
STATUTUL ACTUALIZAT 

Al Fundației LAPEDATU 

NR.1 din data de 15.03.2016 

 

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1 – Fundația LAPEDATU este fondată, potrivit Actului Constitutiv, de: 

a) WILD JOHANNA ALEXANDRA, cetățean german,… 
 b) WILD ANDREAS ANTON, cetățean german, … 
c) MACAVEI-TELIA DAN, cetățean german,… 

și 

d) POP MIHAIELA-SANDA, cetățean român, … 

care au constituit sus-numita fundație în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații și cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele 
juridice. 

Art.2 – Denumirea fundației este LAPEDATU. 

Art.3 – Sediul fundației. 

1. Sediul fundației este în București, str. Luigi Cazzavillan 30A, Sector 1. 

2. Sediul fundației poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului Director. 

Art.4 – Durata fundației. 
Fundația se constituie pentru o durata nelimitata. 

Capitolul II – SCOPUL FUNDAȚIEI 

Art.5 – Scopul fundației îl constituie: 

A. continuarea contribuțiilor umanitare, politice și științifice în domeniul învățământului, 
jurnalismului, cercetării istorice, protejării patrimoniului național, teoriei și practicii 
economice aduse de membrii familiei Lapedatu, precum și promovarea acțiunilor 
economice și culturale onorându-le memoria. 

B. Prin „membrii familiei Lapedatu” sau „familia Lapedatu” se înțeleg persoanele listate mai 

jos, care au adus contribuții recunoscute public la progresul social, economic și cultural 
al țării: 

o Dr. Ion A. Lapedatu (1844 - 1878), profesor, jurnalist și scriitor 

o Fii săi, frații gemeni Acad. Prof. Alexandru I. Lapedatu (1876 - 1950), președinte al 
Academiei Române, Senator, Ministru al religiei și cultelor, și Acad. Prof. Ion I. 
Lapedatu (1876 - 1951), Senator, Guvernator al Băncii Naționale și Ministru de 
finanțe 

o Soția lui Ion I. Lapedatu, Veturia Lapedatu (1877 - 1933), directoarea instituției 
caritative „Masa Studenților” 

o Alți membri ai familiei care s-au distins în activități sociale, profesionale și politice. 

C. Fundația își propune următoarele obiective: 

o Sprijinirea organizării unor manifestări legate de viața și activitatea membrilor 
familiei Lapedatu și de contextul socio-cultural și politic în care au avut loc, 
inclusiv prin conferințe, seminare, școli de vară, simpozioane, mese rotunde 
sau grupe de lucru. 



o Sponsorizarea editării de cărți și albume și crearea de opere de artă legate de 
personalitățile, de activitățile sau de contextul socio-cultural și politic in care au 
acționat membrii familiei Lapedatu. 

o Acordarea de ajutoare umanitare unor instituții de învățământ si așezăminte 
caritabile.  

o Instituirea unor premii „Lapedatu” în colaborare cu instituții de învățământ, 
economice și politice pentru persoane cu merite excepționale în domenii legate 
de activitatea membrilor familiei Lapedatu.  

o Cultivarea memoriei membrilor familiei Lapedatu prin valorificarea fondului 
documentar existent, editarea în formă electronică a publicațiilor lor și a 
publicațiilor dedicate lor, prin expoziții temporare și permanente, filme 
documentare și alte media. 

o Asigurarea fondurilor necesare acoperirii oricăror investiții în vederea înființării 
unei case memoriale dedicate membrilor familiei Lapedatu. 

o Sprijinirea, inclusiv prin sponsorizări, burse și donații, a cercetării vieții și 
activității membrilor familiei Lapedatu și a contextului socio-cultural și politic în 
care au acționat. 

D. Cooperarea cu fundații similare în vederea atingerii obiectivelor și dezvoltării Fundației. 

Art.6 – Schimbarea scopului 

1. Schimbarea scopului fundației se face numai de către majoritatea fondatorilor în viață, iar 
daca nici unul dintre fondatori nu mai este în viață, aceasta se face numai cu votul unanim 
al membrilor Consiliului Director. 

2. În toate cazurile, schimbarea scopului fundației se poate face numai dacă acesta a fost 
realizat în totalitate sau în parte, ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit. 

Capitolul III – FILIALELE FUNDAȚIEI 

Art.7 – Filialele. 

1. Fundația își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii Consiliului 
Director, prin care li se alocă un patrimoniu. 

2. Se vor putea înființa filiale în alte localități din țară și din străinătate.  

3. Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din cel puțin 3 membri. 

4. Filiala este o entitate cu personalitate juridica, putând încheia, în nume propriu, acte 
juridice de administrare și conservare, în condițiile stabilite de Consiliul Director prin actul 
constitutiv al filialei, și poate încheia acte juridice de dispoziție, în numele și pe seama 
fundației, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al fundației. 

Capitolul IV – RESURSELE PATRIMONIALE ALE FUNDAȚIEI 

Art.8 – Patrimoniul fundației. 

1. Patrimoniul social al fundației este alcătuit dintr-un activ patrimonial, inițial, în valoare de 
97 500 lei. 

2. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, 
pe numele fundației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. 

Art.9 – Patrimoniul social inițial al fundației se completează cu dobânzile și dividendele rezultate 
din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii, dividendele societăților comerciale înființate de 
fundație, donații, sponsorizări, legate, venituri realizate din activități economice directe, resurse 
obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, precum și alte venituri prevăzute de 
lege. 

Capitolul V – CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL FUNDAȚIEI 



Secțiunea I – Consiliul Director 

Art.10 – Consiliul Director al fundației asigură realizarea scopurilor și obiectivelor acesteia, 
exercitând următoarele atribuții: 

a. Stabilirea strategiei generale și a programelor fundației; 

b. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a bilanțului contabil; 

c. Alegerea și revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori; 

d. Înființarea de filiale; 

e. Încheierea de acte juridice, în numele și pe seama fundației; 

f. Executarea bugetului de venituri și cheltuieli; 

g. Aprobarea organigramei și a strategiei de personal ale fundației; 

h. Modificarea statutului fundației; 

i. Elaborarea regulamentului intern de funcționare a sa; 

j. Îndeplinirea oricăror alte atribuții prevăzute în lege sau în statut. 

Art.11 – Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problema supusă hotărârii lor, sunt 
interesați personal sau prin soții lor, ascendenți sau descendenți, rude în linie colaterală sau afinii 
lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz 
contrar, vor răspunde pentru daunele cauzate fundației, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține 
majoritatea cerută. 

Art.12 – Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este, pierde această calitate, cel care 
ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă fundația sprijină activitatea 
acelei instituții publice. 

Art.13 – Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundației pot fi atacate de 
fondator/fondatori sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat 
împotriva și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință. 

Art.14 – Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, 
inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de fundație, pentru a încheia 
acte juridice pe numele și pe seama fundației sau orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut. 

Art.15 – Componența Consiliului Director. 

1. Consiliul Director se compune din patru membri:  

o Președinte – Wild Johanna Alexandra ; 

o Vicepreședinte – Wild Andreas Anton ; 

o Vicepreședinte –Macavei-Telia Dan; 

o Director Executiv –Pop  Mihaiela-Sanda . 

2. În caz de descompletare, funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea majorității 
membrilor fondatori, iar dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viață, cu întrunirea 
votului a 3 membri ai Consiliului Director. 

3. Completarea funcțiilor rămase libere se face în cel mult 60 de zile de la descompletare. 

Art.16 – Regulile generale privind organizarea și funcționarea Consiliului Director 

1. Consiliul Director se întrunește cel puțin o data pe an sau ori de câte ori nevoile fundației 
o impun. 

2.  Convocarea Consiliului Director se face de Președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data 
fixată; în lipsa acestuia, convocarea se face de următorul membru al Consiliului Director 
în ordinea data în Articolul 16.1 care nu lipsește. 



3.  Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi 
și adoptă hotărâri prin consens sau cu o jumătate plus unu voturi; în cazul în care nici 
una din alternativele supuse la vot nu obține majoritatea, votul președintelui contează 
dublu. 

4. Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate 
cu ocazia fiecărei ședințe. 

5. Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director stabilite prin Statut 
pot fi detaliate printr-un regulament intern de funcţionare. 

Secțiunea a II-a – Controlul Financiar 

Art.17 

1. Comisia de cenzori este alcătuită din: 

SC EXPERT TM 13 SRL, reprezentata prin expert contabil Voiculescu Octavia. 

2. În realizarea competenței sale, Comisia de cenzori  

a. Verifică modul în care este administrat patrimoniul fundației; 

b. Întocmește rapoarte și le prezinta Consiliului Director; 

c. Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; 

d. Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul 
Director. 

3. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

Art.18 – Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare și funcționare a Comisiei de 
cenzori. 

Capitolul VI – VENITURILE ȘI CHELTUIELILE FUNDAȚIEI 

Art.19 – Veniturile fundației 

a. Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii; 

b. Dividendele societăților comerciale înființate de fundație; 

c. Veniturile realizate din activități economice directe; 

d. Donații, sponsorizări sau legate; 

e. Resursele obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; 

f. Alte venituri prevăzute de lege. 

Art.20 – Alte activități din care fundația poate dobândi venituri. 

1. Fundația poate înființa societăți comerciale, ale căror dividende, daca nu se reinvestesc în 
aceste societăți, se vor folosi pentru realizarea scopului ei. 

2. Fundația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter 
accesoriu și au legătură strânsă cu scopul ei principal. 

Art.21 – Cheltuielile fundației. 

Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de 
Președintele fundației. 

Capitolul VII – DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA 

Art.22 – Dizolvarea 

1. Fundația LAPEDATU se va dizolva: 

A. De drept prin:  



a. Realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost 
constituită, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 
produce schimbarea acestui scop. 

B. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:  

a. Scopul sau activitatea fundației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

b. Realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii 
publice; 

c. Urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

d. A devenit insolvabilă; 

e. Nu mai obține autorizațiile prealabile necesare, potrivit legii. 

C. În situația imposibilității constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul 
fundației, daca această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit 
statutului, Consiliul Director trebuia constituit. 

D. În alte situații prevăzute de lege. 

2. În cazul dizolvării fundației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către 
persoane fizice. 

3. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu 
scop identic sau asemănător. 

4. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită în 
condițiile alineatului (3), ele se atribuie de instanța competentă unei persoane juridice cu scop 
identic sau asemănător. 

5. În cazul în care fundația a fost dizolvată pentru motivele prevăzute in Art.22.1.B.a, b sau c, 
bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, sau, 
după caz, de comuna sau orașul în a cărui raza teritoriala fundația își avea sediul, daca acesta 
din urmă era de interes. 

6. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă 
prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioară. 

 

 

 

Art.23 – Lichidarea 

Lichidarea Fundației LAPEDATU se va face potrivit procedurilor stabilite de Ordonanța Guvernului 

nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații sau de reglementările în vigoare la data lichidării. 

Capitolul VII – DISPOZIȚII FINALE 

Art.24 – Prevederile prezentului statut intră în vigoare în momentul inregistrarii in Registrul 
Special aflat la grefa Judecatoriei Sector 1 Bucuresti. 

 Redactat si semnat in 5 exemplare originale. 

 

 

MEMBRII FONDATORI, 

 

WILD JOHANNA ALEXANDRA     WILD ANDREAS ANTON 

In nume propriu si in calitate de mandatar al  



domnului MACAVEI-TELIA DAN     POP MIHAIELA-SANDA 

 


