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STATUTUL ASOCIAŢIEI 

“ORDINUL MILITAR  

AL VETERANILOR DIN TEATRELE DE OPERAŢII” 

Capitolul I 

 DISPOZIŢII GENERALE 

 Art. 1:  Asociaţia “ORDINUL MILITAR AL VETERANILOR DIN TEATRELE DE 
OPERAŢII”,se constituie ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat, 
neguvernamentală, non profit şi apolitică, în temeiul dreptului de asociere prevăzut de 
Constituţia României, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – art.11, Ordonanţa 
Guvernului nr.26/2000 (modificată prin Ordonanţa Guvernului nr.37/2003) cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, Legea nr. 246 din 2005 cu modificările şi completările ulterioare şi funcţionează pe 
baza Statutului propriu, pe care şi-l adoptă în mod liber. 

Art.2: Asociaţia “ORDINUL MILITAR AL VETERANILOR DIN TEATRELE DE 
OPERAŢII”, beneficiază de patrimoniul obţinut prin achiziţie publică, sponsorizări sau donaţii 
spre păstrare, folosinţă şi dezvoltare. 

Art.3: Asociaţia “ORDINUL MILITAR AL VETERANILOR DIN TEATRELE DE 
OPERAŢII”, inscripţionat pe tot cuprinsul prezentului statut prin acronimul O.M.V.T.O. sau 
Ordinul , are sediul central în municipiul Medgidia,  str.Republicii nr.6, bl. SC3, sc. 3, Ap.47, 
judeţ Constanţa, având posibilitatea legalã de a-şi constitui sucursale şi filiale. 

Membrii fondatori ai O.M.V.T.O. sunt:  
1. VREME Vasile  cetăţean român, cu domiciliul în sat Agigea, comuna Agigea, strada George 
Sbârcea numărul 4, judeţul Constanţa, posesor al CI seria KZ numărul 406397 eliberată de 
SPCLEP Agigea la data de 20.01.2017, CNP 1640130040766. 
2. HERMENEANU Nicolae-Cristian  cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Medgidia, 
strada Spitalului numărul 4, bloc S2, scara A, etaj 2, apartament 14, judeţul Constanţa, posesor al 
CI seria KZ numărul 414619 eliberată de SPCLEP Medgidia la data de 01.03.2017, CNP 
1740317134017. 
3. GIUMALI Metin  cetăţean român, cu domiciliul în municipiul Medgidia,  strada Ovidiu nr. 
11A,  judeţul Constanţa, posesor al CI seria KZ numărul 303094 eliberată de SPCLEP Medgidia 
la data de 28.08.2015, CNP 1840825132827. 
 
Art.4: O.M.V.T.O. se constituie pe o duratã de timp nedeterminatã, dizolvarea fiind posibilã 
numai în urmãtoarele situaţii: 
a) prin hotãrârea judecãtoriei sau a tribunalului, dupã caz, atunci când: 
- scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicit sau contrar Ordinei publice; 
- realizarea scopului este urmãritã prin mijloace ilicite sau contrar Ordinei publice; 
- când se urmãreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
- când a devenit insolvabilã. 
b) prin hotãrârea adunãrii generale. 
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Art.5: În cazul dizolvãrii asociaţiei impusã de cerinţele art.4, alin. a, stabilirea destinaţiei 
patrimoniului rãmas dupã lichidare revine organului judecãtoresc. În situaţia dizolvãrii prin 
hotãrârea adunãrii generale, destinaţia patrimoniului va fi stabilitã de cãtre aceasta. 
Art.6: Deviza O.M.V.T.O. este: “FORTES FORTUNA JUVAT,, (SOARTA ÎI 
RĂSPLĂTEŞTE PE CEI CURAJOŞI). 
Art.7: Simbolurile O.M.V.T.O. sunt: Marele Stindard şi Drapelul României.  Însemnele: Crucea 
Veteranilor, Pasărea Phoenix, Lupul Dacic (Drakon) şi Marele Sigiliu;  Imnul: ,,Drum bun – 
drum bun!,,. Zile aniversare – data înfiinţării  Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de 
Operaţii şi Ziua Veteranilor din Teatrele de operaţii – 11 noiembrie; Zilele comemorative: 20 
iunie, data morţii Slt.(pm) Ionel Gheorghiţă DRĂGUŞANU - 8 august, data morţii Voievodului 
Mihai Viteazul şi 11 noiembrie - Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii. 
Patronul spiritual al O.M.V.T.O. este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de 
Biruinţă, sărbătorit la data de 23 aprilie. O.M.V.T.O. sărbătoreşte şi pe Sfântul Mare Mucenic 
Dimitrie – izvorâtorul de mir la data de 26 octombrie, ca sfânt militar. Forma, designul, textul 
inscripţionat al stindardului şi al însemnelor şi emblemelor sau blazoanelor, textul şi partitura 
imnului sunt discutate şi aprobate de către membrii fondatori ai O.M.V.T.O. 
Art.8: O.M.V.T.O. poate sã solicite Guvernului României recunoaşterea sa ca fiind de utilitate 
publicã, prin “utilitate publicã” înţelegându-se orice activitate care se desfãşoarã în domenii de 
interes public general sau al unor colectivitãţi. 
Art.9: Pe tot parcursul existenţei sale, Ordinul Militar al Veteranilor din Teatrele de Operaţii nu-
şi va schimba denumirea şi / sau simbolurile sub care a fost înregistratã juridic. Orice folosire 
ilegalã a acestei denumiri va intra sub incidenţa legii, cel (cei) în cauză suportând rigorile 
acesteia. 
 

Capitolul II 

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ORDINULUI MILITAR AL VETERANILOR DIN 
TEATRELE DE OPERAŢII 

Art.10: Prin înfiinţarea sa, O.M.V.T.O. îşi asumă rolul de Protector şi Gardian al valorilor şi 
tradiţiilor militare şi de luptă, ale militarilor veterani ai acţiunilor militare din teatrele de operaţii. 
Scopul şi obiectivele O.M.V.T.O. sunt de a desfãşura activitãţi menite să contribuie la 
conservarea tradiţiilor istorice şi de luptă ale militarilor români, ajutorare interumanã, protejarea 
şi îmbunătăţirea vieţii sociale şi profesionale a militarilor veterani, promovarea unei imagini 
pozitive a O.M.V.T.O. şi a armatei în rândul societăţii civile precum şi promovarea valorilor 
tradiţionale ale României pe plan internaţional. 
Prin aceste activitãţi, desfãşurate în deplin respect faţã de lege, se va urmãri permanent cultivarea 
şi dezvoltarea nobilului sentiment de apartenenţă a militarilor veterani la elita Armatei României, 
de patriotism şi de cult al eroilor neamului românesc. 
O.M.V.T.O. militează pentru respectarea adevărului istoric, repunerea în drepturi a zestrei 
culturale milenare româneşti, convieţuirea în armonie cu mediul înconjurător, protejarea 
mediului înconjurător şi a bogăţiilor naturale ale României de astăzi, transparenţa instituţională, 
combaterea corupţiei, apărarea şi protejarea demnităţii şi onoarei militarilor români, demascarea 
incompetenţei şi a oricăror abuzuri asupra militarilor şi veteranilor României, promovarea în 
funcţii publice a persoanelor cu competenţă intelectuală şi integritate morală, normalizarea şi 
îmbunătăţirea permanentă a calităţii vieţii cetăţenilor României. 
Pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse, activitatea O.M.V.T.O. este guvernată în 
orice circumstanţă de respectarea unor reguli şi principii tradiţionale: 
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- respectarea fiinţei umane şi protejarea celor slabi şi oprimaţi.  
  
- protejarea valorile umane universale. 
   
- consolidarea propriei conştiinţe şi a convingerilor , cu sinceritate şi respectând permanent  
convingerile celorlalţi oameni . 
 
- loialitate şi cinste în comportament şi în toate acţiunile întreprinse. 
 
- fidelitate în angajamentele asumate şi onorarea în orice împrejurare a cuvântului dat. 
 
- cinstirea prieteniei şi fraternităţii. 
 
- întâietatea dialogului şi înţelegerii, în locul ciocnirilor şi agresivităţii verbale sau fizice. 
  
- înfruntarea cu curaj a tuturor greutăţilor, depăşirea momentelor dificile, extreme. 
 
- respectarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi. 
  
- credinţa nestrămutată în Spiritul Creator – Dumnezeu, Unic, Universal. 

Pentru realizarea scopului propus, O.M.V.T.O. îşi va coordona activitatea urmărind îndeplinirea 
următoarelor obiective: 

- Popularizarea faptelor de arme şi a realizărilor de excepţie pe linie profesională a membrilor 
asociaţi, precum şi a persoanelor ce nu deţin această calitate, dar care, prin sprijinul pe care îl 
oferă, demonstrează că au înţeles şi apreciază scopul Ordinului. Popularizarea se va face prin 
activităţi moral-spirituale, mediatizate pe cât posibil, prin mass-media centrală sau locală, 
precum şi printr-o publicaţie editată de Ordin. 

- Realizarea si editarea de carţi, publicaţii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice 
si alte materiale informative. 
- Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri. 

- Promovarea relaţiilor de camaraderie cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea în afara 
cadrului militar – fie activi, fie rezerva, fie pensionari – precum şi cu alte organizaţii 
nonguvernamentale şi apolitice, atât locale, cât şi din teritoriu; 

- Promovarea relaţiilor de camaraderie cu militari aflaţi în serviciul armatelor altor state, prin 
discuţii pe teme militare, tehnice, efectuarea unor activităţi culturale şi turistice; 

- Organizarea unor acţiuni umanitare pentru persoane sau grupuri de persoane aflate în situaţii 
şi/sau condiţii precare de trai;  

- Instituirea medaliei “CRUCEA VETERANILOR”, acordată onorific membrilor O.M.V.T.O. 
şi/sau persoanelor din afara O.M.V.T.O., civili sau militari, care s-au evidenţiat prin activităţile 
care au susţinut evident obiectivele O.M.V.TO. şi/sau în misiuni de luptă, umanitare sau alte 
acţiuni militare; 

- Organizarea de concursuri pe teme militare, tehnice, cultură generală şi sportive, atribuind 
câştigătorilor premii în bani şi obiecte purtătoare ale însemnelor Ordinului; 
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- Organizarea şi constituirea  unor tabere de sezon cu specific sportiv-militar-aplicativ (airsoft, 
paintball, tir sportiv, orientare în teren, alpinism, supravieţuire etc.), la care să participe cu 
precădere membrii asociaţiei şi familiile acestora, dar şi voluntari din afara Ordinului; 

- Organizarea unor activităţi de club, agrement, sportive etc., participanţi fiind, în primul rând, 
membrii asociaţi; 

- Organizarea de seri distractive (baluri, aniversări, serbări câmpeneşti, revelioane etc.) la care, 
pe lângă membrii asociaţi, pot participa şi alte persoane. 

- Constituirea unui sistem financiar destinat întrajutorării camaradereşti, bugetul acestuia 
formându-se prin perceperea unei cotizaţii aparte faţă de cea achitată lunar în calitate de membru 
al Ordinului. 

Capitolul III 

MEMBRI – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI 

Art. 11: Calitatea de membru al O.M.V.T.O. o poate dobândi orice militar care a participat pe 
timpul carierei sale la acţiuni militare, aşa cum sunt acestea definite în O.U.G. 82 din 2006, art.2 
lit.b, c, d, g, h, i, şi art.4, cu modificările şi completările ulterioare şi are calitatea de VETERAN. 
Aderarea la această formă de asociere se face benevol, iar perioada de rămânere în cadrul 
asociaţiei este la latitudinea fiecărui membru aderent. 

Art. 12: Membrii O.M.V.T.O. au calitatea de membri asociaţi, aici regăsindu-se: 

a) ofiţeri, subofiţeri, maiştri militari, activi, în rezervă sau în retragere, soldati sau gradati 
profesionişti in activitate sau în rezervă care au participat la misiuni/acţiuni militare în teatrele de 
operaţii externe, sau la război, cu unităţi militare ale Armatei României sau Jandarmeriei, şi au 
calitatea de VETERAN. 

b) ofiţeri, subofiţeri, maiştri militari, soldaţi, gradaţi - veterani de război; 

c) prin exepţie, persoane fizice care prin fapte considerate meritorii (donaţii, sponsorizări etc.) 
susţin scopul şi obiectivele O.M.V.T.O.; 

d) membri ai familiilor veteranilor care au decedat pe timpul acţiunilor militare, cu precizarea că 
cei care au vârsta mai mică de 18 ani, se consideră a fi “membri asociaţi simpatizanţi juniori”. 

Art.13: Persoanele care se regăsesc în actul juridic de constituire a O.M.V.T.O., deţin calitatea 
de membri asociaţi fondatori. 

Art.14: Persoana fizică doritoare a obţine calitatea de membru asociat al O.M.V.T.O., are 
obligaţia nu numai de a cunoaşte prevederile prezentului statut, ci să le şi respecte în totalitate. 

În privinţa modalităţii de obţinere a respectivei calităţi, solicitantul care depune un Curriculum 
Vitae sau este recomandat de un membru asociat, completează o cerere tip, document ce va fi 
discutat în cadrul Consiliului Director. Rezoluţia va fi comunicată solicitantului ulterior 
înregistrării. Dacă rezoluţia este pozitivă, solicitantul va achita, pe bază de chitanţă fiscală, 
cotizaţia pe luna în curs, precum şi suma solicitată pentru eliberarea legitimaţiei. Din momentul 
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înregistrării cererii sale şi achitării sumei de bani stabilite ca şi cotizaţie, persoana respectivă va 
fi luată în evidenţă ca membru asociat. 

Art. 15: Membrii asociaţi ai O.M.V.T.O., mai puţin membrii asociaţi de onoare şi membrii 
asociaţi simpatizanţi juniori, au obligaţia de a achita lunar (sau, dacă doresc acest lucru, anticipat, 
dar pentru o perioadă de timp nu mai mare de 12 luni calendaristice) o sumă percepută de către 
asociaţie drept cotizaţie, sumă nerambursabilă la ieşirea oricăruia dintre membri asociaţi din 
efectivul Ordinului. 

Cuantumul acestei sume se  stabileşte numai de către Adunarea Generală, şi va avea caracter 
unic pentru toţi membri asociaţi plătitori.  La plata cotizaţiei nu se admite, decât absolut motivat, 
o întârziere mai mare de 3 (trei) luni calendaristice, dar în nici un caz întârzierea, cât ar fi de 
motivată, nu poate depăşi 6 (şase) luni calendaristice. În cazul nerespectării acestor precizări, cel 
în cauză va fi sancţionat prin excluderea din efectiv. 

Art. 16: Fiecare persoană, după ce a obţinut calitatea de membru asociat, va primi din partea 
secretariatului Ordinului, legitimaţia şi insigna acestei asociaţii. Nu primesc asemenea obiecte –
membrii asociaţi simpatizanţi juniori. 

Art. 17: Membrii O.M.V.T.O., indiferent de calitatea statutară, au următoarele îndatoriri: 

- să achite cotizaţia la termenele stabilite; 

-să fie loiali Ordinului, acţionând, după aptitudini şi pricepere, pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite a contribui la realizarea scopului; 

- să păstreze şi să acţioneze pentru păstrarea unităţii şi armoniei de grup, respectând întru totul 
principiile camaraderiei; 

- să ţină cont de personalitatea fiecărui om cu care se intră în contact, fie că acesta este o 
persoană fizică, fie că aparţine sau reprezintă o persoană juridică. 

Art. 18: Membrii asociaţi ai O.M.V.T.O. au următoarele drepturi: 

a) aleg şi pot fi aleşi în organele conducătoare ale O.M.V.T.O.; 

b) hotărăsc asupra modului de desfăşurare a activităţilor Ordinului şi folosirii patrimoniului 
acesteia; 

c) solicită revocarea conducerii Ordinului sau numai a anumitor persoane, atunci când consideră 
că    acestea nu-şi îndeplinesc atribuţiile funcţiei ocupate; 

d) au acces la toate informaţiile referitoare la viaţa internă a asociaţiei şi pot participa la toate 
activităţile acesteia. 

Art. 19: Membrii asociaţi simpatizanţi juniori nu pot fi aleşi în organele conducătoare ale 
Ordinului şi nu au drept de vot, chiar dacă participă la Adunarea Generală sau la alte întruniri 
unde se iau diverse hotărâri. 
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Capitolul IV 

PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU ASOCIAT AL O.M.V.T.O. 

Art. 20: Calitatea de membru asociat al O.M.V.T.O. se poate pierde în următoarele situaţii: 

a) excluderea datorată lipsei de profesionalism, loialitate sau comportament civic neadecvat sau 
dezonorant; 

b)  excluderea datorată nerespectării normelor statutare, refuzul de a plăti cotizaţia sau întârzierii 
nemotivate în plata acesteia, perioada depăşind 3(trei) luni calendaristice în cazul nemotivării sau 
6 (şase) luni calendaristice, atunci când motivaţia întârzierii este nu numai anunţată în timp 
oportun , dar şi considerată reală de către membrii Consiliului Director; 

c) retragerea la cerere. 

Art. 21: Pierderea calităţii de membru asociat prin excludere, aşa cum prevede art. 20 alineatele 
“a” şi “b”, se produce după discutarea fiecărui caz în parte în cadrul Consiliului Director, 
hotărârea acestui organ conducător fiind luată cu majoritatea simplă de voturi. 

Art. 22: Renunţarea, prin retragere benevolă, la calitatea de mebru asociat al O.M.V.T.O., este 
un act de voinţă unilaterală a celui în cauză. Ca atare, solicitantul, personal, va primi, fără 
restricţii, acceptul din partea Consiliului Director. 

Art. 23: Momentul ieşirii din evidenţa asociaţiei, indiferent de modul producerii, se consideră a 
fi prima zi a lunii în care s-a hotărât acest lucru. 

Art. 24: În oricare dintre situaţiile ce conduc la pierderea calităţii de membru, persoana în cauză 
va preda legitimaţia. În cazul când, din diverse motive, legitimaţia nu a fost predată la secretariat, 
aceasta se declară nulă prin neprezentare, fapt ce se va consemna în registrul de evidenţă. 

Art. 25: Prejudiciul moral sau material adus Ordinului de către oricare dintre persoanele ce deţin 
sau nu calitatea de membru, atrage după sine excluderea din asociaţie (dacă are această 
calitate),aceasta atrăgînd  răspunderea materială şi/sau penală conform legilor în vigoare. 

Art. 26: În toate situaţiile prevăzute de art. 22, care au ca efect pierderea calităţii de membru, cel 
în cauză nu beneficiază de rambursarea sumelor achitate drept cotizaţie şi obţinere de legitimaţie. 

Art. 27: Revenirea în efectivul Ordinului în cazul retragerii la cerere, este posibilă doar după 
completarea unei noi cereri de înscriere. 
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Capitolul V 

ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI CONTROL 

Art. 28: Organele de conducere şi control ale O.M.V.T.O. sunt: 

a)      Adunarea Generală; 

b)     Consiliul Director; 

c)      Comisia de cenzori. 

Art. 29: Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor 
asociaţi. 

Adunarea Generală se întruneşte, obligatoriu, la termenul stabilit de către legislaţia în vigoare, 
dar poate fi convocată în regim de urgenţă şi de către Consiliul Director, atunci când acest organ 
de conducere consideră întrunirea membrilor asociaţi ca absolut necesară. 

Art. 30: Competenţa Adunării Generale cuprinde: 

a) stabilirea strategiei obiectivelor generale ale asociaţiei; 

b)  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a bilanţului contabil; 

c)   alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

d ) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori; 

e)    înfiinţarea de filiale; 

f )  modificarea actului constitutiv şi a statutului; 

g)  dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după 
lichidare; 

h)  orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut; 

i) atribuirea (dar şi ridicarea) titlului de preşedinte de onoare. 

Art. 31: Titlul de preşedinte de onoare al O.M.V.T.O., se acordă de către Adunarea Generală la 
propunerea Consiliului Director. 

Titlul de preşedinte de onoare,  poate fi deţinut de două persoane în aceeaşi perioadă de timp. 

Art.32: Hotărârile Adunării Generale se iau prin votul majorităţii simple. Acestea sunt 
obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau 
au votat împotrivă. 
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Dacă anumite hotărâri sunt considerate a fi contrare normativelor legale, contrare actului 
constitutiv şi statutului, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri asociaţi care 
prezenţi la şedinţa Adunării Generale, au votat împotrivă şi au cerut să se insereze poziţia lor în 
procesul – verbal, cât şi de către cei care nu au fost prezenţi, termenul fiind de 15 zile de la data 
desfăşurării şedinţei. 

Art. 33: Adunarea Generală alege preşedintele O.M.V.T.O. şi Consiliul Director al acesteia pe 
funcţii,  prin votul majorităţii simple, vot exprimat în  secret. 

Mandatul Preşedintelui O.M.V.T.O. şi al Consiliului Director are durata de 5  ani. Pentru oricare 
funcţie din  componenţa Consiliului Director  va  funcţiona instituţia interimatului până la prima 
Adunare Generală ordinară, dar nu mai mult de un an. 

Art. 34: Membrii asociaţi care doresc să facă parte din Consiliul Director au acest drept, şi pot 
deveni membri ai Consiliului respectând cerinţele prezentului statut, astfel: 

a) depunerea personală a candidaturii, specificând şi  funcţia ale cărei atribuţii consideră că le 
poate îndeplini; 

b) depunerea  candidaturii la propunerea grupurilor profesionale. 

Dacă numărul celor care şi-au exprimat dorinţa de a face parte din Consiliul Director este mai 
mare cu 10 persoane decât numărul dinainte stabilit, atunci selecţia candidaţilor se va face de 
către Consiliul Director în exerciţiu, criteriile de selecţie fiind  următoarele: vechimea în 
asociaţie, calităţile profesionale şi de lider de grup, precum şi gradul de participare la acţiunile şi 
activităţile asociaţiei. 

Depunerea de candidaturi se va finaliza cu cel mult 15 zile înaintea convocării Adunării 
Generale. 

Art. 35: Componenţa Consiliului Director este: 

1. Preşedinte  

2. Prim-vicepreşedinte 

3. Vicepreşedinte  

4. Trezorier 

5. Consilier juridic 

6. Secretar  

7. Membri 

În privinţa membrilor, aceştia sunt doar validaţi prin votul la vedere  al Adunării Generale, 
întrucât ei au calitatea de reprezentanţi şi sunt  aleşi de grupurile membrilor asociaţi, după cum 
urmează: 
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-  la un  număr de 5 – 30 membri, 2 reprezentanţi; 

-  la un număr de 30 – 60 membri, 4 reprezentanţi; 

-  la un număr de peste 60 membri, 7 reprezentanţi. 

Segmentul profesional lucrativ care nu întruneşte numărul de 5 (cinci) membri, va fi reprezentat 
în Consiliul Director de către cel mai apropiat segment care are reprezentanţă în respectivul 
organ conducător. 

Revocarea oricăruia dintre membri reprezentanţi ai grupurilor profesionale aparţine doar celor 
care i-au mandatat să-i reprezinte în Consiliul Director, şi poate avea loc oricând, fără a fi nevoie 
de votul Adunării Generale. 

În componenţa Consiliului Director al O.M.V.T.O., având statutul de membru, se vor regăsi şi 
preşedinţii filialelor. 

Art. 36: Persoanele care deţin funcţiile de contabil, casier  etc., nu fac parte din Consiliul 
Director. Cu aceste persoane, dacă sunt salarizate, se perfectează un contract prin care se 
stabileşte relaţia dintre angajat şi angajator aşa cum este prevăzut  prin lege. 

Art. 37 În ceea ce priveşte alegerea persoanelor ce vor ocupa funcţiile din Consiliul Director 
prevăzute la art. 35, poziţiile 1-7, obligatoriu se vor avea în vedere următoarele: 

A: Preşedinte (preşedinte O.M.V.T.O.) 

Persoana aleasă trebuie să posede calităţi manageriale precum şi calităţile necesare unui lider de 
grup, să provină din rândul membrilor asociaţi cu statutul social de militar veteran activ sau în 
rezervă. 

Preşedintele Consiliului Director este ales pentru o perioadă de cinci ani şi poate fi reales de 
către Adunarea Generală (dacă îşi depune candidatura) pentru încă un mandat de cinci  ani. 
Preşedintele nu poate fi revocat decât de Adunarea Generală. Consiliul Director poate suspenda 
preşedintele din funcţie pe motive bine întemeiate, dar nu mai mult de 6 luni calendaristice, sau îi 
poate aproba acestuia cererea scrisă de demisie, dacă aceasta este voinţa expresă şi definitivă  a 
celui în cauză. 

B: Prim-vicepreşedinte 

În funcţia de prim-vicepreşedinte se recomandă a fi ales un membru asociat militar veteran în 
activitate sau în rezervă, persoană cu reale calităţi manageriale care îi pot servi la preluarea unui 
eventual interimat sau la accederea în funcţia de preşedinte, dacă va dori să candideze. 

C: Vicepreşedinte  

Pentru ocuparea acestei funcţii se recomandă ca vicepreşedintele să aibă statutul social de militar 
veteran activ sau în rezervă, cu experienţă managerială. 
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D. Trezorier 

Pentru funcţia de trezorier se va recomanda ca persoana ce doreşte să încadreze această funcţie, 
să aibă studii de licenţă în domeniul economic - financiar. 

F: Secretar 

Funcţia de secretar poate fi ocupată de oricare dintre membrii asociaţi, fie activ profesional, fie 
in rezervă, la selecţie avându-se în vedere cunoştinţele sale în domeniul lucrului cu documente şi 
deprinderi în folosirea computerului. 

Art. 38: La expirarea mandatului de 5 ani acordat persoanelor care ocupă funcţiile prevăzute în 
conţinutul art. 35, acestea îşi pot depune candidatura la noile alegeri, pentru un nou mandate, ori 
de câte ori doresc. 

Art. 39: Întrunirea Consiliului Director se face, obligatoriu, o dată pe lună, dar dacă situaţia o 
impune, Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar. Pentru a asigura 
operativitatea, având în vedere faptul că la sediul Ordinului programul se desfăşoară în mai toate 
zilele săptămânii, problemele curente, precum şi hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului 
Director se vor îndeplini de către persoanele ce deţin funcţiile prevăzute la art. 35 pct. 1-6, 
urmând ca în prima şedinţă de lucru a Consiliului Director, membrii acestuia să fie informaţi 
despre activitatea depusă de către respectivele persoane în perioada dintre cele două şedinţe de 
consiliu. 

Art. 40: În exercitarea competenţei sale, Consiliului Director îi revin următoarele atribuţii: 

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 
cu privire la acţiunile şi activităţile Ordinului; 

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

c) asigură relaţiile Ordinului cu persoanele fizice sau juridice, guvernamentale sau 
nonguvernamentale locale, din teritoriu sau din afara acestuia, stabilind raporturi de colaborare şi 
parteneriat în deplin respect faţă de legislaţia în vigoare; 

d) hotărăşte asupra schimbării adresei sediului asociaţiei, comunicând în timp oportun organelor 
judecătoreşti acest lucru; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală. 

Art. 41: Comisia de cenzori se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puţin 
unul trebuie să fie contabil autorizat. 

Art. 42: Comisia de cenzori are următoarele atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 
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c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală. 

Art. 43: Activitatea O.M.V.T.O. se desfăşoară sub directa coordonare a Consiliului Director, 
folosindu-se 9 Secţii de lucru, după cum urmează: 

-         Secţia 1: Personal şi protecţie socială; 

-         Secţia 2: Informare şi   documentare; 

-         Secţia 3: Planificare şi Implementare; 

-         Secţia 4: Logistică şi Protocol; 

-         Secţia 5: Relaţii cu publicul; 

-         Secţia 6: Sport – agrement – cercuri aplicative; 

-         Secţia 7: Tradiţii şi cultură; 

-         Secţia 8: Juridic; 

-         Secţia 9: Financiar-Contabil. 

Atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei Secţii de lucru, se stabilesc prin Regulamentul de Ordine 
Interioară al O.M.V.T.O. 

 

Capitolul VI 

FILIALE – ORGANIZARE ŞI CONDUCERE 

Art. 44: Conform celor precizate prin conţinutul art. 3, O.M.V.T.O. îşi poate constitui sucursale 
şi filiale în toate localităţile tarii, exceptând localitatea în care funcţionează sediul central. În 
localităţile stabilite nu se poate constitui decât o singură filială. 

Art. 45: Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a asociaţiei, numărul minim de 
membri fiind de 3 (trei). Filiala, fiind o entitate cu personalitate juridică, poate încheia, în nume 
propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ea poate 
încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii 
prealabile a Consiliului Director al asociaţiei. 

Pentru a-şi dobândi propria personalitate juridică, filiala trebuie să se înscrie în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, respectând în totalitate normele juridice în vigoare. 

Art. 46: După adunarea de constituire, Consiliul Director al filialei este obligat să prezinte în 
termen de 10 (zece) zile Consiliul Director al O.M.V.T.O., următoarele documente: 
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a) copie după procesul verbal de constituire; 

b)  tabel cu persoanele alese în Consiliul Director al filialei,specificând în dreptul fiecăruia 
funcţia ocupată; 

c) tabel nominal cu persoanele aflate în evidenţă la constituire, din care să reiasă categoria socio-
profesională a fiecăreia. 

Art. 47: Consiliul Director al O.M.V.T.O., după studierea documentelor primite, confirmă sau 
infirmă constituirea filialei. Confirmarea constituirii se finalizează prin înmânarea preşedintelui  
Consiliului Director al filialei a ştampilei specifice filialei , precum şi a documentelor de lucru 
strict necesare. 

Art. 48: Filiala O.M.V.T.O. are proprie autonomie, dar toate acţiunile sale se vor desfăşura în 
baza Statutului Ordinului, document juridic care, indiferent de situaţie, nu poate fi încălcat. 

Art. 49: Organele de conducere ale filialei   sunt: 

a)  Adunarea Generală; 

b)  Consiliul  Director; 

c)  Comisia de cenzori. 

Art. 50: Normele prevăzute de Statutul O.M.V.T.O. care fac referire la atribuţiile Adunării 
Generale (art. 31), precum şi la atribuţiile Comisiei de cenzori (art. 43) sunt aceleaşi şi pentru 
filiale . 

Art. 51: Consiliul Director al filialei se alege pentru un mandat de 5 (cinci) ani, având atribuţii 
identice cu cele prevăzute prin conţinutul art. 41 din prezentul Statut. 

În privinţa componenţei Consiliului Director, aceasta este: 

-         preşedinte; 

-         prim-vicepresedinte; 

-         vicepreşedinte; 

-         secretar; 

-  membri (numărul membrilor se stabileşte în funcţie de numărul segmentelor generatoare de 
membri cotizanţi, respectând  normele prevăzute de Statut în această privinţă). 

Pentru oricare funcţie din  componenţa Consiliului Director  va  funcţiona instituţia interimatului 
până la prima Adunare Generală ordinară dar nu mai mult de un an. 

Art. 52: Alegerea şi atribuţiile Comisiei de cenzori, sunt stipulate prin conţinutul articolelor 42 şi 
43 din prezentul Statut. 
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Art. 53: În cazul întreruperii activităţii prin dizolvare, patrimoniul filialei va fi dirijat aşa cum 
prevede art. 5 din prezentul Statut. 

 

Capitolul VII 

PATRIMONIUL O.M.V.T.O. – CONSTITUIRE ŞI ADMINISTRARE 

Art. 54: Patrimoniul O.M.V.T.O. se compune din bunurile mobile şi imobile, precum şi din 
bugetul financiar format din: 

a)     cotizaţia achitată în fiecare lună de către membrii asociaţi; 

b)    sume provenite din subscripţii, donaţii şi sponsorizări; 

c) sume obţinute din taxele percepute de la cursurile organizate şi desfăşurate de către Ligă, 
asociaţia punând la dispoziţie atât spaţiul, cât şi bunurile materiale solicitate; 

d) sumele obţinute din închirieri de spaţiu, rămase după achitarea impozitelor şi datoriilor către 
stat sau alte organisme private. 

Nu intră în patrimoniul Ordinului sumele provenite din cotizaţiile depuse lunar pentru fondul 
financiar destinat Sistemului de Întrajutorare Camaraderească. 

Art. 55: Sumele folosite pentru investiţii sau diverse cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor 
sunt suportate din fondul financiar format din: cotizaţia de membru al Ordinului, donaţii, 
sponsorizări, închirieri de spaţii locuibile şi taxe cursuri tehnico -  aplicative. 

Investiţiile şi cheltuielile ocazionate de diverse acţiuni şi activităţi  vor fi aprobate de către 
Adunarea Generală, iar în perioada dintre două Adunări Generale ordinare, de către Consiliul 
Director, acest organ urmând a justifica, cu documente, atât necesitatea folosirii sumelor în 
cauză, cât şi modul cum au fost acestea folosite. 

Art. 56: Documentele contabile (balanţe, dări de seamă etc.) solicitate de către organele în drept, 
aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se vor întocmi şi preda la termenii stabiliţi prin lege şi 
hotărâri guvernamentale. Persoanele în responsabilitatea cărora se află întocmirea documentelor 
financiar – contabile vor reflecta cu realism şi deplină corectitudine activitatea financiar-
contabilă a Ordinului, precum şi a filialelor sale. 

 

Capitolul VIII 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.57: O.M.V.T.O. se supune în totalitate legislaţiei române cu privire la asociaţii si fundaţii. 
Orice modificare operată de către Adunarea Generală asupra prezentului Statut, obligatoriu va fi 
adusă la cunoştinţa organelor judecătoreşti care au atribuit Ordinului statutul de persoană 
juridică. 
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Art. 58: Toate documentele ce urmează a fi emise de asociaţie vor fi discutate şi aprobate de 
către Consiliul Director, acestea neavând valabilitate dacă lipsesc: antetul, semnătura 
preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia, precum şi ştampila. 

În cazul documentelor emise de către filială, documente prin care Ordinul sau filiala se consideră 
angajate, indiferent de problematica abordată, acestea, pe lângă semnătura preşedintelui 
Consiliului Director al filialei, vor fi semnate şi de către preşedintele O.M.V.T.O.  Lipsa 
semnăturii preşedintelui Ordinului, a antetului şi a ştampilei O.M.V.T.O. fac ca respectivele 
documente să nu aibă valabilitate. 

Art.59: Ordinului Militar al Veteranilor din Teatrele de Operaţii nu fuzionează cu nici o altă 
asociaţie, indiferent de forma şi scopul acesteia, având doar posibilitatea de a colabora cu 
acestea, respectând, în totalitate, prevederile prezentului Statut. 

Art. 60: Modificarea actului constitutiv sau a statutului Ordinului se face prin înscrierea 
modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei 
circumscripţie teritorială îşi are sediul Ordinul, dar numai după ce proiectul privind modificările 
este discutat şi aprobat de către Generală a membrilor asociaţi. 

Art. 61: Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează sub formă scrisă, cu 
îndeplinirea condiţiilor legale de fond şi formă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare. 

Art. 62:  (Împuternicirea) 

 

MEMBRU FONDATOR:  VREME VASILE 

  

MEMBRU FONDATOR:   HERMENEANU NICOLAE-CRISTIAN 

 

MEMBRU FONDATOR:   GIUMALI  METIN 

 

  

 

 

 

 


