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MINISTERUL JUSTITIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

DECIZIE 

nr . .)$ 

2016 mun. Chi~inau 

in temeiul prevederilor Codului Civil al Republicii Moldova, Legii nr. 837-XIII 
din 17 mai 1996 cu privire la asociafiile ob!jte!jti !ji Hotardrii de Guvern nr. 345 

din 30 aprilie 2009, 

DECID : 

1. Se inregistreaza statutul Asociatiei Ob~te~ti Institutul pentru Drepturile 
Omului din Moldova, in redactie noua, in baza procesului-verbal din 22 
februarie 2016. 

2. Decizia se remite Asociatiei Ob~te~ti Institutul pentru Drepturile Omului 
din Moldova. 

Vladimir CEBOT ARI 

MD-2012, mun. Chi$iniiu, str. 31August1989, nr. 82, tel.:022 23 4795,fax: 022 23 47 97, www.justice.gov.md 



APROBAT 
la Adunarea de constituire 
in «21 » mai 2007 

>IODIFICARI APROBATE 
la Adunarea Generala a asociatiei ob~te~ti 
Institutul pe~turile Omului din Moldova 
din ~» '£- 2016 

STATUTUL 

Asociatiei Ob~te~ti 

INREGISTRA T 
de Ministerul Justitiei 
al Republicii Moldo\'a 
nr. 3920 
din «27» 06. 2007 

MODIFICARI INREGISTR.\ TE 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 
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1. DISPOZITII GENERALE 

1.1 Asociatia ob~teasca Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, in continua 
«!DOM» este o asociatie ob~teasca neguvernamentala, nonpolitica, independenta, non-pr 
constituita pe baza vointei libere a persoanelor care s-au asociat in scopul atingerii in comt 
scopurilor, definite in prezentul Statut. 
1.2 Denumirea completa: Asociatia Ob~teasca Institutul pentru Drepturile Omului din Moldc 
1.3 IDOM este creata ~i i~i desra~oara activitatea in conformitate cu Constitutia Republicii Moldc 
Legea Republicii Moldova cu privire la asociatiile ob~te~ti 
nr. 837-XIII din 17 mai 1996 ~i prezentul statut. 
1.4 IDOM se constituie in forma organizatorico-juridica (asociatie ob~teasca). 
1.5 IDOM dobande~te calitatea de persoana juridica din momentul inregistrarii statutului 
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile ~i obligatiile care s 
atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. IDOM dispune de ~tampila, emblen 
bilant financiar propriu, cont bancar, in lei ~i in valuta straina, cod fiscal , precum ~i alte atribute < 

persoanei juridice. 
1.6 IDOM reprezinta o asociatie ob~teasca republicana ~i i~i desra~oara activitatea pe intreg teritor 
Republicii Moldova. Durata de activitate a IDOM este nelimitata. 
1. 7 IDOM este o asociatie nonprofit, nonpolitica, de utilitate publica ~i in activitatea sa nu 
distribui venitul sau proprietatea intre fondatori sau intre persoane particulare, inclusiv in proces 
reorganizarii ~i lichidarii IDOM. 
1.8 IDOM va folosi intregul venit din activitatea sa in scopurile prevazute de statut. 
1.9 IDOM nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit in interesele membrilor organelc 
de conducere ale IDOM, membrilor IDOM, fondatorilor sau unor alte persoane. 
1.10 IDOM nu va sustine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo functie in cadn 
autoritatilor publice ~i nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finantarea acestora. 
1.11 IDOM dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activitatii prevazute de statut ~ 
poarta raspundere pentru obligatiunile sale cu acest patrimoniu. 
1.12 Adresajuridica a IDOM se afla pe adresa: Republica Moldova, mun. Chi~inau, str. Lacului, 13. 

2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE IDOM 

2.1 IDOM se constituie ~i i~i desra~oara activitatea in baza principiilor libertatii de 
asociere, legalitatii, publicitatii ~i transparentei, egalitatii in drepturi a tuturor membrilor, liberei 
exprimari a opiniei de catre toti membrii ~i accesului lor la orice informatie ce tine de activitatea 
IDOM, autoadministrarii ~i autogestiunii. 
2.2 IDOM este libera sa-~i aleaga activitatile proprii, formele ~i metodele de activitate ~i sa-~i 

stabileasca structura sa interna de organizare. Se interzice imixiunea autoritatilor publice in 
activitatea IDOM, precum ~i imixiunea IDOM in activitatea autoritatilor publice. 
2.3 IDOM promoveaza in activitatea sa valorile ~i interesele nationale, c1v1ce, ale 
democratiei ~i statului de drept, parteneriatul, competitia deschisa ~i respecta normele etice ale 
sectorului necomercial. 
2.4 IDOM va evita pe parcursul activitatii sale aparitia conflictului de interese. 
2.5 Activitatea IDOM are un caracter transparent, informatia cu privire la actele de constituire ~i 
cele programatice este accesibila tuturor. Tuturor persoanelor fizice ~i juridice li se 
garanteaza accesul liber la raportul de activitate ~i financiar al IDOM. 
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3. SCOPURILE ~I METODELE DE REALIZARE 

principal al IDOM il reprezinta contribuirea la educatia, promovarea ~i apararea 
i libertatilor fundamentale ale omului prevazute in legislatia nationala ~i actele 

E u atia in domeniu drepturilor omului; 
lonitorizarea situatiei privind drepturile omului in Moldova; 

Conrribuirea la formularea politicilor publice si a unui cadrul legislativ coerent in domeniul 
epturilor omului; 

Efe tuarea rapoartelor privind situatia drepturile omului in Republica Moldova ~i informarea 
organelor de stat, institutiilor nationale ~i internationale, mass-media despre situatia data; 
Organizarea conferintelor, seminarelor, actiunilor publice ~i altor forme legale de participare 
i\'ila in protectia drepturilor omului; 

Participarea la dezvoltarea institutiilor democratice; 
Crearea unui dialog cu statul si societatea civila in realizarea reformelor in domeniul 
protectiei drepturilor omului ~i libertatilor fundamentale; 
-prijinirea ~i protectia aparatorilor de drepturile omului prin facilitarea pregatirii continue, 
realizate prin schimburi de experienta in centrele universitare, cursuri de specializare ~i 

rfectionare, vizite de lucru, culegerea de informatii ~tiintifice si distribuirea acestora, etc; 
C r etari ~tiin!ifice in domeniul drepturilor omului ~i libertatilor fundamentale; 
P licari In domeniul drepturilor omului; 

rdarea asistentei paturilor social vulnerabile in domeniul drepturile omului; 
u erea, publicarea ~i difuzarea materialelor de drepturile omului . 

. TRUCTURA ~I ORGANELE DE CONDUCERE ALE ORGANIZATIEI 

:-:i IDOM, organele de conducere ~i competenta lor sunt determinate in prezentul Statut. 
e de conducere ale Organizatiei sunt: Adunarea Generala, Consiliul de Administrare, 

.,.,.,,.._,,., Executi v. 
Arl,,.,,.,01 .. .,a Generala se constituie din membrii IDOM. 

I de Administrare se constituie din membrii organizatiei ~i persoanele care recunosc 
- rut. scopurile ~i sarcinile lui . 
rii organelor de conducere ale IDOM nu pot fi concomitent ~i membri ai Comisiei de 

5. ADUNAREA GENERAL.A 

area Generala este organul de conducere suprem ~i are urmatoarele atributii principale: 
aproba Statutul IDOM, introduce modificari, completari in dispozitiile Statutului; 
aproba misiunea ~i obiectivele strategice ale IDOM; 
audiaza, examineaza ~i aproba darea de seama a Consiliului de Administrare, inclusiv 
iaza. examineaza ~i aproba rapoartele financiare anuale a Comisiei de Cenzori; 
alege membrii Comisiei de Cenzori; 
alege membrii Consiliului de Administrare IDOM; 
adopta \'Otul de neincredere membrilor Consiliului de Administrare IDOM, cu realegerea 

~ · .?-:-i ara a acestora; 
mite membrii Consiliului de Administrare IDOM in baza cererii depuse ~i alegerea noilor 
ri a acestuia; 

ile te marimea cotizatiei de membru IDOM; 
opra decizii privind instituirea si lichidarea filialelor IDOM. 
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5 .2 Adunarea Generala se convoaca nu mai rar decat o data pe an, in ~edinte ordinare ~i in ~edinte 
extraordinare, ori de cite ori este necesar, data convocarii se stabile~te de Consiliul de Administrare. 
5.3 La ~edintele Adunarii Generale participa membrii IDOM cu vot deliberativ. 
5.4 Adunarea Generala este deliberativa daca la ea participa 1/2 din numarul total ai membrilor 
IDOM. 
5.5 Hotararile Adunarii Generale se adopta prin vot deschis sau secret cu simpla majoritate de voturi 
a membrilor prezenti la ~edinta Adunarii Generale. 
5.6 Adunarea Generala adopta hotararile prin vot deschis sau secret cu 2/3 de , ·oturile membrilor 
prezenti privind urmatoarele intrebari: 
a) adoptarea Statutului IDOM, modificarea ~i completarea acestuia; 
b) dizolvarea ~i reorganizarea IDOM cu transmiterea patrimoniului. 

6. CONSILIUL DE ADMINISTRARE 

6.1 Atributiile Consiliului de Administrare sunt urmatoarele: 
a) membrii Consiliului de Administrare aleg Pre~edintele Consiliul de dmini trare ~i vice
pre~edintele Consiliului de Administrare conform Regulamentului de activitate a Con iliului ; 
b) asigura executarea deciziilor Adunarii Generale; 
c) aproba planul de aqiuni ~i bugetul anual al IDOM; 
d) aproba finantarea filialelor IDOM; 
e) stabile~te sediul IDOM; 
f) aproba planul strategic al IDOM; 
g) prezinta Adunarii Generale rapoarte cu privire la activitatea Consiliul d dministrare; 
h) angajeaza Directorul Executiv incheind contract cu acesta; 
i) aproba Regulamentul intern de activitate al IDOM; 
j) aproba rapoartele executive ~i financiare ale IDOM; 
k) acorda sprijin Directorului Executiv la administrarea IDOM. e\'alueaza eficienta activitatii 
Directorului Executiv; 
1) contribuie la formarea imaginii pozitive a IDOM, la integritatea etica ~i transparenta IDOM; 
m) solutioneaza problemele pe care nu le-a solutionat Directorul Executiv IDOM; 
n) decide calitatea de membru al IDOM. 

6.2 Calitatea de membru al Consiliului de Administrare este voluntara, astfel nu va fi remunerat sau 
compensat pentru exercitarea obligatiunile in calitate de membru al Consiliul de Administrare. 
Exceptia constituie costurile directe necesare pentru exercitarea unor obligatiuni specifice, aprobate 
expres de catre Consiliul de Administrare. 
6.3 Consiliul de Administrare este ales de catre Adunarea Generala pe o perioada de 3 ani. Consiliul 
de Administrare va fi compus din eel putin 5 persoane, din care eel mult 1/3 sunt membrii IDOM. 
Angajatii IDOM, precum ~i alte peroane ce se afla in conflict de interese, nu pot fi ale~i in calitate de 
membri ai Consiliul de Administrare . 
6.4 Sedinta Consiliului poarta caracter ordinar sau extraordinar. Acestea se desfa~oara nu mai rar de 
o data in trimestru. Sedintele extraordinare ale Consiliului pot fi convocare la initiativa Pre~edintelui 
Consiliului, Directorului Executiv sau la cererea a eel putin 1/3 din membrii organizatiei. 
Pre~edintele Consiliului, de comun acord cu directorul stabilqte ora, data ~i locul ~edintelor ordinare 
I extraordinare. 
6.5 Sedinta consiliului se considera deliberativa daca participa majoritatea simpla din membrii 
Consiliului. 
6.6 Consiliul adopta decizii cu majoritatea simpla de voturi a membrilor Consiliului. In cazul 
paritatii de voturi, votul Pre~edintelui este decisiv. 
6.7 Pre~edintele Consiliul de Administrare: 

a) conduce activitatea ~i ~edintele Consiliul de Administrare; 
b) propune candidaturi la postul de conducator al filialei. 
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-;:-- re edintele Consiliului de Administrare va exercita atributiile Pre~edintele Consiliului de 
_ - ~ s::rare in cazul imposibilitatii activitatii temporare a Pre~edintelui. 

7. DIRECTORUL EXECUTIV 

ff torul executiv: 
a realizeaza scopurile statutare ale IDOM; 

efectueaza administrarea activitatilor IDOM.; 
realizeaza executarea deciziilor Consiliul de Administrare ~i Adunarii Generale; 
prezinta rapoarte Consiliul de Administrare, inclusiv anuale; 
coordoneaza ~i poarta raspundere pentru distribuirea eficienta a mijloacelor materiale ~i 
financiare; 

f) exercita functiile de reprezentare al IDOM la nivel oficial in toate institutiile nationale ~i 
intemationale; 

g) elaboreaza planurile strategice ~i financiare ale IDOM; 
h) incheie, modifica ~i inceteaza contracte ~i acorduri cu persoanele juridice ~i fizice, 

precum ~i cu organizatiile intemationale; 
i motiveaza ~i sanctioneaza angajatii IDOM, in conformitate cu legislatia in vigoare. 

/._ Directorul Executiv este angajat de catre Consiliul de Administrare pe baza de concurs deschis 
ntru un mandat de 3 ani. 

- ·- Dire torul Executiv poarta raspundere pentru activitatea executiva a IDOM. Directorul Executiv 
) ef de personal (cadre). El incheie contracte de munca cu toti angajatii, inclusiv ~i cu 
"'erul Financiar. 

8. COMISIA DE CENZORI 

.1 Co ·-ia de Cenzori este organul care exercita controlul disciplinei financiare. 
__ 100 f di pune de o Comisie de Cenzori alcatuita din 2 persoane, alese de Adunarea Generala pe 

n de 3 ani care are functia de a: 
x r ita controlul asupra activitatii economico-financiare ale IDOM; 
ontrola corectitudinea utilizarii mijloacelor financiare ~i fixe ale IDOM; 
rezinta rapoarte catre Adunarea Generala in baza controalelor efectuate. 

rii Comisiei de Cenzori sunt ale~i de Adunarea Generala o data in 3 ani. 
rii Comisiei de Cenzori nu pot fi concomitent ~i membri ai organelor de conducere a 

9. MEMBRII IDOM. DREPTURILE SI OBLIGATIILE LOR 

. 100_ I i~i des:Ia~oara activitatile prin intermediul membrilor, angajatilor ~i a voluntarilor sai. 
Ori e persoana, care a atins majoratul, poate deveni membru al IDOM, indiferent de sex, 
~e exuala, nationalitate, rasa, convingere politica sau religioasa, daca cunoa~te, accepta ~i se 

'-"\l.UU'-~ \\\\\:)~ \:)'t'C'J 'C\\'C'{\\\!, \)'t\!.1..\!,l\\\\\\\\ ~\(\\\\\ . 
.: Consiliul de Administrare propune noii membrii IDOM spre acceptare catre Adunarea Generala. 

emei erve~te activismul candidatului ~i care are eel putin o recomandare a unui membru al 
D . I. 
.- . · fembrii IDOM achita cotizatiile anuale, stabilite de Adunarea Generala. Toti membrii sunt 

· .. ) tra~i in registrul de evidenta a membrilor, tinerea listei membrilor este responsabilitatea 
C -ili I de Administrare . 

embrii IDOM au dreptul : 
- participe la activitatile pe care IDOM le des:Ia~oara pentru membrii sai; 

-- aleaga ~i sa fi e ale~i in orice functie eligibila a IDOM; 
-a ia a benevol din componenta IDOM; 
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d) sa participe la programele de instruire, pe care le organizeaza IDOM; 
e) sa beneficieze de accesul la rapoartele de activitate ale IDOM, inclusiv financiare; 
f) sa participe personal la ~edintele Adunarii Generale ale IDOM, conform prevederilor 
prezentului Statut; 
g) sa reprezinte IDOM numai in baza imputernicirilor eliberate de catre organele de conducere. 

9.6 Membrii IDOM sunt obligati: 
a) sa respecte prevederile prezentului Statut, deciziile Adunarii Generale ale IDOM; 
b) sa sprij ine actiunile IDOM ~i sa actioneze in vederea realizarii scopului acestuia; 
c) sa participe activ la activitatile IDOM, sa apere ~i sa promoveze interesele acesteia; 
d) sa respecte strict cerintele statutului ~i regulamentelor relevante aprobate de Adunarea 
Generala a IDOM; 
e) sa manifeste o atitudine demna ~i corecta fata de al ti membri ai IDOM ~i terti, astfel indt sa 
nu compromita in nici un fel autoritatea ~i prestigiul IDOM; 
f) sa achite la timp cotizatiile de membru. 

9.7 Membrii IDOM pot sa-~i dea demisia, cu sau :fara invocarea motivului respectiv. Cererea de 
demisie din propria initiativa se adreseaza in forma scrisa Consiliul de Administrare IDOM, care la 
rindul sau o prezenta la urmatoarea ~edinta a Adunarii Generale. 

10. P ATRIMONIUL SI SURSELE DE FIN ANT ARE 

10.1 Proprietatea IDOM se formeaza: 
a) din cotizatiile de membru: de aderare - 30 lei, anuale - 30 lei; 
b) mijloace bane~ti obtinute in urma organizarii activitatilor prevazute de proiectele IDOM; 
c) din donatiile de binefacere ale membrilor ~i/sau tertilor - persoane fizice ~i juridice - din 
Moldova ~i de peste hotare; 
d) beneficii in urma activitatii editoriale; 
e) alte surse legale. 

10.2 IDOM poate avea in proprietate edificii, constructii, utilaje, mijloace de transport, precum ~i 
alte bunuri, necesare activitatii de realizare a scopurilor prevazute in Statut. 
10.3 Toata proprietatea IDOM, precum ~i beneficiul obtinut din activitatea economica sau prestarile 
de servicii, trebuie directionat spre realizarea scopurilor statutare. 
10.4 Toate acordurile, contractele, transferurile de fonduri urmeaza a fi realizate conform Statutului 
~i cu respectarea stricta a prevederilor legislatiei in vigoare. 

11. TRANSPARENT A ACTIVITATII SI DAREA DE SEAMA FINAN CIARA 

11.1 Darea de seama a parametrilor principali se efectueaza conform legislatiei in vigoare. La 
sfir~it de an financiar, Pre~edintele prezinta Consiliului de Administrare un raport referitor la situatia 
financiara a IDOM, care urmeaza sa fie confirmat de Comisia de Cenzori. 
11.2 Darea de seama a IDOM se intocme~te conform rezultatelor anului ~i contine: 

a) expunere scurta a rezultatelor activitatii IDOM in perioada de dare de seama; 
b) soldul mijloacelor bane~ti la inceputul perioadei de dare de seama; 
c) venitul total al mijloacelor la fiecare sursa de mijloace ale IDOM; 
d) cheltuielile pe directiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea 
muncii, defalcarilor, impozitelor ~i altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor bane~ti la 
sfar~itul perioadei de dare de seama. 

11.3 Darea de seama financiara se aduce la cuno~tinta tuturor membrilor IDOM la ~edinta 
Adunarii Generale. 
11.4 Darea de seama financiara se pastreaza in IDOM, este accesibila tuturor ~i, dupa 
posibilitati, se publica in presa. 
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12. ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI 

... • 0 :-ezentul Statut este aprobat de Adunarea Generala a membrilor IDOM. 
.:.: . C -iliul de Administrare prezinta Adunarii Generale propuneri de modificare ~i completare a 

·:.ii tatut. 
f ificarile ~i completarile la Statut sunt aprobate prin decizia Adunarii Generale, daca pentru 

'otat _/3 din totalul de membri prezenti ai IDOM. 
odificarije ·~t:oilipleta!ile statutului intra in vigoare pentru terti din momentul inregistrarii 

- .. -- ra. ~1od~l. inregistradi ·~:.ia Ministerul Justi!iei al Republicii Moldova a modificarilor ~i 
... . letfuil<;>t ~ se efe~~u~aza in:·:·.~onformitate cu prevederile legislatiei in vigoare a Republicii 
. lo. O\"a. . . . ~:.: 

·" 
'"..\ I ..... 

.,,:·. '( • • ·~ ,,!' " 

f ·~- . ~ . .~ • \, ·:' •• 

13.FILIALELE IDOM 

• ... . 1 ubdiviziuriih~:~a:H:izatorice de baza ale IDOM sunt filialele care realizeaza acelea~i directii 
e activitate ale IDOM . 
! ... . 2 Filialele se constituie dupa criteriul teritorial ~i se organizeaza din nu mai pu!in de 3 membri . 

.i)ecizia cu privire la crearea filialei se adopta de Consiliul de Administrare. 
:.:- : Filiala activeaza in baza regulamentului aprobat prin hotararea Consiliului de Administrare. 
P-e;e inrele filialei este numit de Consiliul de Administrare. 
~ .- Pre;edintele filialei prezinta pe baza permanenta darea de seama despre activitatea filialei 

C ~i de Administrare al IDOM. 

14. MODUL DE REORGANIZARE ~I LICHIDARE 

· - .1 DO. I i~i inceteaza activitatea prin reorganizare ~i autodizolvare in baza deciziei Adunarii 
optata in condi!iile stabilite de prezentul statut. 

... :-""anizarea IDOM se efectueaza, in condi!iile legii, prin fuziune (contopire, absorbtie), 
,,,.,.,,7rT",...,._ ,.,..,,~:-are ( divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabila a creditorilor. 
Ii<!'"""~"'" '· urea produce efecte numai dupa inregistrarea ei in organul de stat competent. 

izol area poate avea Joe in cazul in care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa 
·1 r sau in cazul atingerii obiectivelor statutare propuse. 
DO. I poate fi lichidata in mod fortat in baza hotararilor organelor abilitate in cazul incalcarii 

~;::· - _ e u privire la asocia!iile ob~te~ti . 

- .: . .... ·odizolvarea IDOM este urmata de procedura de lichidare. in procesul de lichidare IDOM 
"li.l.'.l denumirea sa cu mentiunea ,,in proces de lichidare". Lichidarea IDOM se efectueaza de 

· e Comi ia de lichidare, numita de catre organul, care a adoptat aceasta decizie in conformitate cu 
~:::ea u privire la asociatiile ob~te~ti ~i Codul civil. 
- . - Consiliul de Administrare va depune la organul de inregistrare o cerere cu pnvire la 

· - ""istrarea declan~arii lichidarii IDOM ~i va comunica datele membrilor comisiei de lichidare. 
- - Comisia de lichidare dispune de drepturile ~i obliga!iile care nu contravin scopului lichidarii. 

C • -ia de lichidare suspenda activitatea IDOM, incaseaza creantele de la debitori, vinde activele, 
..:::'..ce erintele creditorilor ~i repartizeaza activele care au ramas conform prevederilor legale ~i 

::ire. 

C mi ia de lichidare intocme~te bilantul de lichidare, in care se indica valoarea ~i componenta 
,.,.,..,,"""'"'O rfunase. ~i il prezinta spre aprobare organului care a decis lichidarea. 

A .. · ~ . de ramase dupa satisfacerea pretentiilor creditorilor nu pot fi distribuite intre membrii 
· !!lembrii organelor acesteia ~i se transmite altei organizatii cu scopuri similare pentru 

.:~opurilor stabilite in statut. 
i-ia de lichidare raspunde pentru daunele cauzate creditorilor in cazul in care nu ~i-a 

o li sa~iunile ce ii revin, a distribuit activele IDOM inainte de a satisface pretentiile 
u incalcarea legii ori statutului IDOM. 
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14.11 Comisia de lichidare poarta raspundere pentru daunele cauzate IDOM din culpa lor. 

Vanu Jereghi, Director Executiv al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) 


