
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 
al „Asociaţiei 

“Eco Ruralis – În sprijinul fermierilor ecologici şi tradiţionali”

Art. 1 Dispoziții Generale:
(1) Prezentul Regulament de Ordine Interioară completează Statutul asociaţiei şi stabileşte modul lui de

aplicare, reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii interne în cadrul asociației.
(2)  Membrii  asociaţiei  au  dreptul  de  a  cunoaşte  si  obligaţia  de  a  respecta  Statutul  de  înfiinţare  şi

funcţionare şi Regulamentul de Ordine Interioară. Dispoziţiile acestora sunt obligatorii atât pentru organele de
conducere ale Asociaţiei, cât şi pentru membrii acesteia, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, pe
bază de convenţii civile sau de colaboratori.

(3) Regulamentul de Ordine Interioara poate fi modificat, cu aprobarea majoritară a Consiliului Director.

Art. 2 Prioritățile asociației:
a) Atragerea de noi membri activi; 
b) Dezvoltarea campaniilor pentru: Dreptul la Pământ, Dreptul la Semințe și Dreptul la Piață prin activități

cu membrii;
c) Dezvoltarea programului de volutariat la gospodării țărănești și ecologice – WWOOF România - între

persoane  interesate  de  practici  agricole  și  țărani  care  practică  agricultura  ecologică  sau  agricultura
tradiţională;

d) Organizarea Adunării Generale a asociației, o dată pe an, între membrii asociaţiei;
e) Organizarea de întâlniri pentru Grupurile de lucru asociate celor 3 campani, de mai multe ori pe an;
f) Atragerea unor finanţări prin proiecte de finanțare și donații individuale, pentru susţinerea activităţii

asociaţiei, conform principiilor de finanțare.

Art. 3 Principii de egalitate și non-discriminare:
Comitetul de coordonare:
Trebuie să respecte proporția de 50% femei țărănci și 50% bărbați țărani, incluzând și tineri / tinere.
Membrii Asociației Eco Ruralis:
Eco Ruralis nu tolerează și nu promovează discriminarea sau mesajele / acțiunile negative de orice fel,

împotriva unei rase, etnii, religii sau orice tip de minoritate marginalizată în societate. Încălcările principiilor de
egalitate se discută cu membrul sau membra care le provoacă pentru a-și corecta atitudinea și se pot sancționa
cu excluderea din asociație de către Comitetul de Coordonare.

Art. 4 Cotizaţia:
Membrii Eco Ruralis nu au nici o obligație să plătească contizație în bani sau în orice alt fel. Membrii

Eco  Ruralis  pot  contribui  cu  semințe  și  mijloace  în  natură,  după  propria  posibilitate  și  dorință,  pentru
desfășurările activităților Eco Ruralis.

Art. 5 Alte drepturi şi obligaţii ale membrilor:
Pe lângă prevederile art. 9 si 10 din Statut, membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:

a) Să participe la activităţile organizate de Asociaţie;
b) Să prezinte propuneri (de activităţi, proiecte etc.) în cadrul Adunării Generale sau în afara acesteia;
c) Să  utilizeze  mijloacele  de  informare  ale  Asociaţiei,  precum  şi  să  beneficieze  de  facilităţile  puse  la

dispoziţie de aceasta în vederea atingerii obiectivelor;
d) Să  participe  la  schimburi/activităţi  de cooperare  interne  şi  internaţionale,  în  domeniul  de  interes  al
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Asociaţiei, în calitate de reprezentanţi ai acesteia.
e) Să contribuie la eforturile Asociaţiei de realizare a obiectivelor propuse;
f) Să respecte regulile ecologice şi să nu dăuneze mediului prin activitatea lor;
g) Să respecte hotărârile Comitetul de Coordonare, în cazul desfăşurării activităţilor în teren;
h) Să înştiinţeze Comitetul de Coordonare de existenţa unor nereguli, greutăţi sau lipsuri de orice fel;

Art. 6 Membrii Comitetului de Coordonare:
Preşedintele
Preşedintele Asociaţiei reprezintă Asociaţia din punct de vede administrativ în relaţiile cu partenerii, 

instituțiile, media și finanțatorii;
Membrii Comitetului de Coordonare (pot fi numiți și VicePreședinți)

a) Facilitează desfășurarea Adunării Generale a membrilor;
b) Coordonează, îndrumă şi controlează structura administrativă a Asociaţiei;
c) Întocmesc procesele-verbale ale şedinţelor Adunării Generale, ale Coomitetului de Coordonare și ale 

Grupurilor de Lucru;
d) Organizează alegerile în cadrul Adunării Generale;
e) Urmăresc ţinerea la zi a evidenţelor Asociaţiei  şi se îngrijesc de menţinerea în bună  ordine a actelor

Asociaţiei;
f) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţin.

Art. 7 Principii de Finanțare:
Strângerea  de  fonduri  nu  este  o  activitate  ușoară  pentru  asociația  noastră.  Pentru  a  ne  garanta

independența și libertatea acțiunilor, nu acceptăm finanțare din surse pe care le considerăm injuste.
Surse de finanțare acceptabile:

a) fundații și organizații neguvernamentale independente; 
b) donații de la persoane individuale; 
c) fonduri publice europene.

Surse de finanțare inacceptabile:
a) fundații politice sau afiliate politic cu partide naționale sau europene; 
b) companii  comerciale  multinaționale  sau  de  alte  dimensiuni  –  a  căror  activitate  generează  poluare,

încalcă drepturile omului, afectează economia locală; 
c) fondurile publice naționale;
d) datorită veniturilor mici – sub pragul sărăciei – a multor membri ai asociației, Eco Ruralis nu are o taxă 

de membru. 

Adoptat de Adunarea Generală a asociației Eco Ruralis
22 noiembrie 2015

Cluj Napoca
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