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1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1.	Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului "Eco-Tiras" este o organizaţie obştească internaţională, neguvernamentală, apolitică, constituită prin libera manifestare a voinţei organizaţiilor obşteşti în scopul realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.
1.2.	Denumirea deplină a organizaţiei obşteşti este: Asociaţia Internaţională Ecologică a Păstrătorilor Râului "Eco-Tiras" (în continuare - Asociaţia). Denumirile scurte ale  Asociaţiei: Asociaţia "Eco-Tiras" şi Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului Nistru „Eco-TIRAS” .
1.3.	Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea sa în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Civil al Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova “Cu privire la asociaţiile obşteşti” Nr.837-XIII din 17 mai 1996, cu alte legi în vigoare şi prezentul Statut.
1.4.	Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea sa conform principiilor liberului consimţământ, respectării drepturilor proprietăţii intelectuale a membrilor, autonomiei, autoadministrării şi egalităţii în drepturi a tuturor membrilor Asociaţiei.
1.5.	Asociaţia posedă calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului, poate înfiinţa subdiviziuni structurale locale, dispune de toate drepturile şi obligaţiile, care sînt atribuite de lege persoanelor juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, simbolică, bilanţ financiar propriu, cont bancar în lei şi valută străină.
1.6.	Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul ocupat de bazinul râului Nistru (Polonia, Ucraina, Moldova). Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.
1.7.	Adresa juridică a Asociaţiei: stradela Teatrală 11a, mun. Chişinău MD-2012, Republica Moldova. Ea poate fi schimbată în baza hotărârii Consiliului Coordonator.
1.8.	Personalul Asociaţiei poate fi salarizat sau să activeze fără remunerare pe principii de voluntariat.
1.9.	Asociaţia nu promovează careva interese politice şi economice, şi pentru Asociaţie este interzisă influenţa asupra puterii legislative în scopul promovării anumitor scopuri politice şi economice, prin propagare sau prin alt mod. Această poziţie nu atinge lobbyingul intereselor, legate direct de realizarea scopului pentru care este creată Asociaţia (adoptarea hotărârilor care influenţează sau poate influenţa asupra stării componenţilor mediului ambiant).
2.	SCOPURILE, SARCINILE ŞI METODELE 
DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI
2.1.	Scopul Asociaţiei - ameliorarea situaţiei ecologice, conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale în bazinul râului Nistru.
2.2.	Scopul este atins prin realizarea următoarelor obiective:
(a)	Dezvoltarea colaborării regionale în domeniul conservării mediului ambiant în bazinul râului Nistru în interesul populaţiei ţărilor din regiune, utilizării durabile a resurselor naturale şi peisajistice şi conservării biodiversităţii pe Pământ;
(b)	Colectarea, acumularea, prelucrarea şi sistematizarea informaţiei ştiinţifice primite de la membrii Asociaţiei privind starea ecologică în bazinul râului Nistru;
(c)	Informarea populaţiei din regiune privind problemele ecologice, starea mediului ambiant;
(d)	Lobbyingul hotărârilor îndreptate la îmbunătăţirea mediului ambiant în bazinul râului Nistru organele de putere;
(e)	Implementarea principiilor managementului integral al resurselor acvatice şi altor resurse naturale, dezvoltării durabile şi participării publicului la luarea deciziilor cu semnificaţie ecologică;
(f)	Asigurarea coordonării activităţii organizaţiilor neguvernamentale ecologice în regiune şi colaborării dintre acestea, cu organele puterii şi administraţiei de stat, cu comunitatea ştiinţifică şi populaţia în general.
(g)     Susţinerea dezvoltării sectorului neguvernamental în regiunea.	

2.3.	Pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:
(a)	organizează şi efectuează expediţii ecologice în bazinul Nistrului;
(b)	organizează şi efectuează expertiza proiectelor, schemelor, tehnologiilor, elaborărilor, proiectelor legislative;
(c)	coordonează activitatea organizaţiilor obşteşti în domeniul activităţilor de protecţie a mediului în bazinul Nistrului;
(d)	efectuează lobbyingul hotărârilor legislative legate de protecţia mediului ambiant şi a monumentelor naturii şi participarea în ordinea stabilită de legislaţie, la discutarea acestora în organele de putere;
(e)	primeşte de la organele executive informaţie privind starea mediului ambiant;
(f)	înfăptuieşte deservirea informativă şi consultativă, efectuează reclamă, propagandă, răspândirea realizărilor ştiinţifice şi tehnice de avangardă în domeniul protecţiei mediului ambiant, crearea concepţiei ecologice a cetăţenilor, educarea ecologică a tineretului;
(g)	publică producţie poligrafică şi propagandistică, sau de altă natură în domeniul protecţiei mediului ambiant, organizează concursuri, conduce simpozioane, seminare, adunări, conferinţe şi expoziţii, organizează licitaţii în limitele scopurilor statutare şi în corespundere cu legislaţia în vigoare;
(h)	efectuează elaborări de cercetări ştiinţifice şi ştiinţifico-tehnice, inclusiv elaborări ale măsurilor de programare a tehnicilor de calcul;
(i)	realizează elaborarea proiectelor, programelor, tehnologiilor şi invenţii în domeniile sociale, ecologice, sociologice, administrative, editoriale şi de design, proiectelor de gestionare a teritoriilor din punct de vedere a conservării şi restabilirii funcţiilor lor ecologice;
(j)	efectuează cercetări ştiinţifice şi elaborări ale proiectelor de construire peizajistică raţională şi organizare funciară, de crearea a sistemelor recreative, ariilor protejate de stat, de ameliorare agricolă şi silvică, de recultivarea pământurilor păgubite, de creştere a fertilităţii solurilor, de restabilire a ecosistemelor de apă, de purtare gospodăriilor vânătoreşti, meserii tradiţionale şi suplimentare;
(k)	efectuează aprecierea dăunării ecologice şi economice datorită activităţii umane;
(l)	efectuează lucrări explorative: de sol, hidrologice, hidrochimice, hidrobiologice, de amenajare silvică, geobotanice, floristice, peisajistice, geodezice şi de nivelare.
(m)	efectuează aeroviziune, aerofotografie şi stereo-topografie;
(n)	efectuează lucrări de cartografiere tematice, construirea profilurilor şi modelelor digitale;
(o)	organizează lucrări practice şi de laborator didactice, lucrări de câmp, jocuri de studiu şi profesionale;
(p)	colectează şi sistematizează informaţia ştiinţifică despre starea ecologică a bazinului Nistrului în formă de baze de date computerizate, versiuni electronice a documentelor şi publicaţiilor cu scopul distribuirii ulterioare între membrii Asociaţiei;
(q)	acordă susţinerea grupurilor şi persoanelor diverse care efectuează lucrări social semnificative în domeniul ecologiei şi protecţiei naturii;
(r)	dezvoltă turismul ecologic;
(s)	organizează schimburi de experienţa internaţionale şi instruirea liderilor organizaţiilor ecologice neguvernamentale;
(t)	efectuează alte tipuri de lucrări şi servicii care nu contravin scopurilor statutare şi legislaţiei în vigoare.
2.4.	Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:
(a)	să reprezinte interesele Asociaţiei în organele de Stat şi alte organizaţii;
(b)	să asigure protecţia juridică a drepturilor şi intereselor membrilor săi, şi, de asemenea, a intereselor social importante în domeniul său de activitate;
(c)	să fondeze mijloace de mas-media proprii şi să se folosească de cele de stat sau private în modul stabilit;
(d)	de a propaga liber informaţia despre activitatea sa;
(e)	să obţină de la organele de stat informaţia necesară pentru activitatea sa statutară;
(f)	să încheie contracte din numele său, să procure şi se realizeze bunuri materiale în conformitate cu scopurile statutare;
(g)	să participe la concursuri naţionale şi internaţionale cu scop de obţinere a comenzilor sociale şi dotaţiilor din partea statului, precum şi în vederea obţinerii unor granturi şi burse de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
(h)	să participe în calitate de fondator al asociaţiilor obşteşti, organizaţiilor filantropice, fondurilor şi societăţilor comerciale;
(i)	să încheie cu persoane fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de producţie, de executare de lucrări şi de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor statutare;
(j)	să desfăşoare activitate economică de producere care contribuie la realizarea scopurilor statutare;
(k)	să procure complexele patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru realizarea scopurilor statutare;
(l)	să procure teritorii în calitate de etaloane peisajistice.
3.	STRUCTURA ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI
3.1.	Structura Asociaţiei, organele de conducere şi competenţa lor sînt reglementate de prezentul Statut.
3.2.	În structura organizatorică a Asociaţiei intră următoarele organe:
(a)	Adunarea Generală a reprezentanţilor plenipotenciari a membrilor Asociaţiei (mai de parte – Adunarea Generală);
(b)	Consiliul Coordonator;
(c)	Directorul Executiv;
(d)	Comisia de Revizie.
3.3.	Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a reprezentanţilor plenipotenciari ai membrilor Asociaţiei, care se convoacă în mod ordinar şi extraordinar.
3.4.	De competenţa Adunării Generale ţin următoarele funcţii:
(a)	determină direcţiile principale de activitate ale Asociaţiei, aprobă programele strategice de dezvoltare;
(b)	decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului Asociaţiei;
(c)	alege şi revocă membrii Asociaţiei (în cazul apariţiei contradicţiilor poziţiilor pe problema dintre membrii Asociaţiei);
(d)	alege şi revocă membrii Consiliul Coordonator şi Comisiei de Revizie;
(e)	aprobă dările de seamă ale Consiliului Coordonator şi Comisiei de Revizie a Asociaţiei;
(f)	decide reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei;
(g)	hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.
3.5.	Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă cel puţin o dată în doi ani. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Coordonator, care informează preliminar membrii Asociaţiei despre ordinea de zi, data şi locul desfăşurării adunării.
3.6.	Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul Coordonator din iniţiativă proprie, din iniţiativa Comisiei de Revizie în caz de necesitate excepţională sau circumstanţe majore, ori la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor Asociaţiei.
3.7.	Anunţarea despre convocarea Adunării Generale se efectuează cu cel puţin 30 de zile, iar ordinea de zi - cu cel puţin 15 zile înainte de şedinţă. Fiecare organizaţie-membru al Asociaţiei desemnează conform regulamentului stabilit un reprezentant plenipotenciar şi comunică despre hotărârea luată.
3.8.	Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sînt prezenţi cel puţin jumătate din reprezentanţii membrilor Asociaţiei.
3.9.	În cazul când Adunarea Generală nu hotărăşte altfel deciziile se adoptă prin vot deschis.
3.10.	În afară de cazurile când este nevoie de participarea calificată a majorităţii, membrii Asociaţiei pot vota prin intermediul poştei. Articolele 3.7, 3.8 şi 3.9 în acest caz sînt aplicate după principiul mutatis mutandis. Deciziile luate în acest mod vor fi considerate ca fiind adoptate de Adunarea Generală.
3.11.	Lucrările de şedinţă ale Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal în care se indică data şedinţei, participanţii la ea, ordinea de zi, cuprinsul succint al discursurilor, problemele puse la vot şi rezultatul votării. Procesul verbal se semnează de preşedintele Adunării Generale şi se contrasemnează de secretar.
3.12.	Preşedinte al Adunării Generale poate fi numit numai un membru al Consiliului Coordonator.
3.13.	Consiliul Coordonator este organul de conducere în perioada dintre Adunările Generale ale Asociaţiei, se subordonează acesteia şi are o activitate permanentă. De competenţa Consiliului Coordonator ţine:
(a)	dirijarea întregii activităţi a Asociaţiei;
(b)	elaborarea programului de activitate a Asociaţiei;
(c)	realizarea deciziilor Adunării Generale;
(d)	adoptarea deciziilor privind înfiinţarea şi lichidarea subdiviziunilor structurale locale, privind participarea în calitate de co-fondator al organizaţiilor neguvernamentale;
(e)	adoptarea hotărârilor despre constituirea întreprinderilor şi organizaţiilor cu statut de persoană juridică;
(f)	prezentarea Adunării Generale a dărilor de seamă despre activitatea Asociaţiei;
(g)	aprobarea bujetului anual a Asociaţiei;
(h)	aprobarea proiectelor, programelor concrete de activitate ale Asociaţiei;
(i)	determinarea obligaţiunilor de serviciu şi cuantumului remunerării funcţionarilor salarizaţi.
3.14.	Consiliul Coordonator este ales de către Adunarea Generală pe un termen de doi ani. Numărul de membri ai Consiliului Coordonator se stabileşte de către Adunarea Generală. În caz că Adunarea Generală nu hotărăşte altfel, toţi membrii Consiliului Coordonator vor rămâne în posturile lor până la  realegerea unui nou Consiliul Coordonator.
3.15.	Membrii Consiliului Coordonator se aleg conform reprezentării teritoriale, avându-se în vedere că ei menţin legături cu membrii Asociaţiei cel puţin pe teritoriul unde este înregistrat membrul Asociaţiei reprezentat în Consiliul Coordonator.
3.16.	Şedinţele Consiliului Coordonator sînt deliberative dacă la ele sînt prezenţi 2/3 din numărul membrilor, deciziile fiind adoptate cu majoritatea simplă de voturi. Membrii Consiliului Coordonator pot decide de a vota prin intermediul poştei electronice. În acest caz articolul 3.16 se aplică după principiul mutatis mutandis. Hotărîrile luate în acest mod pot fi considerate drept hotărârile Consiliului Coordonator.
3.17.	Şedinţele Consiliului Coordonator sînt convocate la iniţiativa Directorului Executiv ori la solicitările a 1/3 din membrii Consiliului. Directorul Executiv stabileşte timpul şi locul şedinţei. Şedinţele Consiliului Coordonator se convoacă după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe trimestru.
3.18.	Activitatea Asociaţiei în perioada dintre şedinţele Consiliului Coordonator este gestionată nemijlocit de Directorul Executiv, care este numit în funcţie de către Consiliul Coordonator şi concomitent este preşedintele Consiliului.
3.19.	Directorul Executiv îşi exercită funcţiile timp de un an, din momentul încheierii Adunării Generale, la care el a fost ales  şi până la momentul încheierii următoarei Adunări Generale. Directorul Executiv rămâne în funcţia dată până când nu va fi ales succesorul său.
3.20.	Directorul Executiv:
(a)	adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusivă a Adunării Generale sau a Consiliului Coordonator;
(b)	reprezintă fără procură Asociaţia în relaţiile cu organele administraţiei publice, asociaţiile obşteşti, societăţile comerciale, alte persoane juridice şi fizice;
(c)	angajează şi eliberează din funcţie colaboratorii aparatului Asociaţiei;
(d)	administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;
(e)	emite dispoziţii, ordine şi altele;
(f)	examinează problemele de realizare a deciziilor Adunării Generale, Consiliului Coordonator.
3.21.	Directorul Executiv este responsabil de organizarea şedinţelor Adunării Generale şi Consiliului Coordonator, inclusiv de stabilirea ordinii de zi, informarea la timp a membrilor, reînoirea saitului web al Asociaţiei.
3.22.	Consiliul Coordonator poate invita în bază de contract un manager, care va executa funcţiile administratorului Asociaţiei, volumul cărora, împreună cu obligaţiile managerului, vor fi stabilite de contract.
3.23.	Controlul activităţii economico-financiare este efectuat de Comisia de Revizie, aleasă de Adunarea Generală pe termen de doi ani. Din componenţa Comisiei de Revizie nu pot face parte membrii Consiliului Coordonator. Numărul membrilor Comisiei de Revizie este stabilită de Adunarea Generală. Dacă Adunarea Generală nu hotărăşte altfel toţi membrii Comisiei de Revizie vor rămâne în funcţiile lor până când nu va fi aleasă a altă Comisie de Revizie.
3.24.	Comisia de Revizie are dreptul să ceară Consiliului Coordonator şi Directorului Executiv date privind activitatea lor pe o perioadă concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele ce vizează activitatea Asociaţiei. Controlul de către Comisia de Revizie se îndeplineşte o dată doi ani, iar în caz de necesitate se face mai des.
3.25.	Rezultatele controlului efectuat periodic de către Comisia de Revizie asupra respectării Statutului şi a actelor economico-financiare sînt prezentate în formă de dare de seamă Adunării Generale.
4.	SUBDIVIZIUNILE STRUCTURALE ALE ASOCIAŢIEI
4.1.	Asociaţia are dreptul de a fonda filiale pe teritoriul bazinului fluviului Nistru şi de a recunoaşte drept filiale organizaţiile înregistrate deja pe teritoriul dat, care au depus cerere şi care corespund articolului 5.1 a prezentului Statut.
4.2.	Filialele Asociaţiei sînt membri ai Asociaţiei şi, dacă aceasta nu este interzis de legislaţia locală privind filialele asociaţiilor, sînt persoane juridice înregistrate în conformitate cu legislaţia.
5.	MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR
5.1.	Membru al Asociaţiei poate fi orice persoană juridică înregistrată oficial ca asociaţie obştească sau fundaţie ne comercială în conformitate cu legislaţia ţării sale, care se ocupă de soluţionarea problemelor ecologice din teritoriul bazinului fluviului Nistru şi mai ales de însăşi problemele fluviului şi afluenţilor săi, iar în cazul organizaţiilor din afara regiunii, acelea care se ocupă de problemele ecologice ale altor bazine transfrontaliere. Membrii Asociaţiei îşi realizează mandatul prin intermediul reprezentanţilor împuterniciţi de aceste organizaţii.
5.2.	Primirea noilor membri în Asociaţie se efectuează de către Consiliul Coordonator în baza cererii  şi recomandării a cel puţin unui membru al Asociaţiei.
5.3.  Fiecare membru al Asociaţiei poate propune un candidat în membrii Asociaţiei prin înaintarea cererii în formă scrisă, care se distribuie celorlalţi membri ai Asociaţiei. Fiecare membru al Asociaţiei are dreptul în perioadă de 60 de zile de la data distribuirii informaţiei să trimită  prin poşta electronică argumentele „pro” şi „contra”. După expirarea termenului de 60 de zile Consiliul Coordonator studiază crerea. În cazul existenţei argumentelor „contra” decizia luată de Consiliul Coordonator întră în vigoare numai după aprobarea de Adunarea Generală.
5.4.	Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
(a)	de a participa în activitatea Asociaţiei;
(b)	fiecare membru al Asociaţiei are dreptul să participe prin reprezentantul său plenipotenciar la şedinţele anuale ale Adunării Generale şi la conferinţă, de a vota la Adunarea Generală, de a primi buletinul Asociaţiei, de a participa la alte activităţi ale Asociaţiei. Votarea se efectuează după principiul: un membru - un vot;
(c)	fiecare membru are dreptul de a înainta propuneri şi sesizări verbale sau scrise; membrii sînt liberi să se retragă din Asociaţie, prezentând sau nu motivele respective;
(d)	membrii Asociaţiei sînt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, să achite cotizaţia de membru la timp;
(e)	membrii Asociaţiei sînt obligaţi de a se reţine de a săvârşi acţiuni şi inacţiuni care ar duce la discreditarea Asociaţiei.
5.5.	Retragerea din membrii Asociaţiei se face pe calea înaintării cererii care se aprobă conform procedurii prevăzute de statutul membrului respectiv al Asociaţiei, în Consiliul Coordonator, care aprobă decizia.
5.6.	Excluderea forţată se efectuează de Adunarea Generală cu majoritate simplă de voturi a membrilor Asociaţiei. Drept motive pentru excluderea forţată pot servi acţiunile organizaţiei-membru, care contravin scopurilor Asociaţiei, precum şi absenţa informaţiei despre continuarea activităţii organizaţiei-membru timp de doi ani calendaristici.
5.7.	Cotizaţiile anuale de membru sînt stabilite în mărimea echivalentă cu 3 dolari SUA.
5.8.	Membrii Asociaţiei şi organele de conducere nu au dreptul să facă declaraţii din numele Asociaţiei în susţinerea partidelor politice, a blocurilor electorale sau a candidaţilor independenţi la alegerile în organele administraţiei publice locale.
6.	PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE ASOCIAŢIEI
6.1.	Patrimoniul Asociaţiei se formează din:
(a)	cotizaţiile de membru;
(b)	sponsorizări, subvenţii şi donaţii benevole făcute de persoane fizice şi juridice, organizaţii filantropice şi fonduri din ţară şi granturi din străinătate;
(c)	venituri realizate din activitatea economică;
(d)	alte mijloace ne interzise de legislaţia în vigoare.
6.2.	Proprietatea intelectuală a Asociaţiei se formează din proprietatea intelectuală a organizaţiilor-membri ai Asociaţiei, care este pusă la dispoziţia tuturor membrilor Asociaţiei. Cu toate acestea este obligatorie păstrarea drepturilor de autor asupra informaţiei primare, care intră în bazele de date şi publicaţiile colective, create de Asociaţie.
6.3.	Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.
6.4.	Donaţiile pot fi în formă de sume de bani, bunuri materiale, inclusiv şi imobile, drepturi de autor, cambii, cesiuni şi creanţe etc. Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare. Deciziile cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei se adoptă de către Consiliul Coordonator.
6.5.	La sfârşit fiecărui an calendaristic fondurile existente se raportează la anul următor, constituind baza patrimonială a Asociaţiei.
6.6.	Darea de seamă financiară a Asociaţiei se face după total anual şi constă din:
(a)	expunerea succintă a rezultatelor activităţii Asociaţiei pentru o perioadă bugetară;
(b)	suma de bani rămasă pentru începutul unei noi perioade bugetare;
(c)	cantitatea sumară de venituri a Asociaţiei pentru fiecare din sursele de formare a patrimoniului indicate în p.6.1 a prezentului Statut.
(d)	cheltuielile conform direcţiilor de activitate cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, decontări, impozite şi alte cheltuieli administrative;
(e)	excedentul de bani la sfârşit perioadei bugetare.
Darea de seamă este adusă la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei în timpul Adunării Generale.
6.7.	Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi se publică la websaitul Asociaţiei.
6.8.	Activitatea de gospodărire şi de antreprenoriat a Asociaţiei poate fi efectuată numai în măsura în care corespunde scopurilor statutare şi direcţiilor prioritare de activitate.
7.	ADOPTAREA, COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA STATUTULUI
7.1.	Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală.
7.2.	Propunerile vizând modificările şi completările prezentului Statut se depun pe numele Consiliului Coordonator, care le examinează la şedinţa sa ordinară şi se expune pe marginea lor. Modificările şi completările Statutului se aprobă prin hotărârea Adunării Generale, dacă pentru ele au votat 2/3+1 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă.
8.	MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE A ASOCIAŢIEI
8.1.	Reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei are loc conform hotărârii Adunării Generale adoptate cu 2/3+1 din voturile membrilor prezenţi la şedinţă.
8.2.	Asociaţia poate fi lichidată şi prin decizia instanţei de judecată, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
8.3.	Bunurile Asociaţiei lichidate, după executarea creanţelor creditorilor, vor fi folosite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi pentru realizarea scopurilor statutare. Responsabil pentru lichidare este Preşedintele Asociaţiei.
9.	DISPOZIŢII FINALE
9.1.	Prezentul Statut este adoptat la Adunarea Generală de constituire din 10 octombrie 1999 şi modificat la Adunarea Generală la data de 18 septembrie 2004.
9.2.	Statutul Asociaţiei este elaborat în limbile română şi rusă, fiecare în şase exemplare care au forţă juridică egală. În caz de divergenţe la tălmăcirea textelor preponderenţa se acordă textului în limba rusă.



