia, în părți egale, a membrilor fondatori . 

 

Art. 96.  AN poate dobândi, în condiţiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau 

oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizării scopului 

pentru care a fost înfiinţat. 

 

Art. 97. Bunurile mobile şi imobile aparţinând Alianței pot fi folosite numai în 

interesul acestuia şi potrivit prevederilor regulamentului interior al AN . 

 

Art. 98.  Alianța poate, în condiţiile legii şi ale prezentului statut: 

a)  să acorde ajutor şi sprijin membrilor săi; 

b)  să înfiinţeze şi să administreze, în interesul membrilor săi, unităţi de 

cultură, învăţământ şi cercetare, unităţi economico-sociale, comerciale, precum şi orice 

alte entități în domeniul activităţii civice sau al activităţii membrilor săi; 

c)  să editeze şi să tipărească publicaţii proprii şi să organizeze orice alte 

forme legale de difuzare a informaţiilor pe suport electronic, audio, video, radio-TV sau 

de orice alt tip.   

 

Art. 99. (1) Activitatea economico-financiară a Alianței se desfăşoară potrivit 

bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat de Adunarea Generală. 

(2) Veniturile Alianței sunt destinate realizării scopurilor pentru care a fost 

înfiinţată şi pentru finanţarea activităţilor prevăzute în statut şi nu pot fi repartizate 

membrilor acesteia. 

 

Art. 100.  Veniturile Alianței pot proveni din următoarele surse:  

a)  taxe de înscriere;  

b)  cotizaţii; 

c)  donaţii;  

d)  sponsorizări;  

e)  beneficii realizate prin activităţi economice proprii sau plasamente 

financiare; 

f)  orice alte surse licite. 

 

Art. 101. (1) Cuantumul cotizaţiilor şi al taxelor de înscriere sunt stabilite de Consiliul 

Director. 

(2) Obligaţiile financiare ale diferitelor categorii de membri vor fi stabilite 

prin justa corelare între plafonul minim necesar funcţionării şi dezvoltării AN şi 

resursele aflate la dispoziţia Alianței (numărul de membri, disponibilităţile reale ale 

acestora etc.). 
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(3) În acest scop, Consiliul Director poate institui niveluri diferite ale 

cotizaţiilor, corespunzătoare palierelor de implicare în interiorul structurilor AN.  

(4) Consiliul Director poate dispune, temporar, reducerea sau suspendarea 

temporară a obligaţiilor financiare ale unor membri aflaţi în dificultate, dar care s-au 

distins printr-o contribuţie semnificativă  la activitatea Alianței. 

 

 

 

 

 

 

* 
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Capitolul X. 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA. PREVEDERI FINALE 

 

 

 

 

 

Art. 102. Sunt autorizaţi şi reprezintă Alianța cu drept de semnătură: 

a)  Preşedintele AN; 

b)  Persoana, sau după caz, persoanele împuternicite de Consiliul Director.   

 

Art. 103. Consiliul Director și Președintele, aleși la Adunarea Generală de constituire 

a asociației Alianța Noastră, au un mandat provizoriu. 

 

Art. 104. În termen de maximum șase luni de la data obținerii calității de persoană 

juridică a Alianței va fi convocată Adunarea Generală, care va alege Consiliul Director 

și Președintele Alianței, cu un mandat de patru ani, potrivit statutului. 

 

Art. 105.  Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul AN răspund, potrivit legii, de 

eventualele prejudicii aduse Alianței. 

 

Art. 106. (1) Litigiile Alianței cu persoane fizice sau juridice române sunt de 

competenţa instanţelor judecătorești în drept.  

(2) Litigiile cu persoane fizice sau juridice străine sunt de competenţa 

instanţelor judecătoreşti din România.  

 

Art. 107.  Alianța se poate dizolva în următoarele situaţii: 

a)  prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu o majoritate de 81 % 

(optzecişiunu la sută) din totalul absolut al membrilor titulari, indiferent de numărul 

participanţilor la respectiva Adunare Generală. 

b)  din cauză de insolvabilitate; 

c)  în termen de 6 (şase) luni după ce numărul membrilor titulari scade sub 

limita impusă de lege. 

 

Art. 108. (1) În caz de dizolvare, lichidarea patrimoniului AN se efectuează de 

persoanele numite de Adunarea Generală, prin sentinţa care hotărăşte dizolvarea. 

(2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate formalităţile cerute de 

lege. 

 

Art. 109.  La dizolvarea Alianței, patrimoniul acestuia se repartizează după cum 

urmează: 

a)  se achită toate obligaţiile de plată existente; 

b)  întreg patrimoniul şi toate fondurile disponibile vor fi donate cultelor 

religioase legal funcţionale din România, proporţional cu ponderea enoriaşilor acestora 

relevată de recensământul din anul 2002;   

c)  donaţiile prevăzute mai sus, la lit. b), vor fi efectuate cu destinaţia 

expresă de sprijinire a activităţilor filantropice, de caritate şi asistenţă socială derulate 

de cultele respective.  
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Art. 110.  Personalitatea juridică a Alianței încetează numai după terminarea 

lichidării. 

 

Art. 111.  Prezentul statut, cuprinzând  111 articole a fost adoptat la Bucureşti, de 

către Adunarea Generală de constituire a Asociației Alianța Noastră. 

 




