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Anexa 1 

STATUT 
CLUB AIR4START-UPS 
 
CAPITOLUL I 
DENUMIREA CLUBULUI SI SEDIUL PRINCIPAL 
 
Art. 1 Entităţile: 

1. ASOCIAŢIA INCEPTUS ROMANIA 
2. CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BISTRIŢA-NĂSĂUD 
3. FIATEST SRL 
4. PATRONATUL TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI CLUJ 

au hotărât înființarea Clubului AIR4Start-ups în cadrul proiectului START UP AIR - Antreprenoriat 
Inovativ în regiunea Nord-Vest, Cod proiect: POCU/82/3/7/103955. 
 
Art. 2 Denumirea clubului va fi Clubul Air4Start-ups, entitate fără personalitate juridică. 
Art. 3 Clubul AIR4Start-ups constituie o structură în cadrul proiectului START UP AIR - Antreprenoriat 
Inovativ în regiunea Nord-Vest, Cod proiect: POCU/82/3/7/103955 urmând sa își desfășoare activitatea 
conform cererii de finanțare. Structura teritorială pe care o constituie clubul cuprinde regiunea Nord-
Vest. 
Art. 4 Sediul principal al Clubului este: Str. Anatole France, nr. 22, Cluj-Napoca, Persoană de contact: 
Andrei Pop. Clubul poate constitui filiale la sediul partenerilor: 
 

Entitatea Adresa Persoană de contact 

Camera de Comerț și Industrie 
Bistrița-Năsăud 

Str. Petre Ispirescu, nr. 15A, Bistrița Monica Mureşan 

FIATEST SRL Str. Ion Brezoianu 23-25, București  Mihai Dumitriu 

Patronatul Tinerilor Întreprinzători 
Cluj 

Str. Pitești nr. 19, ap. 2, Cluj-Napoca Laviniu Chiş 
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În funcție de necesitățile impuse de desfășurarea activității, Clubul poate constitui structuri 
organizatorice juridice, teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică, pe baza hotărârii 
Comitetului de Conducere. 
Art. 5 Durata de funcționare a clubului este nelimitată, putând fi activ și după încheierea perioadei de 
implementare a proiectului Startup Air - Antreprenoriat inovativ în Regiunea Nord-Vest. 
 

CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SCOPUL 
 
Art. 6 Obiectul de activitate al Clubului AIR4Start-ups este oferirea de servicii personalizate de 
consiliere, consultanță, mentorat și sprijin pentru asigurarea înființării și demarării funcționării 
întreprinderilor, inclusiv financiar, prin acordarea subvenției în cadrul schemei de minimis, integrarea 
unor măsuri de personalizate de consiliere, consultanță și mentorat, inclusiv prin metode inovatoare. 
Clubul include organizarea de întâlniri între membrii Clubului şi alți antreprenori pentru a stimula 
integrarea viitorilor antreprenori în comunitatea antreprenorială, acțiuni de lobby, organizarea de 
conferințe, seminarii, cursuri, reprezentarea membrilor în cadrul ședințelor de dialog social şi alte 
discuții cu autoritățile locale, realizarea de proiecte specifice în scopul susținerii şi promovării tinerilor 
întreprinzători, atragerea de fonduri, derularea de proiecte în scopul finanțării membrilor clubului şi a 
clubului. 
Clubul AIR4Start-ups contribuie la elaborarea unei strategii şi a unei politici de dezvoltare economico-
socială la nivel teritorial, urmărind planurile sale de acțiune şi ale partenerilor fondatori, prin 
următoarele obiective specifice: 
a) reprezintă, promovează, susține şi apară interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor săi; 
b) promovează concurenta loială, în condițiile legii; 
c) elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri; 
d)  promovează principiile responsabilității sociale; 
e)  asigură pentru membrii lor informarea, facilitarea de relații între aceștia, precum şi cu alte 
organizații, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, 
inclusiv în domeniul ocupării şi formarii profesionale, precum şi al sănătății şi securității în muncă; 
f) dezvoltă afacerile membrilor, acționând pentru a îmbunătăți condițiile actuale de înființare a 
acestora; 
g) identifică modalitatea si căile de formare profesională, metode şi tehnologii pentru membrii; 
h) elaborează şi implementează programe şi proiecte specifice, care să favorizeze formarea tânarului 
antreprenor şi deprinderea competenţelor manageriale pentru gestionarea întreprinderii; 
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i) realizează cursuri de pregătire, formare profesională sau perfecționare pentru întreprinzători, 
salariați, șomeri sau alte persoane interesate să-şi însușească o nouă profesie, să se perfecționeze sau să 
participe la programe de formare profesională; 
j) inițierea şi efectuarea de programe, proiecte şi activități care să faciliteze funcționarea 
întreprinderilor cu capital privat, în special al IMM-urilor;  
k) proiectarea, organizarea şi realizarea de programe de formare profesională în domenii specifice sau  
domenii solicitate de membri, precum şi elaborare de materiale de instruireşsi de formare;  
l) instruirea, formarea şi atestarea profesională, în condiții moderne şi de înaltă competenţă, a 
persoanelor interesate în formare în variate domenii şi ramuri de activitate;  
m) coordonează activitățile privind constituirea de structuri ale clubului;  
n) formulează propuneri pentru îmbunătățirea legislației pentru tinerii întreprinzători şi adoptarea de 
programe/proiecte/stimulente pentru tinerii întreprinzători; 
o) formulează propuneri privind strategia clubului pentru membri şi planuri de acțiuni pentru domeniile 
de interes comun; 
p) creează un parteneriat cu autoritățile publice pentru realizarea unui mediu de afaceri favorabil 
tinerilor întreprinzători, bazat pe principiile democrației, liberei concurenţe şi economiei de piață;  
q) în vederea realizării misiunii prevăzute în statut, clubul poate coopera şi se poate asocia cu alte 
organizații din tară şi străinătate;  
r) acordarea de asistenţă întreprinderilor mici şi mijlocii din zonă în domeniile economic, managerial, 
social, tehnic, financiar, educațional etc., inclusiv înființarea/dezvoltarea/operarea de centre de 
antreprenoriat, incubatoare, acceleratoare sau fonduri de investiții destinate antreprenorilor în general 
sau in specific celor din aria de industrii creative, tehnologie, internet/web şi alte domenii incluse in lista 
de specializări inteligente a regiunii în care își desfășoară activitatea; 
s) organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice, seminarii, conferințe, expoziții, târguri comerciale şi 
alte asemenea activități la nivel local pentru întreprinderile mici şi mijlocii din județul Cluj şi 
reprezentarea acestora în faţa organelor şi organizațiilor naționale;  
t) acordarea de asistenţă şi consultanţă întreprinderilor mici şi mijlocii, prin specialiști proprii sau prin 
persoane fizice/juridice specializate agreate de club, în domeniile economic, managerial, social, tehnic, 
financiar, educațional, juridic, al programelor de finanțare şi în alte domenii, inclusiv prestarea de 
servicii de contabilitate şi de resurse umane/salariale pentru IMM şi crearea unei baze de date privind 
furnizorii de consultanţă, instruire şi informare pentru IMM, agreați de club; 
u) sprijină şi prevede acțiuni de asigurare a sustenabilității prin aderarea la platforma Air4Europe; 
v) efectuarea de orice alte activități sau asigurarea de servicii solicitate de membrii, în condițiile legii.  
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Art. 7 Scopul Clubului AIR4Start-ups este susținerea, promovarea intereselor profesionale, economice şi 
sociale ale membrilor, apărarea intereselor membrilor săi în relațiile cu autoritățile publice, cu 
sindicatele şi cu alte persoane juridice sau fizice. De asemenea Clubul AIR4Start-ups va oferi membrilor 
săi oportunitatea de-a se conecta cu restul comunității antreprenoriale şi de-a crea noi contacte de 
business cu scopul de a stimula dezvoltarea comunității antreprenoriale din Transilvania. 
Obiectivele clubului au un caracter social, stimulând şi promovând spiritul antreprenorial în rândul 
membrilor săi, asigurând accesul acestora la cunoștințele legate de funcționarea întreprinderilor, 
elaborând politici destinate tinerilor întreprinzători şi membrilor săi. 
Clubul AIR4Start-ups va contribui la afirmarea rolului tinerilor întreprinzători în dezvoltarea economică 
şi socială a regiunii Nord-Vest şi la realizarea integrării economiei românești, în condiții de eficienţă, în 
circuitul economic european. 
Art.8 În vederea realizării scopurilor prevăzute în Statut, Clubul AIR4Start-ups poate coopera, adera şi se 
poate asocia cu alte organizații din ţară şi străinătate, cu acordul tuturor membrilor. 
Art.9 Clubul AIR4Start-ups va colabora permanent cu fondatorii, în vederea armonizării acțiunilor 
desfășurate în sprijinul întreprinzătorilor privați mici şi mijlocii din regiunea de dezvoltare Nord-Vest, 
ulterior aria de dezvoltare se poate extinde la nivelul întregului teritoriu al României. 
Art. 10 În cadrul Clubului AIR4Start-ups cei 60 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri din 
cadrul proiectului “Startup Air-Antreprenoriat Social în regiunea Nord-Vest” beneficiază pe perioada 
implementării A2.1. în mod gratuit de toate acțiunile prevăzute în cererea de finanţare: servicii 
personalizate de consiliere, consultanță, mentorat și sprijin pentru asigurarea înființării și demarării 
funcționării întreprinderilor. 

 
CAPITOLUL III 
SURSELE DE FINANŢARE 
 
Art. 11 Sursele de finanțare ale activității Clubului AIR4Start-ups se constituie din fondurile alocate 
desfășurării activității clubului, conform subactivității 2.1. din proiectul Start-up Air - Antreprenoriat 
Inovativ din Regiunea Nord-Vest. 
Art. 12 Activitatea economico–financiară se desfășoară pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli.  
Art. 13 Beneficiarii proiectului, cei 60 de antreprenori câștigători ai concursului de planuri de afaceri, 
beneficiază gratuit de servicii personalizate de consiliere, consultanță, mentorat și sprijin pentru 
asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor, pe perioada implementării acțiunii 2.1. din 
proiect. 
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CAPITOLUL IV 
MEMBRII CLUBULUI 
 

Art. 14 Pot fi membrii ai Clubului AIR4Start-ups cei 60 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri 
din proiectul Start-up Air - Antreprenoriat Inovativ din Regiunea Nord-Vest. 
Art. 15 Pot dobândi calitatea de membru susținător al clubului, în următoarele condiții şi:  

➢ persoane fizice (în special, tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani, fără a fi o condiție 
limitativă);  

➢ persoane juridice care au o contribuție deosebită în domeniile de interes ale clubului sau care, 
prin activitatea lor, sprijină realizarea scopurilor acestuia, contribuind din punct de vedere 
financiar, moral sau funcțional la realizarea obiectivelor sale. Membrii susținători au dreptul de a 
lua cuvântul şi de a exprima opinii, fără a avea drept de vot.  

 
CAPITOLUL V 
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR 
 

Art. 16 Membrii Clubului AIR4Start-ups au următoarele drepturi:  
a. să beneficieze de sprijin, asistenţă şi îndrumare în activitatea lor, corespunzător obiectului său de 

activitate, în mod gratuit pe perioada de implementare a activității 2.1;  
b. să primească informațiile de care dispune clubul, referitoare la problemele comerciale, 

financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, marketing, manageriale, tehnice, tehnologice și 
alte domenii de activitate, în mod gratuit în perioada de implementare a activității 2.1;  

c. să primească publicațiile editate de club, contra cost sau gratuit, după caz;  
d. să publice în articole, comunicări, informații şi reclame;  
e. să beneficieze în mod gratuit de programele de pregătire, de serviciile cluburilor şi altor tipuri de 

activități organizate de club, pe perioada implementării activității 2.1;  
f. să participe la expoziții, târguri şi orice alte manifestări organizate de club în țară şi străinătate;  
g. să primească asistență juridică, economică, tehnică, financiară, comercială şi în alte domenii de 

activitate cu caracter general de la persoanele de specialitate din cadrul clubului, în mod gratuit pe 
perioada desfășurării activității 2.1;  

h. să aleagă și să fie ales în organismele de conducere ale clubului.  
Art. 17 Membrii Clubului AIR4Start-ups au următoarele obligații:  
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a. să realizeze și implementeze obiectivele și indicatorii stabiliți în documentul de planificare pe 6 
luni; 

b. să cunoască, să accepte și să acționeze pentru realizarea obiectivelor clubului, în vederea 
îndeplinirii scopurilor din statut;  

c. să respecte statutul clubului si hotărârile organismelor de conducere; 
d. să respecte normele de etică profesională și ținuta morală în relațiile cu ceilalți membri ai 

clubului şi cu partenerii de contracte;  
e. să militeze pentru creșterea prestigiului clubului şi a membrilor acestuia, în ţară şi în străinătate; 
f. să participe la acțiunile organizate de club; 
g. să promoveze interesele şi imaginea clubului. 

Art. 18 Calitatea de membru al Clubului AIR4Start-ups încetează:  
a. prin retragere – cererea de retragere nu trebuie motivată;  
b. prin excludere;  
c. în cazul unor încălcări grave sau repetate ale prevederilor statutare şi ale hotărârilor 

organismelor de conducere ale clubului; 
d. ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea 

unor fapte cu caracter penal.  
Art. 18.1 Excluderea se propune de către membrii fondatori. 
Art. 18.2 Contestațiile se depun în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei de excludere, iar 

Comitetul de Conducere va răspunde în maximum 15 zile după discuția cu persoana pentru care a fost 
propusă excluderea sau cu reprezentantul societății comerciale propusă a fi exclusă.  

 
CAPITOLUL VI 
ORGANELE DE CONDUCERE 
 

Art. 19 Clubul AIR4Start-ups este condus de câte un reprezentant al membrilor fondatori, care va 
costitui Comitetul de Condurere. 
Comitetul de conducere va tine ședințe, va organiza conferințe regionale, etc.  
Mandatul primilor membri ai Comitetului de Conducere, menționați mai sus, este pe durata nelimitată. 

 
CAPITOLUL VII 
CRITERIUL DE CONSTITUIRE 
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Art. 20 Membrii fondatori au hotărât să constituie prin asociere liberă o entitate regională care va avea 
denumirea de: Clubul AIR4Start-ups. 

 
CAPITOLUL VIII 
PROCEDURA DE DIZOLVARE ŞI LICHIDARE A CLUBULUI 
 
Art.21 Clubul AIR4Start-ups se poate dizolva numai la propunerea membrilor fondatori, materializată 
prin votul majoritar a 2/3 din rândul membrilor fondatori. 

 
CAPITOLUL IX 
ABATERI ŞI SANCȚIUNI 
 

Art.22 Membrii clubului sunt cei 60 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri din cadrul 
proiectului Startup Air - Antreprenoriat Inovativ in Regiunea Nord-Vest, persoane fizice și persoane 
juridice. 
Art.23 Se consideră abateri următoarele:  
1. nerespectarea obligațiilor statutare, cum ar fi:  

a. neparticiparea sistematică la acțiunile organizate de club; 
b. întreprinderea unor acțiuni contrare intereselor clubului; 

2. implicarea în fapte cu caracter penal, dovedite printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.  
Art.24 În cazul persoanelor care fac parte din conducerea clubului, în afara de abaterile prevăzute la art. 
23 se mai adaugă neparticiparea sistematică la activitatea organului de conducere în care a fost ales, sau 
împiedicarea prin diferite mijloace ca acest organism de conducere să-şi desfășoare în mod eficient 
activitatea.  
Art.25 Sancțiunile ce pot fi aplicate sunt următoarele:  

a. Avertisment;  
b. Avertisment sever şi ultimativ;  
c. Suspendarea sever şi ultimativ;  
d. Excluderea din club. 

 
CAPITOLUL X 
RESPONSABILITĂŢI 
 



 

 

                        
  

  
Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Titlul proiectului: START UP AIR - Antreprenoriat Inovativ în regiunea Nord-Vest 
Axa prioritară: 3 - Locuri de muncă pentru toți 
Apel proiecte: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană 
Cod proiect: POCU/82/3/7/103955 
  

 

 
8 

Art.26 Persoanele care îndeplinesc funcții de conducere, de execuție şi de control în cadrul clubului 
răspund potrivit legii de consecințele acțiunilor pe care le aprobă sau le execută şi de prejudiciile ce ar 
putea rezulta, în conformitate cu responsabilitățile ce le revin potrivit Statutului.  
Eventualele răspunderi materiale se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului şi legilor în 
vigoare, de către organismele şi persoanele din club sau alte organe abilitate de lege, în limita 
competențelor ce revin fiecăruia.  

 
CAPITOLUL XI 
DISPOZITII FINALE 
 

Art. 27 Orice decizii sau acțiuni, care sunt în contradicție cu prevederile Statutului sau cu legile în vigoare 
sunt nule de drept.  
 
Prezentul statut a fost încheiat astăzi 22.01.2018, în 8 (opt) exemplare identice și originale.  
 

TABEL SEMNĂTURI MEMBRI 
 

Entitatea Nume prenume Semnătura 

ASOCIAŢIA INCEPTUS ROMANIA Andrei POP  

CAMERA DE COMERŢ ȘI 
INDUSTRIE BISTRIŢA-NĂSĂUD 

Monica MUREŞAN  

FIATEST SRL Mihai DUMITRIU  

PATRONATUL TINERILOR 
ÎNTREPRINZĂTORI CLU 

Laviniu CHIŞ  

 

 

 

 

 

 


