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Regulament de organizare şi funcţionare a Coaliţiei ONG Natura 2000 România
Articolul 1
Înfiinţare şi denumire
Persoanele juridice din Anexa 1 au hotărât de comun acord înfiinţarea Coaliţiei ONG Natura2000
România, pe scurt denumită Coaliţia N2000.
Articolul 2
Coaliţia N2000 este o organizaţie fără personalitate juridică, independentă, non-profit, apolitică,
străină oricărui partizanat politic, doctrinar sau confesional.
Durata
Durata Coaliţiei este nelimitată.
Emblema
Emblema Coaliţiei reprezintă trei sferturi dintr-o pânză de păianjen pe al patrulea sfert fiind înscris
numele Coaliţiei cu verde şi este semnul distinctiv al Coaliţiei. Emblema va însoţi orice document /
act care provine de la Coaliţia N2000 şi respectiv de la organele de conducere ale Coaliţiei,
garantând autenticitatea acestora. Ştampila
Ştampila cu emblema Coaliţiei se foloseşte pe documentele / scrisorile / adresele elaborate în
numele Coaliţiei, modul şi dreptul de folosire stabilindu-se de către Secretariat.
Articolul 3
Sediul
Sediul iniţial al Coaliţiei este cel al biroului WWF DCP - Programul Dunăre Carpaţi, respectiv în
Bucuresti, sector 1, Bdv. Mărăşti 61, et.3, camera 328 şi poate fi modificat ulterior.
Articolul 4
Scopul si Obiectivele Coaliţiei
A. Scop
Să contribuie la implementarea efectivă, completă şi la timp a reţelei de arii protejate Natura 2000
în România şi la sprijinirea acţiunilor de conservare din toate ariile naturale protejate şi a speciilor
din afara ariilor naturale protejate.
B. Obiective
• Lista completă a siturilor Natura 2000 din Romania, cu includerea tuturor speciilor şi
zonelor relevante,
• Condiţii favorabile pentru implementarea Natura 2000 în România (inclusiv suficientă
capacitate de finanţare, administrare şi protecţie a siturilor desemnate, informarea şi
sprijinul părţilor interesate, atât la nivel local cît şi naţional)
• Menţinerea ariilor naturale protejate existente, gospodărirea lor eficientă şi menţinerea
biodiversităţii în afara ariilor naturale protejate.
Obiectivele Coaliţiei N2000 se realizează prin programe de lucru anuale.
Pentru realizarea acestor obiective sunt admise toate mijloacele legale, între care se mentionează:
a) producere, colectare şi difuzare de documentaţii, date şi informaţii, inclusiv prin publicarea de
broşuri, buletine, reviste, alte publicaţii precum şi utilizând noile tehnologii de comunicaţie;
b) organizare de seminarii, conferinţe, sesiuni de studii, stagii, tabere, expozitii, spectacole,
producere si prezentări de filme etc.;
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c) organizarea unor cooperări internaţionale cu federaţii şi asociaţii similare sau cu organizaţii
ştiinţifice, culturale sau educative;
d) sprijinirea organizatorică şi financiară a acţiunilor iniţiate de alte persoane juridice sau fizice din
domeniile ştiinţei, culturii sau educaţiei, cu prioritate a membrilor Coaliţiei;
e) informare a membrilor, precum şi a opiniei publice din ţară şi străinătate asupra obiectivelor si
programelor Coaliţiei şi a punerii lor în aplicare de către Coaliţie şi membrii ei;
f) participare la proiecte comune sau asociere cu alte organizaţii din ţară şi străinătate, instituţii
guvernamentale şi organisme internaţionale;
Articolul 5
C. Membrii Coaliţiei N2000 sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale care au acceptat
Principiile Coaliţiei (Anexa 2) şi:
a. a căror preocupare principală este conservarea naturii în România,
b. care au ca membrii specialişti biologi şi/sau din domenii care sunt direct legate de
realizarea reţelei Natura 2000 în România,
c. care au capacitatea şi doresc să desfăşoare acţiuni de educaţie şi conştientizare la nivel
local sau naţional cu privire la importanţa realizării reţelei Natura 2000.
Specialiştii individuali care doresc să contribuie la realizarea obiectivelor Coaliţiei o pot face
devenind membrii uneia din organiţiile care au aderat la Coaliţie sau prin colaborare cu una din
aceste organizaţii.
Membrii Coaliţiei au dreptul:
1. de a vota in cadrul Adunarii Generale,
2. să participe la toate acţiunile şi manifestările organizate de Coaliţie,
3. să delege reprezentanţi la schimburi de delegaţii ce vor fi organizate conform programelor de
activitate, în baza condiţiilor de participare stabilite de comun acord şi cu aprobarea Consiliului
Reprezentativ,
4. să reprezinte Coaliţia şi interesele acesteia atât în ţară cât si în străinătate, conform condiţiilor
stabilite şi cu acordul Consiliului Reprezentativ,
5. să aleagă si să fie alesi în Consiliul Reprezentativ al Coaliţiei,
6. să propună Coaliţiei proiecte pe direcţii de activitate noi şi deja existente.
7. să se retragă din Coaliţie în urma unei solicitări scrise.
Membrii Coaliţiei au următoarele obligaţii:
1. cunoaşterea şi aplicarea cu bună credinţă a principiilor care stau la baza activităţii Coaliţiei,
parte integrantă din prezentul statut (Anexa 2),
2. participarea la Adunarea Generală.
3. participarea la acţiunile şi manifestările organizate de Coaliţie în funcţie de profilul manifestării şi
a posibilităţilor proprii,
4. prezentarea corectă în mass media sau la orice eveniment a scopurilor Coaliţiei.
5. să contribuie la schimbul de informaţii.
Primirea membrilor se face în baza solicitării scrise din partea ONG, la care se anexează copii
după actul constitutiv, statut, hotărâre judecătorească şi o foarte scurtă prezentare a activităţii. Se
completează de asemenea chestionarului de aderare (Anexa 3). Consiliul Reprezentativ
analizează dacă ONG are obiect de activitate care îi va permite să contribuie la realizarea
obiectivelor Coaliţiei şi decide cu privire la acordarea calităţii de membru.
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Pierderea calităţii de membru
Calitatea de membru se pierde în urmatoarele situatii:
1. încetarea activităţii organizaţiei membre;
2. prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Reprezentativ, pentru un motiv
grav, după ce membrul a fost convocat să-şi prezinte punctul de vedere şi un comitet de
analiză a situaţiei şi-a depus concluziile. Până la luarea deciziei de către Adunarea Generală,
calitatea de membru se suspendă prin decizia Consiliului Reprezentativ. Hotărârea Adunării
Generale este definitivă.
Principalele motive care pot provoca pierderea calităţii de membru sunt:
1. încălcarea principiilor Coaliţiei,
2. proasta gestiune financiară a unui proiect ce se implementează în cadrul Coaliţiei, utilizarea
abuzivă a siglei, încălcarea principiului non-partizanatului politic
Articolul 6
Organele de conducere
1. Adunarea Generală a Coaliţiei N2000
2. Consiliul Reprezentativ al Coaliţiei, format din 7 membri, fiecare membru reprezentând altă
organizaţie din cadrul Coaliţiei. Membrii Consiliului Reprezentativ se aleg pe o perioadă de doi
ani de către Adunarea Generală. Candidaţii la Consiliul Reprezentativ se desemnează de
către organizaţiile membre.
3. Suportul logistic se asigură de către un Secretariat, găzduit de una din organizaţiile membre.
Secretariatul se alege în fiecare an, în baza ofertelor membrilor, de către Adunarea Generală.
Articolul 7
Adunarea Generală
a. este organul superior de conducere al Coaliţiei, putând fi convocată în şedinţe ordinare
şi extraordinare;
b. Adunarea Generală se întruneste o dată pe an în şedinte ordinare, la convocarea
Consiliului Reprezentativ. Data, locul, ordinea de zi, cât si norma de reprezentare (maxim doi
reprezentanţi ) se comunică cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data convocării.
c. Adunarea Generală este statutară în prezenţa a minim jumătate plus unu din totalul
membrilor, hotărârile fiind luate prin consens sau cu majoritate simplă, în cazul problemelor
organizatorice/administrative şi două treimi din votul membrilor prezenţi în alte probleme.
d. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliului Reprezentativ la
solicitarea adresată în scris acesteia de cel putin o treime din numărul membrilor, caz în care data
şedintei, ordinea de zi şi modul de reprezentare se anunţă cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte
de data convocării
e. Deciziile între două Adunări Generale se iau de către Consiliul Reprezentativ în limita
direcţiilor de acţiune stabilite de Adunarea Generală, iar în condiţiile apariţiei unor direcţii noi de
acţiune va solicita opinia membrilor prin email sau alte mijloace de comunicare.
Atribuţiile Adunării Generale
a. aprobă, modifică şi completează regulamentul organizaţiei, cât şi dizolvarea acesteia;
b. aprobă strategia şi planurile de acţiune ale Coaliţiei;
c. alege, odată la doi ani, Consiliul Reprezentativ;
d. primeşte şi analizează raportul anual al Consiliului Reprezentativ;
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e. alege, o dată pe an, secretariatul Coaliţiei.
f. Soluţionează orice alte problemă ivită în interiorul Coaliţiei sau între Coaliţie şi terţi.
Atribuţiile Consiliului Reprezentativ
a. reprezintă Coaliţia în toată acţiunile
b. asigură ducerea la îndeplinire a hotărîrilor Adunării Generale,
c. alege Presedintele Consiliului de Reprezentare pe doi ani care reprezintă Coaliţia şi
deleagă
d. este responsabil cu relaţiile interne şi internaţionale cât şi cu gestionarea activitătii
Coaliţiei între două întâlniri ale Adunării Generale,
e. se întâlneşte în sesiuni de lucru cel puţin o dată pe trimestru pentru a analiza stadiul
realizării activităţilor din programul Coaliţiei, pentru a stabili acţiunile prioritare şi paşii
următori în activitate,
f. stabileşte modul de lucru şi termenii de referinţă pentru implementarea proiectelor
elaborate în cadrul Coaliţiei şi pentru a căror implementare este necesară contribuţia
membrilor Coaliţiei sau a căror activităţi au fost planificate în beneficiul şi spre folosul
organizaţiilor membre,
g. alege, în baza termenilor de referinţă, organizaţiile şi persoanele care contribuie în mod
activ la implementarea proiectelor elaborate în cadrul Coaliţiei şi pentru Coaliţie.
h. membrii Consiliului Reprezentativ primesc una sau mai multe responsabilităti privind
priorităţile de acţiune ale Coaliţiei;
Articolul 8
Suportul logistic se asigură de către Secretariatul Coaliţiei. Secretariatul se alege anual de către
Adunarea Generală dintre organizaţiile care se oferă sau sunt propuse să îndeplinească acest rol.
Organizaţiile care îndeplinesc rolul Secretariatului trebuie să aibă resursele financiare şi de
personal pentru a îndeplini această sarcină chiar şi în condiţiile în care nu se obţin finanţări din
proiecte cu acest scop.
Atribuţiile Secretariatului
a. îndeplineşte sarcinile stabilite de Consiliul Reprezentativ,
b. asigură comunicarea în cadrul Coaliţiei,
c. gestionează documentele Coaliţei,
d. pregăteşte materialele şi organizează şedinţele de lucru.
Articolul 9
Pentru eficientizarea activităţii coaliţiei, în cadrul acesteia se organizează grupuri de lucru pe
domenii de specialitate, în care vor fi cooptaţi specialişti din organizaţiile membre sau care
colaborează cu organizaţiile membre. Specialiştii din grupurile de lucru se propun de către
organizaţii şi, în măsura în care nu sunt proiecte specifice asigurate prin Coaliţie, participarea lor la
întâlnirile de lucru se suportă de fiecare organizaţie în parte. Specialiştii îşi vor asuma
responsabilitatea şi au obligaţia de a semna pentru corectitudinea datelor ştiinţifice şi a
informaţiilor pe care le pun la dispoziţia Coaliţiei pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia.
Articolul 10
În cazul acţiunilor ce se desfăşoară cu finanţare din proiecte ce s-au obţinut în cadrul Coaliţiei şi
pentru a căror implementare este necesară contribuţia membrilor Coaliţiei sau a căror activităţi au
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fost planificate în beneficiul şi spre folosul organizaţiilor membre, membrii participă activ la
implementarea proiectelor în următoarele condiţii :
a. organizaţia are membrii activi care dispun de experienţa şi cunoştinţele cerute prin
termenii de referinţă ai proiectului pentru activitatea respectivă,
b. organizaţia dovedeşte că a contribuit în mod activ, prin forţe proprii, la realizarea
scopului şi obiectivelor Coaliţiei.
Dovada contribuţiei active a organizaţiilor se va face prin punctajul obţinut pentru activităţile
desfăşurate, punctaj a cărei evidenţă se va ţine pe baza matricei din Anexa 4, de către Secretariat,
în baza rapoartelor primite de la organizaţii şi făcute publice pe pagina de internet a Coaliţiei.
În cazul acţiunilor care au ca scop principal dezvoltarea capacităţii, respectiv instruirea
organizaţiilor recent înfiinţate, la selectarea participanţilor se va ţine cont de acest aspect.
Articolul 11
Dispoziţii finale
1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare poate fi modificat numai de către Adunarea
Generală, cu două treimi din votul membrilor Coaliţiei la prima întâlnire, sau, dacă nu se întrunesc
toţi membrii la prima convocare, cu două treimi din votul membrilor prezenţi la adunarea generală
statutară.
2. Coaliţia este constituită pe o perioadă nelimitată.
3. Coaliţia are dreptul la siglă si însemne proprii.
Prezentul regulament îşi produce efectele conform dispoziţiilor legale referitoare la
contracte civile, odată şi pe măsura semnării acesteia de către membrii.
Prevederile regulamentului se completează ori de câte ori nevoia o impune, pe baza
hotărârii Adunării Generale.
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