ACT DE CONSTITUIRE AL
FUNDAȚIEI ”COMMUNITAS”
- actualizat în 2016*1 Întocmit azi, la 2 februarie 1998, cu ocazia ședinței de constituire a Fundației
”Communitas” cu sediul în Cluj-Napoca, str. Densușeanu nr. 6 A, jud. Cluj.
Fondatorul unic UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu sediul în ClujNapoca str. Densușeanu nr. 6 A, reprezentată prin dl. TAKÁCS CSABA, președinte executiv al
U.D.M.R. (...), înțelege să constituie Fundația ”Communitas” în următoarele condiții:
1. Denumirea
Fundația poartă denumirea: Fundația „Communitas”.
2. Sediul
Sediul Fundației este în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 60, jud. Cluj.
3. Scopul
Fundația este persoană juridică română de drept comun, fără scop lucrativ, umanitar,
este apolitică, independentă, nesubordonată vreunei alte persoane juridice, non-profit.
Fundația are caracter socio-cultural, cu următoarele scopuri și obiective:
- întreprinderea, organizare și sprijinirea unor acțiuni în vederea dezvoltării societății
civile, prin facilitarea cunoașterii, recunoașterii, exprimării, dezvoltării și respectării reciproce a
patrimoniului cultural, spiritual, lingvistic, religios al fiecărui grup sau comunități;
- acordarea de sprijin persoanelor angajate în activitățile caracteristice societății civile,
pentru educarea și perfecționarea cunoștințelor de specializare în domeniile prevăzute de
statutul Fundației;
- sprijinirea activității culturale;
- sprijinirea și favorizarea cooperării interne și internaționale cu organizații, societăți,
asociații, fundații cu profil similar, cu care organizează acțiuni comune;
- întreținerea unor acțiuni culturale, tradiționale și moderne, în comun cu sprijinul și în
beneficiul comunității;
- inițierea și sprijinirea oricăror forme de informare și educare permanentă cu scopul
înțelegerii necesității bunei conviețuiri și a respectului față de semeni;
- sprijinirea răspândirii și dezvoltării valorilor și modurilor de gândire democratice;
- cunoașterea cât mai exactă a aspectelor referitoare la existența minorităților
naționale, etnice, lingvistice, culturale și religioase din centrul și estul Europei, precum și la
păstrarea moștenirii culturale, materiale și spirituale a acestora;
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- protecția și respectarea drepturilor omului în general, respectarea drepturilor
minorităților naționale în special, un element determinant în privința integrării europene a
României;
- efectuarea și sprijinirea efectuării unor studii, analize, lucrări și cercetări în domeniul
științelor sociale, a unor sondaje de opinii;
- organizarea și sprijinirea organizării unor conferințe, simpozioane, congrese, seminarii,
cursuri, tabere în legătură cu scopurile stabilite în prezentul Statut;
- Fundația acordă burse pentru promovarea scopurilor și intereselor Fundației;
- în vederea îndeplinirii scopurilor sale, Fundația editează, tipărește manuale școlare,
culegere de texte literare, culegere de probleme, precum alte cărți, reviste, ziare, broșuri,
pliante, ghid, etc;
- susținerea activității de protecție și valorificare a patrimoniului cultural din
Transilvania;
- activități de protecție a patrimoniului cultural pe plan local, regional, național;
- contribuie la formarea mentalității societății în vederea însușirii și susținerii valorilor
patrimoniului cultural ale învățământului de specializare și perfecționare în domeniul protecției
patrimoniului cultural, la diferite nivele de calificare, oferind inclusiv sprijin material și financiar;
- înființează publicații proprii, înlesnind circulația informațiilor, oferă sprijin financiar
celor implicați în protecția patrimoniului cultural, cooperează cu organizații de profil
guvernamental și neguvernamental din țară și străinătate.
4. Patrimoniul social
Patrimoniul inițial al Fundației este de [400 RON], depus la dispoziția Fundației de către
fondator.
Patrimoniul inițial va putea fi mărit prin:
– donații și legate, ajutoare materiale și bănești, bunuri și imobile din partea unor
persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
– venituri ce se vor realiza de Fundație din activități organizate în conformitate cu
legislația în vigoare;
– donații și sponsorizări din partea unor societăți comerciale, organizații, asociații, etc.
din țară și din străinătate.
Veniturile Fundației provin din:
a. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile
legale;
b. dividendele societăților comerciale înființate de fundație;
c. venituri realizate din activități economice directe;
d. donații, sponsorizări sau legate;
e. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
2

f. alte venituri prevăzute de lege.
5. Organul de conducere şi funcţionarea Fundaţiei
Conducerea Fundaţiei este asigurată de un Comitet de direcţie (corpul de curatori) organ cu
drept de decizie, numit şi revocat de fondator.
Comitetul de direcţie este format din următoarele persoane:
Preşedinte: Takacs Albert- Csaba
Vicepreşedinte: Szép Iuliu
Membru: Horváth Anna
Membru: Kovács Péter
Membru: Seres Dénes
Membru: Lakatos Andrei
Membru: Bodor László
Comitetul de direcţie al Fundaţiei „Communitas” Filiala Bucureşti este format din
următoarele persoane:
Preşedinte: Kurko Cecilia
Membru: Tudor Veronka
Membru: Iuga-Gombos Tibor
6. Comitetul de direcție (curatoriul) hotărăște valabil cu majoritate simplă în prezența a
2/3 din membri în toate problemele importante cu privire la modalitățile și acțiunile vizând
realizarea scopurilor propuse:
- asigură înfăptuirea scopurilor Fundației;
- hotărăște cu privire la modificarea statutului;
- aprobă bugetul anual și execuția bugetară;
- numește conducerea administrativă și cenzorii Fundației;
- primește, analizează și aprobă darea de seamă privind situația financiară a Fundației;
- stabilește legăturile Fundației cu organele de stat, instituții, fundații, asociații, etc;
- hotărăște asupra lichidării și modalităților de lichidare a Fundației.
7. Funcționarea administrativă a Fundației este asigurată de organul de administrație.
Organul de administrație răspunde pentru îndeplinirea hotărârilor Comitetului de direcție.
Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și Regulamentul intern al Fundației
este aprobată de Comitetul de direcție.
8. Comitetul de direcție înființează Comisia de cenzori al Fundației.
9. Fundația își pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a) De drept:
- când scopurile ei se găsesc îndeplinite;
- când scopurile ei nu mai pot fi îndeplinite;
- când Fundația a devenit insolvabilă.
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b) Prin judecată și prin decizia puterii executive în cazurile prevăzute de normele legale
în vigoare.
10. În caz de dizolvare lichidarea Fundației se va face de către lichidatorii numiți de
Comitetul de direcție. Dizolvarea și lichidarea se va face conform [Ordonanței nr. 26 din 30
ianuarie 2000].
În caz de dizolvare a Fundației patrimoniul acesteia revine unei fundații care activează
pentru scopuri asemănătoare. În cazul în care nu există o asemenea fundație, patrimoniul
Fundației Communitas revine celor patru biserici istorice (Arhiepiscopia Romano-catolică Alba
Iulia, Eparhia Reformată din Ardeal, Biserica Unitariană, Biserica Evanghelică Luterană S.P.),
care îl pot folosi numai în scopurile prevăzute în statutul Fundației.
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