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EXECUTIVE SUMMARY 
 

The deliverable highlights the procedures followed in order to establish the Blue Career 

Centre (BCC) representation in Romania as a legal entity. The first chapter deals with the scope 

and objectives of the Work Package as a whole and the Deliverable itself. 

 The second chapter of the report is dedicated to the actions and procedures followed by 

the responsible partner Constanta Maritime University and its legal advisor in order to establish 

the entity based on Romanian law. 

 Finally, the third chapter is designed to illustrate the outcomes of the actions like the 

statute of the BCC, the connections between the local partners of the project with the BCC as 

well as the other partners and external members. The annual basic obligations of the members 

of the BBC as well as how the BCC will disseminate its actions to the general public are also 

analyzed.  
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1. INTRODUCTION 

 
The D4.2.3 “Establishment of the Blue Career Centre (BCC) of East Med-Black Sea 

representation in Romania” falls within WP4 “Establishment of the Blue Career Centre (BCC) of 

East Med-Black Sea”. The objectives of WP4 are the following: 

• Establishment of the East Med-Black Sea Blue Career Centre (BCC) of East Med-Black Sea 

in Cyprus as an individual legal entity 

• Establishment of the Blue Career Centre (BCC) of East Med-BIack Sea representations in 

Greece, Bulgaria, Romania as well as  

• Actions and activities to establish Blue Career Centres in non-EU countries (Egypt, 

Lebanon, Jordan, Turkey) as legal entities 

 

The concrete activities of WP4 carried out for the establishment of the representation in 

Romania included the following: 

• Meetings and consultations with potential Members originating from many different 

settings, such as educational institutions (at the elementary, secondary and post-

secondary levels), libraries, businesses, government and community organizations, 

students enrolled in career counselling or career information programs, as well as private 

practitioners in the field of career development 

• Legal advice and services for the best legal option/form of the BCC MENTOR 

• Drafting the Articles of Association, Operational procedures 

• Legal services for submitting application/documentation to the competent legal 

authorities 

• Design and setting up of the organization structure, extroversion and communication 

strategy, tools and openness of the BCC MENTOR towards the target groups (school 

children, higher education graduates or persons with a vocational/technical qualification 

to maritime professions) and the society. This will be achieved through various activities 

and communication channels. 

 

In this context, we successfully established the Blue Career Centre representation in 

Romania which constitutes an important contribution to the achievement of the project 

objective: to set up a regional platform – the Blue Career Centre - for dialogue between business 

stakeholders, education & training institutions, research organizations, regulators as well as the 

civic society. 
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2. SUMMARY OF ACTIONS-PROCEDURE 
 

In order to establish the Blue Career Centre in Romania we used the legal services 

according to the project plan and estimated budget. The service provider followed all legal steps 

necessary for the establishment of it, in accordance with the Romanian law.  

With regards to the legal entity of the BCC in Romania, it has to be highlighted that 

according to existing Romanian law, public entities, such as the Constanta Maritime University, 

are not allowed to participate in any corporate entities/private companies. Therefore, the only 

available legal option concerning the legal status of the company was the one of a non-profit 

organization with limited liability. This was also incorporated in the statute of BCC. 

All the necessary documentation regarding the BCC establishment were handed out to 

the university representative, in October.  These includes basic provisions on the objectives of 

the company, its legal status, its activities, its membership, the procedure for general meetings, 

voting rights and procedure, organizational structure (Board of Directors, Secretary) as well as 

some provisions on financial management. The official statute of the BCC from Romania is 

annexed (ANNEX I). 

Regarding the number of members of the BCC in Romania, there are eight members, five 

of them being members of the Board of Directors. The number of the members in the BCC and 

the number of the members of the Board of Directors can be increased following the approval of 

the Board of Directors.  

The BCC has been successfully registered in Romania on the 10th of October 2018 (with 

register number: 25673/212/2018) by Constanta Court in Register of Associations and 

Foundations and its premises would be at offices of Constanta Maritime University as stated in 

Annex IV. 

It goes without saying that all partners were duly informed on the progress of the legal 

establishment of the BCC in Romania at every step of the process.  
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3. OUTCOME OF THE ACTIONS 
 

The Blue Career Center in Romania was officially registered to the Register of Associations 

and Foundations of Romania on the 15th of October 2018 as a non-profit organization. In brief, 

this means that: 

• The income, property or surplus of the Company from any source will solely be used to 

promote the aims of the Company which are of non-profit nature 

• The Members of the Company are not allowed to receive dividends, bonuses, gifts or any 

other kind of profit directly or indirectly  

• No member of the Board of Directors will receive a salary and cannot be appointed in any 

paid position of the Company  

• Employees of the company can receive payment/remuneration for the services they 

provide to the Company 

• The Company can pay interest for money that it borrowed or rent for its property 

Regarding the members of the Blue Career Center in Romania, there are eight members, 

Constanta Maritime University and seven individual members, all from the MENTOR Project 

team. 

The Members of the BCC in Romania will meet annually at a general meeting in order to share 

information regarding the mentoring and career development services provided by the BCC along 

with respective resources. The general meeting will also include a professional development 

component. Members of the BCC in Romania will also offer voluntarily their time and expertise 

to participate in ongoing committees, special projects, or presentations at workshops and 

conferences, representing the BCC in those occasions and informing the participants/attendants 

on the objectives and activities of the Centre. 

As far as the communication channels are concerned, the Blue Career Centre (BCC) will 

have an Internet website and social media accounts. These will enable the Members to 

communicate with each other rapidly, inexpensively and effectively and the young people and 

students to contact directly the Centre in order to obtain information about its activities. The 

career centre will also provide information and guidance on the “blue career” path that they are 

interested tofollow and the respective educational and professional requirements/skills that they 

need to fulfill/develop. It is also worth noting the representative(s) of the Centre will visit schools 

in order to inform directly teachers and students about the Centre and “blue careers”. In 

targeting young people, the Blue Career Centre in Romania will also organize workshops, 
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seminars, information days and Blue Career Fairs in Romania, in cooperation with professional 

associations, educational and research institutions, companies and government departments 

whose activities fall within the Blue Economy.  

Constanta Maritime University has taken a leadership role in advocating for the 

development of high-quality maritime career information and in helping to identify the basic 

requirements for producing this type of information. The organization is also actively 

participating in defining the necessary skills and competencies of career practitioners, a timely 

and much-needed initiative in this fast-growing professional field. 

 

Finally, it is noted that the BCC in Romania aspires to contribute to the creation of a 

network of Blue Career Centres in the Eastern Mediterranean Region and Black Sea. In this 

context, the BCC will promote closer cooperation and coordination with its potential branches in 

the respective countries of the project partners -including the associate members. The BCC 

members will also encourage alternative forms of enhanced cooperation on “blue career” 

mentoring and career counselling with non-project partners and institutions in the Region. 
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ANNEXES 

 ANNEX I (Memorandum of Association) 

 ANNEX II (Certificate of Incorporation) 

 ANNEX III (Certificate of Registration) 

 ANNEX IV (Official notice on final conclusion of the civil case) 



STATUTUL

ASOCIATIEI BLUE CAREERCENTER

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

ART. 1.1.
MEMBRII ASOCIATI:

1. UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel
Bătrân nr. 104, jud. Constanţa, cod fiscal 2747321, legal reprezentată prin Rector — Prof.
Univ. Dr. Ing. Cornel Panait,

2. STANCA COSTEL, domiciliat în Constanţa, str. Vasile Alecsandri nr. 3, jud. Constanţa,
cetăţean român, născut la data de 09.07.1969, CNP 1690709134008,

3. ACOMI NICOLETA domiciliată în Constanţa, str. Străjerului nr. 26, jud. Constanţa,
cetăţean român, născută la data de 25.02.1979,CNP 2790225133102,

4. BALANESCUCECILIA— MARCELA, domiciliată în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 9, bl. VSB,
sc. C, ap. 40, jud. Constanţa, cetăţean român, născută la data de 15.08.1977, CNP

2770815135595,
5. DUMITRACHE RAMONA,domiciliată în Constanţa, bd. Tomis nr. 216, bl. TD4A, sc. B, ap.

26, jud. Constanţa, cetăţean român, născută la data de 14.04.1979, CNP 2790414131255,
6. GHITA SIMONA domiciliată în Constanţa, str. Av. Romeo Popescu nr. 21,jud. Constanţa,

cetăţean român, născută la data de 07.12.1977, CNP 2771207131239,
7. OLTEANU ANA — CORNELIA, domiciliată în Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 83, jud.

Constanţa, cetăţean român, născută la data de 09.05.1983, CNP 2830509134129,
8. STÎNGA VIORELA — GEORGIANA, domiciliată în Constanţa, str. Amurgului nr. 48 B, jud.

Constanţa, cetăţean român, născută la data de 27.04.1989,CNP 2890427134162,

au hotărât constituirea, în baza prevederilor OG nr. 26/2000, a unei asociaţii pentru promovarea
educaţiei, cercetării, integrării profesionale şi dezvoltării tehnologice în sectoarele economiei albastre —

economiei maritime din regiunea extinsă a Mediteranei de Est sia Mării Negre.

ART. 1.2. Asociaţia BLUE CAREER CENTER se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept
privat, fără scop patrimonial şi apolitică, infiinţarea, organizarea şi funcţionarea acesteia fiind
reglementate de dispoziţiile OG nr. 26/2000, precum şi de prevederile prezentului Statut şi ale Actului
constitutiv.

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELEASOCIATIEI. DENUMIRE. SEDIU. DURATA'.



ART. 2.1. Scopul Asociaţiei BLUE CAREER CENTERvizează:

. Promovarea şi consolidarea studiului, educaţiei, formării, progresului şi integrării profesionale,
cercetării, inovării, dezvoltării tehnologice în sectoarele Economiei albastre din regiunea extinsă
a Mediteranei de Est şi a Mării Negre.

. Promovarea şi dezvoltarea afacerilor şi reabilitarea profesională în sectoarele economiei albastre
din regiunea Mediteranei de Est şi a Mării Negre, transportului pe mare, turismului maritim,
acvaculturii, extracţiei în larg a petrolului şi gazelor naturale şi în sectoarele economiei albastre în
general.

. Promovarea dialogului şi cooperării dintre partenerii sociali, profesionişti, părţile interesate,
universităţi publice sau private internaţionale sau locale, şcoli academice, facultăţi, colegii,
instituţii, organizaţii, fundaţii, uniuni sau orice alte organisme şi persoane, pentru a realiza

scopurile Asociaţiei.

. Promovarea programelor de studii în ţările Mediteranei de Est si Marea Neagră, precum şi de

programe postuniversitare de extindere a competenţelor în sectoarele economiei albastre.

. Finanţarea şi acordarea asistenţei cercetătorilor, studenţilor, profesioniştilor şi persoanelor care
lucrează în domeniulmaritim în regiunea Mediteranei de Est sau a Mării Negre, inclusiv sub forma
acordăriide burse, ajutoare sau subvenţii financiare universităţilor,centrelor de educaţie, şcolilor,
facultăţilor, instituţiilor sau altor fundaţii pentru învăţământul preuniversitar, postuniversitar sau
de altă natură în sectoarele economiei albastre.

' Crearea, consolidarea, îmbunătăţirea si modernizarea infrastructurii, precum şi a centrelor de
dezvoltare şi informare din regiunea Mediteranei de Est şi a Mării Negre, în special infrastructuri
legate de transportul pe mare, croaziere, turismul marin, acvacultura şi extractia din petrol şi gaze
naturale.

În vederea realizării scopului propus, Asociaţia va iniţia, organiza şi desfăşura următoarele activităţi:

' Crearea si/sau gestionarea de activităţi, proiecte şi/sau centre educaţionale, ştiinţifice,
tehnologice de cercetare şi dezvoltare, organizarea de conferinţe ştiinţifice şi oferirea de burse
şi/sau donaţii în sectoarele economiei albastre.

. Organizarea de seminarii, conferinţe şi cursuri educaţionale şi informative având ca obiect
reabilitarea şi sporirea afacerilor în sectoarele economiei albastre din regiunea extinsă a Mării
Mediterane şi a Mării Negre.

. Cooperarea pentru a atrage studenţi, absolvenţi, profesionişti şi părţile interesat



o Obţinerea de donaţii, sponsorizări, subvenţii din fonduri guvernamentale si/sau europene, din

finanţări internaţionale publice sau private sau de la alte tipuri de organizaţii, companii sau

asociaţii, în vederea atingerii scopului Asociaţiei.

. Înfiinţarea si administrarea de consilii, organizaţii, organisme, asociaţii, bresle, parteneriate,
cooperative si alte entităţi care vor facilita şi promova realizarea obiectivelor pentru care a fost
înfiinţată asociaţia.

ART. 2.2. DENUMIREA ASOCIATIEI. Denumirea asociatiei este : "BLUE CAREERCENTER", denumire ce a

fost rezervată în condiţii legale, aspect confirmat de conţinutul Dovezii disponibilitătii denumirii nr.
169853124082018, eliberate de Ministerul Justiţiei.

ART. 2.3. SEDIULASOCIATIEI.

Sediul Asociaţiei se stabileşte în Constanţa, str. Cuarţului nr. 2, sala BN019, jud. Constanţa.

ART. 2.4. DURATA.

Asociaţia BLUE CAREER CENTER se constituie pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL ASOCIATIEI.

ART. 3.1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este alcătuit din aportul în bani al asociaţilorşi este în valoare de
200 lei, vărsat integral pe numele şi la dispoziţia Asociaţiei, constituit prin contribuţia asociaţilorfondatori,
iar, după acordarea personalităţii juridice şi odată cu începerea activităţii, va fi sporit în funcţie de

necesităţile impuse de atingerea scopului Asociaţiei.

ART. 3.2. Fondurile asociaţiei vor fi constituite prin următoarele modalităţi:
- subvenţii acordate de persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate , inclusiv instituţii ,

întreprinderi şi organizaţii ale statului român;
— donaţii, sponsorizărisau legate;
— cotizaţii;
— dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
— alte resurse materiale şi financiare obţinute în condiţiile legii.

ART. 3.3. Contribuţiile şi donaţiile pot fi valorice, bunuri , etc. şi vor fi înscrise într—un registru special.

ART. 3.4. Patrimoniul ASOCIATIEI BLUE CAREER CENTER nu poate fi utilizat în alte scopuri decât acelea
prevăzute în prezentul Statut. Orice actjuridic sau operaţiuni contrare nu produc efecte juridice.

ART. 3.5. ASOCIATIA BLUE CAREER CENTER, prin toată activitatea sa, trebuie să asigure conservar- .
menţinerea patrimoniului sau mărirea acestuia, însă numai cu luarea de garanţii suficie ţă?“
respectarea obiectivelor sale şi ale dispoziţiilor legale în vigoare.

Q.
ăl“



ART. 3.6. Contractele, acordurile, transferurile de numerar şi de valori ca şi, în genere, toate operaţiunile
financiare privind fondurileASOCIATIEI BLUE CAREER CENTER sunt îndeplinite în baza hotărârii Consiliului
Director.

ART. 3.7. Nici unul dintre asociaţi nu răspunde cu bunurile sau veniturile proprii pentru angajamentele
asumate de asociaţie.

ART. 3.8. În vederea obţinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru
realizarea scopului său, Asociaţia se poate angaja în activităţi economice, dacă acestea au caracter
accesoriu, sau poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi
comerciale,vor fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociaţiei.

CAPITOLUL IV. DOBANDIREA ŞI PIERDEREA CALITATII DE ASOCIAT. DREPTURILE ŞI OBLIGATIILE

ASOCIAT/LOR.

ART. 4.1. Poate dobândi calitatea de asociat orice persoană fizică sau juridică română sau străină, care
aderă la prezentul Statut şi declară că îşi însuşeşte Actul constitutiv al Asociaţiei. Persoanele interesate să
devină asociaţi, vor comunica, în scris, o cerere de primire, Consiliului Director. Consiliul Director va
decide, în termen de 7 zile, prin votul majorităţii membrilorConsiliului Director, admiterea sau, după caz,
respingerea cererii vizând dobândirea calităţii de asociat.

ART. 4.2. Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei Blue Career Center se acordă de către Adunarea
Generală, la propunerea unuia dintre asociaţi. Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei este conferită
persoanelor fizice şi/sau juridice, române sau străine, care contribuie material, profesional Şi moral la

atingerea scopului şi obiectivelorAsociaţiei.

ART. 4.3. Calitatea de asociat este inalienabilă şi netransmisibilă către succesori.

ART. 4.4. (1) Membrii Asociaţiei îşi pot pierde, prin decizia Consiliului Director, calitatea de asociat în
următoarele situaţii:

- când încalcă prevederile Statutului, ale Actului constitutiv şi/sau normele proprii de organizare şi

funcţionare ale Asociaţiei;
- când denigreazăAsociaţia şi/sau pe membrii acesteia, în mod repetat şi grav;
— când exercită acţiuni îndreptate împotriva obiectivelor şi intereselor Asociaţiei.

(2) Fiecare membru al Asociaţiei este liber să-şi manifeste, în scris, intenţia de retragere din cadrul
acesteia, fără motivare.

ART. 4.5. Asociaţii au următoarele drepturi :

— să participe nemijlocit, cu drept de vot, la dezbaterile din cadrul Adunării Generale şi i



drept de vot egal şi îşi păstrează independenţa. Membrii Asociaţiei, în cazul imposibilităţii de

prezentare, pot mandata pe un alt membru al Asociaţiei pentru a—i reprezenta şi vota;
să facă parte din organele de conducere Şi control ale Asociaţiei;
să fie informaţi şi să exprime puncte de vedere cu privire la activitatea Asociaţiei;
să participe şi să exprime opinii profesionale în cadrul tuturor manifestărilor organizate de
Asociaţie;
să solicite sprijinul Asociaţiei în vederea realizării programelor pe care le înaintează spre
promovare.

ART. 4.6. Asociaţii au următoarele obligaţii:

de a participa la dezbaterile Adunării Generale şi de a respecta hotărârile Adunării Generale;
de a respecta Statutul, Actul constitutiv si normele proprii de organizare şi funcţionare ale
Asociaţiei;
de a duce la îndeplinire toate hotărârile ce au fost adoptate de organele de conducere ale

Asociaţiei;
să contribuie activ la dezvoltarea activităţii Asociaţiei, circumscrise scopului şi obiectivelor
acesteia.

CAPITOLULV. ORGANELEDE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL. ATRIBUTIILEACESTOR ORGANE.

ART. 5.1. CONDUCEREA ASOCIATIEI. Conducerea, administrarea şi controlul Asociaţiei sunt asigurate şi

exercitate de către:

- ADUNAREAGENERALA;

- CONSILIULDIRECTOR.

ART. 5.2. Adunarea Generală. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea
membrilorAsociaţiei.

ART. 5.3. Atribuţiile Adunării Generale includ:
stabilirea strategiei si a obiectivelorgenerale ale Asociaţiei;
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanţului contabil;
alegerea şi revocarea membrilorConsiliului Director;
alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilorComisiei de cenzori;
înfiinţarea de filiale;
modificarea Actului constitutiv şi a Statutului;
dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum si stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în Statut.

ART. 5.4. AdunareaGenerală se întruneşte cel puţin o dată pe an si are drept de control permanent asupra
activităţii organelor de conducere. Convocarea Adunării Generale se face ori de câte ori este necesar,



sau oricând se va cere în scris şi motivat de către cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor. Adunarea generală
este condusă de Preşedintele Asociaţiei.

ART. 5.5. Consiliul Director este constituit din:
- PREŞEDINTE—STANCACOSTEL,domiciliatîn Constanţa, str. Vasile Alecsandri nr. 3, jud. Constanţa,

CNP 1690709134008;
- VlCEPREŞED/NTE — ACOMI NICOLETA, domiciliată în Constanţa, str. Străjerului nr. 26, jud.

Constanţa, CNP 2790225133102;
— TREZORIER — BALANESCU CECILIA — MARCELA, domiciliată în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 9,

bl. VSB, sc. C, ap. 40, jud. Constanţa, CNP 2770815135595;
- SECRETAR - OLTEANU ANA — CORNELIA, domiciliată în Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 83, jud.

Constanţa, CNP 2830509134129;
- MEMBRU - UNIVERSITATEAMARITIMA DIN CONSTANTA, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel

Bătrân nr. 104,jud. Constanţa, cod fiscal 2747321, legal reprezentată prin Rector—Prof. Univ. Dr.
Ing. Cornel Panait.

ART. 5.6. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilorAdunării Generale.
(2) În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
- prezintăAdunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi

proiectul programelorAsociaţiei;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
— aprobă organizarea şi politica de personal ale Asociaţiei;
- îndeplineste orice atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

ART. 5.7. Întrunirile ordinare ale Consiliului Director sunt convocate prin anunţ scris, transmis către toti
membrii Consiliului, cu 5 zile lucrătoare anterior datei convocării, prin grija Secretarului Consiliului
Director. Întrunirile extraordinare sunt convocate prin grija Presedintelui, Secretarului sau la cererea a
minim 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului Director.

ART. 5.8. (1) La întrunirileConsiliului Director, pentru adoptarea deciziilor, Va + 1 din numărul membrilor
Consiliului constituie un cvorum cu drept de vot.
(2) Deciziile se adoptă cu votul majorităţii simple a Consiliului.
(3) În situaţii de excepţie, membrii Consilului pot vota şi prin mijloace electronice sau prin reprezentanţi
(delegaţi), dacă acestia din urmă prezintă un mandat din partea celor care i—au desemnat.
(4) Deciziile Consiliului Director pot fi modificate sau, după caz, anulate, prin hotarari ale Adunării
Generale.

ART. 5.9. Preşedintele Consiliului Director. (1) Preşedintele Consiliului Director este şi Presedintele
Asociaţiei.
(2) Presedintele coordonează activitatea Consiliului Directorîn vederea ducerii la îndeplinire a hotăr. '

Adunării Generale, asigură promovarea imaginii Asociaţiei şi o reprezintă în relaţiile cu terţii.



(3) În caz de imposibilitate a exercitării funcţiei, preşedintele poate delega atribuţiile sale

vicepreşedintelui.

ART. 5.10. (1) VicepreşedinteleConsiliului Director reprezintă Asociaţia în raport cu terţe persoane fizice

şi/sau juridice în situaţia imposibilităţii exercitării funcţiei de către Preşedinte.
(2) Vicepreşedintele promovează şi susţine obiectivele Asociaţiei, circumscrise scopului acesteia şi

îndeplineste orice alte îndatoriri, puse în sarcina sa de către Presedintele Asociaţiei ori de către Adunarea
Generală.

ART. 5.11. (1) Trezorierul Asociaţiei analizează şi coordonează activităţile financiare ale Asociaţiei,
asigurând încadrarea acestora în prevederile actelor normative.
(2) Trezorierul stabileşte şi supraveghează relaţiile cu băncile la care Asociaţia deţine conturi bancare.
(3) Trezorierul analizează situaţia contribuţiei membrilor, execuţia bugetului de venituri - cheltuieli si

înregistrările referitoare la patrimoniulAsociaţiei.
(4) Trezorierul urmăreste destinaţia tuturor fondurilorAsociaţiei.
(5) Trezorierul distribuie, în baza hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei, fondurile primite din
donaţii, sponsorizări, legate, dobânzi, dividende, etc., în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor
Asociaţiei.
(6) Trezorierul prezintă Consiliului Director acte şi dări de seamă ori de câte ori este necesar.

ART. 5.12. (1) Secretarul Asociaţiei întocmeşte, înregistrează si distribuie procesele verbale întocmite la

şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale.
(2) Secretarul verifică şi validează periodic listele de membri.
(3) Secretarul prelucrează corespondenţa adresată Asociaţiei şi membrilorConsiliului Director.

ART. 5.13. Membrii Consiliului Directorindeplinesc orice atribuţii stabilite în sarcina lor de către Consiliul
Director sau de către Adunarea Generală.

ART. 5.14. (1) Din momentul în care Asociaţia va număra peste 15 membri, Adunarea Generală prin vot
deschis, cu întrunirea a % +1 din votul asociaţilor, va desemna un cenzor, pentru un mandat de 4 ani.
(2) Cenzorul are următoarele atribuţii:

- verifică modul în care este administrat patrimoniulAsociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului Director;
- poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Director.

(3) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori din momentul în care Asociaţia va avea
mai mult de 100 de membri înscrişi.

CAPITOLUL VI. DIZOLVAREAŞI LICHIDAREAASOCIATIEI.

ART. 7.1. Asociaţia se dizolvă:
— de drept, în condiţiile reglementate de art. 55 din OG nr. 26/2000;



- prin hotărârea instanţei de judecată, în condiţiile reglementate de art. 56 din OG nr. 26/2000;
— prin hotărârea Adunării Generale.

ART. 7.2. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite Către

persoane fizice, ci pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop
identic sau asemănător, în condiţiile reglementate de prevederile art. 60 din OG nr. 26/2000.

ART. 7.3. (1) În cazul în care dizolvarea Asociaţiei s-a produs de drept sau urmare pronunţării unei hotărâri
judecătoreşti, lichidatorii sunt numiţi de Către instanţa de judecată competentă.
(2) În situaţia în care dizolvarea Asociaţiei s-a produs prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi

numiţi de AdunareaGenerală.
(3) Competenta şi atribuţiile Iichidatorilor sunt cele prevăzute de dispoziţiile art. 62 şi urm. din OG nr.

26/2000.

SEMN/îTURIMEMBRII ASOCIAT/:
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ACTUL CONSTITUTIVAL

ASOCIATIEI"BLUE CAREER CENTER"

ART.1 MEMBRII ASOCIATI:

1. UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel

Bătrân nr. 104, jud. Constanţa, cod fiscal 2747321, legal reprezentată prin Rector — Prof.
Univ. Dr. Ing. Cornel Panait,

2. STANCA COSTEL, domiciliat în Constanţa, str. Vasile Alecsandri nr. 3, jud. Constanţa,
cetăţean român, născut la data de 09.07.1969, CNP 1690709134008,

3. ACOMI NICOLETA domiciliată în Constanţa, str. Străjerului nr. 26, jud. Constanţa,
cetăţean român, născută la data de 25.02.1979,CNP 2790225133102,

4. BALANESCUCECILIA— MARCELA, domiciliată în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 9, bl. V5B,
sc. C, ap. 40, jud. Constanţa, cetăţean român, născută la data de 15.08.1977, CNP

2770815135595,
5. DUMITRACHE RAMONAL domiciliată în Constanţa, bd. Tomis nr. 216, bl. TD4A, sc. B, ap.

26,jud. Constanţa, cetăţean român, născută la data de 14.04.1979, CNP 2790414131255,
6. GHITA SIMONA domiciliată în Constanţa, str. Av. Romeo Popescu nr. 21, jud. Constanţa,

cetăţean român, născută la data de 07.12.1977, CNP 2771207131239,
7. OLTEANU ANA — CORNELIA, domiciliată în Constanţa, bd. !. C. Brătianu nr. 83, jud.

Constanţa, cetăţean român, născută la data de 09.05.1983, CNP 2830509134129,
8. STÎNGA VIORELA — GEORGIANA, domiciliată în Constanţa, str. Amurgului nr. 48 B, jud.

Constanţa, cetăţean român, născută la data de 27.04.1989,CNP 2890427134162,

au hotărât constituirea, în baza prevederilor OG nr. 26/2000, a unei asociaţii pentru promovarea
educaţiei, cercetării, integrării profesionale şi dezvoltării tehnologice în sectoarele economiei albastre —

economiei maritime din regiunea extinsă a Mediteranei de Est şi a Mării Negre.

ART.2 SCOPUL ASOCIATIEI

Scopul Asociaţiei BLUE CAREER CENTERvizează:

. Promovarea şi consolidarea studiului, educaţiei, formării, progresului ,' '



cercetării, inovării, dezvoltării tehnologice în sectoarele Economiei albastre din regiunea extinsă
a Mediteranei de Est şi a Mării Negre.

. Promovarea şi dezvoltarea afacerilor şi reabilitarea profesională în sectoarele economiei albastre
din regiunea Mediteranei de Est şi a Mării Negre, transportului pe mare, turismului maritim,
acvaculturii, extracţiei în larg a petrolului şi gazelor naturale şi în sectoarele economiei albastre în
general.

' Promovarea dialogului şi cooperării dintre partenerii sociali, profesionişti, părţile interesate,
universităţi publice sau private internaţionale sau locale, şcoli academice, facultăţi, colegii,
instituţii, organizaţii, fundaţii, uniuni sau orice alte organisme şi persoane, pentru a realiza

scopurile Asociaţiei.

. Promovarea programelor de studii în ţările Mediteranei de Est şi Marea Neagră, precum şi de
programe postuniversitare de extindere a competenţelorîn sectoarele economiei albastre.

. Finanţarea şi acordarea asistenţei cercetătorilor, studenţilor, profesioniştilor şi persoanelor care
lucrează în domeniulmaritim în regiunea Mediteranei de Est sau a Mării Negre, inclusiv sub forma
acordării de burse, ajutoare sau subvenţii financiare universităţilor,centrelor de educaţie, şcolilor,
facultăţilor, instituţiilorsau altor fundaţii pentru învăţământul preuniversitar, postuniversitar sau
de altă natură în sectoarele economiei albastre.

. Crearea, consolidarea, îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii, precum şi a centrelor de
dezvoltare şi informare din regiunea Mediteranei de Est şi a Mării Negre, în special infrastructuri
legate de transportul pe mare, croaziere, turismul marin, acvacultura şi extracţia din petrol şi gaze
naturale.

În vederea realizării scopului propus, Asociaţia va iniţia, organiza şi desfăşura următoarele activităţi:

. Crearea şi/sau gestionarea de activităţi, proiecte şi/sau centre educaţionale, ştiinţifice,
tehnologice de cercetare şi dezvoltare, organizarea de conferinţe ştiinţifice şi oferirea de burse
şi/sau donaţii în sectoarele economiei albastre.

. Organizarea de seminarii, conferinţe şi cursuri educaţionale şi informative având ca obiect
reabilitarea şi sporirea afacerilor în sectoarele economiei albastre din regiunea extinsă a Mării
Mediterane şi a Mării Negre.

' Cooperarea pentru a atrage studenţi, absolvenţi, profesionişti şi părţile interesate, precum şi

pentru a sprijini perfecţionarea, modernizarea şi extinderea competenţelor acestora.

' Obţinerea de donaţii, sponsorizări, subvenţii din fonduri guvernamentale şi/sau europene, din
finanţări internaţionale publice sau private sau de la alte tipuri de organizaţii, companii sau
asociaţii, în vederea atingerii scopului Asociaţiei.



. Înfiinţarea şi administrarea de consilii, organizaţii, organisme, asociaţii, bresle, parteneriate,
cooperative şi alte entităţi care vor facilita şi promova realizarea obiectivelor pentru care a fost
înfiinţată asociaţia.

ART.3 DENUMIREA ASOCIATIEI.

Denumireaasociatiei este : "BLUE CAREERCENTER”, denumire ce a fost rezervată în condiţii legale, aspect
confirmat de conţinutul Dovezii disponibilităţii denumirii nr. 169853/24.08.2018, eliberate de Ministerul
Justiţiei.

ART.4 SEDIULASOCIATIEI

Sediul Asociaţiei se stabileşte în Constanţa, str. Cuarţului nr. 2, sala BN019, jud. Constanţa.

ART.5 DURATA

Asociaţia BLUE CAREER CENTER se constituie pe durată nedeterminată.

ART. 6. REGIMUL JURIDIC

6.1. Asociaţia se constituie sub forma unei persoanejuridice române de drept privat, fără scop patrimonial
şi apolitică, infiinţarea, organizarea şi funcţionarea acesteia fiind reglementate de dispoziţiile OG nr.
26/2000, precum şi de prevederile prezentului Act Constitutiv şi ale Statutului.

6.2. În vederea obţinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea
scopului său, Asociaţia se poate angaja în activităţi economice, dacă acestea au caracter accesoriu, sau
poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, vor
fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociaţiei.

ART.7 PATRIMONIUL INIÎIAL

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este alcătuit din aportul în bani al asociaţilor şi este în valoare de 200 lei,
iar odată cu începerea activităţii va fi sporit în funcţie de necesităţile impuse de activitatea practică.

Fondurile asociaţiei vor fi constituite prin următoarele modalităţi:



- subvenţii acordate de persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate , inclusiv instituţii,
întreprinderi şi organizaţii ale statului român;

- donaţii, sponsorizări sau legate;
- dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
- cotizaţii;
- alte resurse materiale şi financiare obţinute în condiţiile legii.

ART.8 CONDUCEREA ASOCIATIEI

Conducerea, administrarea şi controlul Asociaţiei sunt asigurate şi exercitate de către:

— ADUNAREAGENERALA;

- CONSILIULDIRECTOR.

Adunarea Generală.
AdunareaGenerală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilorAsociaţiei.
În afară de membrii fondatori, semnatari ai prezentului Act constitutiv, calitatea de asociat se poate
dobandi prin formularea unei cereri de primire, comunicată Consiliului Director al Asociaţiei, în cuprinsul
căreia declară, în mod expres, că sunt de acord cu Actul constitutive si Statutul Asociatiei Blue Career
Center. Cererea va fi analizată de către Consiliul Director, care prin vot va acorda sau nu calitatea de
membru.
Calitatea de membru de onoare al Asociaţiei Blue Career Center se acordă de către Adunarea Generală,
la propunerea unuia dintre membri.

Consiliul Director este constituit din:

- PREŞEDINTE—STANCACOSTEL, domiciliat în Constanţa, str. Vasile Alecsandri nr. 3, jud. Constanţa,
CNP 1690709134008;

- VlCEPREŞED/NTE - ACOMI NICOLETA, domiciliată în Constanţa, str. Străjerului nr. 26, jud.
Constanţa, CNP 2790225133102;

— TREZOR/ER— BALANESCU CECILIA — MARCELA, domiciliată în Constanţa, str. Vârful cu Dor nr. 9,
bl. VSB, sc. C, ap. 40, jud. Constanţa, CNP 2770815135595;

— SECRETAR - OLTEANU ANA — CORNELIA, domiciliată în Constanţa, bd. I. C. Brătianu nr. 83, jud.
Constanţa, CNP 2830509134129;

- MEMBRU - UNIVERSITATEAMARITIMA DIN CONSTANTA, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel
Bătrân nr. 104,jud. Constanţa, cod fiscal 2747321, legal reprezentată prin Rector— Prof. Univ. Dr.
Ing. Cornel Panait.

Din momentul în care Asociaţia va număra peste 15 membri, Adunarea Generală prin vot desc '

întrunirea a % +1 din votul asociaţilor, va desemna un cenzor, pentru un mandat de 4 ani.



ART.9 Persoana împuternicită să desfăşoare procedură de dobândire a personalităţii juridice este
Universitatea Maritimă din Constama, cu sediul în Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 104, jud.
Constanţa, cod fiscal 2747321, prin reprezentantconventional — avocat Florea Mamouris Oana Maria.
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ROMANIA
JUDECATORIA CONSTANTA
STR, TRAIAN NR.33
CONSTANTA
SECTIA CIVILA

Destinatar:
ASOCIATIA BLUE CAREERCENTER
CONSTANTA. CUARTULUI, nr. 2, bl.
SALA BN019, judeţul CONSTANTA

DOSARUL NR. 256731212/2018
Materia: Civil
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectul dosarului: acordare personalitate juridică
Complet: caf4

COMUNICARE
ÎNCHEIERE FINALA (DEZINVESTIRE) CIVILA

NR. 14186/2018 DIN DATA DE 25 Septembrie 2018

Stimată doamnă/Stimate domn,

vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii Civile nr. 14186/2018, pronunţată la data de 25 Septembrie
2018, de către JUDECATORIA CONSTANTA SECTIA CIVILA. '

L C 03.10.201813126 09



.
“' Cod ECLI ECLI:RO:]DCTA:2018:003014186

R O M A N I A
]UDECATORIA CONSTANTA_ SECTIA CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr. 3047

DOSAR NR. 25673/212/2018

ÎNCHEIEREnr. 14186
Şedinţa din Camera de Consiliu de la data de 25.09.2018

Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE: DANIELA ALEXANDRASTAMATE

GREFIER: LOREDANA CONSTANTIN

Pe rol soluţionarea cererii formulată de petenta ASOCIATIA BLUE CAREER
CENTER, în cauza civilă având ca obiect acordare personalitate juridică —— înscriere
asociaţie.

La apelul nominal făcut în Camera de Consiliu se constată lipsa petentei.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,
Instanţa reţine cererea spre soluţionare.

INSTANTA,

Deliberănd ampm caz/şei defaţa“, com'taIă următoare/e:
Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Constanţa la data de 21.09.2018, sub

nr. de dosar 25673/212/2018, petenta ASOCIATIA BLUE CAREER CONSTANTA a
solicitat înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei
Constanţa.

În susţinerea cererii, au fost ataşate următoarele înscrisuri: actul constitutiv al
Asociaţiei atestat sub nr. 1/20.09.2018 de av. Florea—Mamouris Oana—Maria, Statutul
Asociaţiei atestat sub nr. 2/20.09.2018 de av. Florea—Mamouris Oana—Maria, Contract de
comodat din data de 19.09.2018, OrdinulMinistrului Educaţiei, Ceretării şi Tineretului nr.
1312/15.06.2007, Contract de concesiune nr. 141529/01.10.2009, dovada disponibilităţii
denumirii, certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori şi copie de pe cărţile de
identitate a acestora, chitanţa de depunere numerar din data de 19.09.2018.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG nr. 26/2000.
Cererea fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru in cuantum de 100 lei, în

conformitate cu disp. art. 12 lit. c) din O.U.G. nr. 80/2013privind taxelejudiciare de timbru.
Analizând cererea/formulata”, z'mtanţa reţine următaam/e:
Prin Actul constitutiv al Asociaţiei BLUE CAREER CONSTANTA atestat sub nr.

1/20.09.2018 de av. Florea—Mamouris Oana—Maria şi prin Statutul Asociaţiei atestat sub
nr. 2/20.09.2018 de av. Florea—Mamouris Oana-Maria, s—a decis de către membrii
fondatori: UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA, STANCA COSTEL,
ACOMI NICOLETA, BALANESCU CECILIA—MARCELA, DUMITRACI—IE
RAMONA, GHITA SIMONA, OLTEANU ANA—CORNELIA şi STÎNGA VIORELA—
GEORGIANA constituirea Asociaţiei BLUE CAREER CONSTANTA, pe durată
nedeterminată, având ca scop general promovarea şi consolidarea studiului, educaţiei,
formării, progresului şi integrării profesionale, cercetării, inovării, dezvoltării tehnologice
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în sectoarele Economiei albastre din regiunea extinsă a Mediteranei de Est şi a Mării '.

Negre.
Potrivit art. 7 alin. 1 din OG nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii „oricare

dintre membrii asaciaţi. în başa împuterniciri! date în wndzţz'i/e art. 6 alin. 2 lit. &) poateformu/a 0

cerere de îmm'ere a gradatiei în regzktru/ asociaţii/or ;”z'furzdaţiz'lor elf/at la grefa judecătoriei în a cărei

dn'umrmpţz'e teritorială urmează „ta“—;z'aibă Jediuf'.
Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, cererea de înscriere trebuie însoţită de actul

constitutiv şi statutul asociaţiei, de actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial,
dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministeruljustiţiei.

În cauza de faţă au fost depuse toate aceste înscrisuri, precum şi cazierele fiscale ale
membrilor fondatori, din care reiese că aceştia nu sunt înregistraţi cu menţiuni. Actul
constitutiv şi statutul asociaţiei sunt întocmite în formă atestată de avocat şi conţin
menţiunile impuse de art. 6 alin. 2 şi 3 din OG nr. 26/ 2000 privind asociaţiile şi

fundaţiile, iar patrimoniul iniţial depus de asociaţi este de 200 lei, potrivit chitanţei de
depunere numerar din data de 19.09.2018.

Denumirea stabilită este disponibilă, potrivit dovezii eliberate în acest sens de
Ministerul justiţiei la data de 24.08.218, iar dovada sediului este făcută prin contrach de
din data de 19.09.2018 — pentru imobilul situat în Constanţa, str. Cuarţului nr. 2, sala
BN019, jud. Constanţa.

Totodată, instanţa reţine, prin prisma dispoziţiilor art. 4 din OG nr. 26/ 2000, că
scopul declarat al asociaţiei este unul legal şi nelucrativ.

Sub acest aspect, instanţa pune în vedere asociaţiei dispoziţiile art. 48 din OG nr.
26/ 2000 potrivit cărora asociaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe
dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al
persoanei juridice. În consecinţă, activităţile economice menţionate în statutul asociaţiei
vor putea fi desfăşurate de asociaţie doar cu caracter accesoriu şi doar dacă acestea sunt în
strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Considerând îndeplinite cerinţele legale, instanţa va admite cererea de faţă şi va
pronunţa o încheiere prin care va dispune înscrierea Asociaţiei în Regigtlrul asociaţiilor şi

fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Constanţa, conform art. 8 din… “IDG! ITEMNT
2000. '

»

ş, Î (_ NV ., ÎN NUMELE LEGII,
\

â: „
a DISPUNE:

»: “: tivlîăafî “33an &

Admite cereregiorlnulată de petenta ASOCIA'ŞIA BLUE CAREER
CONSTANÎX, cu sediul în Constanţa, str. Cuarţului nr. 2, sala BN019, jud. Constanţa.

Dispune înscrierea ASOCIATIEI BLUE CAREER CONSTAN'ŞA în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanţa.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.09.2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,
Daniela—Alexandra Stamate Loredana Constantin

„l)—a „iu/way,}âăf lil Q&Q/ţarc!
[plati-Q & fi 74 (a, Red.jud.D.A.S./01.10.2018/4 ex ,, ! Af Tehnored. L.C./01.10.2018

%]
,
[0 Q ' 1 comunicare + 1 adresă Parchet la data e
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