MODIFICARI ADOPTATE

MODIFICARI INREGISTRATE

prin decizia Consiliului Funda{iei
Laboratorul De Inifiative Pentru Dezvoltare
LID Moldova

de Agenfia Servicii Publice

a

Republicii Moldova

din 2 septembrie 2019
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LABORATORUL
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Modificiri la Statutul Funda{iei
DE INITIATM PENTRU DEZVOLTARE

Punctul 5.3. din statut se modific[ dupd cum urmeaz5:
sintagma "2 membrf'este inlocuitl cu sintagma ".J membrf'.

2.

Punctul 5.12 din statut se modificl dupd cum urmeazd::
sintagma, "4 ani" este inlocuit[ cu sintagma"

Administratorul Fundafiei LID Moldova

Ciochinl Tamara
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LID Moldova

AGENTIA SERVICI PUBLICE A REPUBLICI MOLDOVA
Departamentul inregistrare qi licen(iere a unitl(ilor de drept
Direcfia inregistare a uniti{ilor de drept
Sec{ia inregistriri organiza(ii necomerciale
MD-2005,mun.Chiginlu,str.AleksandrPuqkin,nr4T,tel.lfax+3732227'7862,

fax+37322277344, e-mail:DILUD@asp.gov.md

DECIZIE
nr. eK

,,y'!:' riloMe

mun. Chiqiniu

2019

in temeiul prevederilor Codului Civil al Republicii Moldovq, articolului 12,
13 din Legea nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundalii, Legii nr. 220XVI din 19.10.2007 privind tnregistrarea de stat q persoanelor juridice $i a
tntreprinzdtorilor individuali, Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea
Si combaterea spdldrii banilor Si finanldrii terorismului qi in temeiul deciziei de
constituire din 4 martie 2019,

DECID:
1. Se inregistreazd Fundalia Laboratorul de Iniliative pentru Dezvoltare
,,LID Moldova".

2.

Se inregistreazd qi se consemneazd

in Registrul de stat al persoanelor

juridice datele dlui SERGIU BOGHEAN

-

beneficiarul efectiv al
FundaJiei Laboratorul de Iniliative pentru Dezvoltare,,LID Moldova".

3.

Prezenta decizie este intocmitd in dou[ exemplare , care au aceea$i valoare
juridicd, dintre care un exemplar se pistreazd la I.P. ,,Agenlia Servicii
Publice" in dosarul de eviden{6 al persoanei juridice, iar celSlalt se
elib er eazd s o I i c itantului.

6ffi#D
Alexandrina CULCITCHI

iNnrcrsrRar

APROBAT
de Fondatorul Fundaliei
ladata de 5 martie 2019

STATUTUL

FUNDATIE,I
LABOR\TORUL DE NITIATIVE
PENTRU DEZVOLTARE
,,LID MOLDOVA"

t
I.

DISPOZITII GENERALE

prezentul Statut este elaborat in conformitate cu prevederile Legii cu privire la funda{ii nr. 581 XIV din 30 iulie lggg, aprobat de Fondatorul Funda{iei qi reglementeazd modul de organizare 9i
func{ionare a Fundafiei Laboratorul de Iniliative pentru Dezvoltare ,,LID Moldova" (in continuare
"Fundafia")

Fondatorul Fundaliei este: Boghean Sergiu, cetltean al Republicii Moldova, ndscut la
28.02.1960, identificat prin buletinul de identitate A43051914 eliberat la 21.09.2006, de catre
oficiul 43, IDNP: 0982406436398.
1.2. Fundalia este o organiza\ie necomerciald, neguvernamentali, apoliticd, ftrd membri, dotatl cu un
patrimoniu distinct qi separat de patrimoniul fondatorului, care este destinat atingerii scopurilor
necomerciale, prevlzute de prezentul statut. Durata activititii este nelimitatS.
1.3. Fundafia are drept misiune promovarea statului de drept in Republica Moldova prin intermediul
valorilor doctrinei liberale qi a drepturilor fundamentale ale omului.
1.4. Fundafia iqi desfrqoar[ activitateape tot teritoriul Republicii Moldova qi altor !6ri.
1.5. Sediul Fundafiei qi a organelor permanente de conducere qi control ale Fundatiei se afl6 pe
adresa: Republica Moldova, mun. Chiqin6u, str. A. MateeviciS4ll.

1.1.

II. STATUTUL JURIDIC AL FUNDATIEI
2.1. FundaJia este persoand juridicd, are sigiliu, qtampild rotund6, foi cu antet cu denumirea sa,
balantd proprie, conturi de decontare, inclusiv valutar, in institufiile bancare din republicl
precum gi alte rechizite qi mijloace de identificare vizuald inregistrate
necesare activitElii sale.

in modul stabilit

9i

2.2. Funda{ia dobflndegte qi rcalizeazd, in nume propriu, drepturi patrimoniale qi personale
nepatrimoniale, poartl rdspundere conform legisla{iei in vigoare, are bilan{ autonom, poate
incheia in nume propriu tranzaclii: apare in calitate de reclamant qi reclamat in instanJe de
judecat6.

Funda{iei se desftgoard in bazd de autogestiune, pe principii de transparentS, de
colaborare cu organizaliile guvernamentale qi neguvernamentale din republicd qi strdinltate in
conformitate cu prezentul Statut qi legisla{ia in vigoare.

23. Activitatea

2.4. Funda(ia aclioneazd in conformitate cu legislalia Republicii Moldova

gi prezentul Statut.

2.5. Toate documentele Fundatiei sunt valabile numai in cazul, in care acestea sunt semnate de
persoane autorizate in limitele competentei sale qi au aplicat6 gtampila Fundaliei.
2.6. Fundalia poate deschide filiale qi reprezentante in Republica Moldova qi (sau)
b aza deciziei Consiliului.

in str[indtate in

2.7. FundaJia in conformitate cu legislatia in vigoare qi potrivit scopurilor determinate de prezentul
statut, exercitd dreptul de posesie, folosin{d qi dispunere asupra patrimoniului aflat in
proprietatea sa.

III.

SCOPURILE $I METODELE DE ACTIVITATE ALE FUNDATIEI

3.1. Scopurile Fundatiei sunt de a contribui la:
o intocmirea de analize, studii, campanii in domeniul social qi economic;
o Instruirea qi suslinerea altor ONG-uri din regiune cu acelaqi profil;
o Desftqurarea altor activitati din domeniu social qi economic.

3.2. Pentru atingerea scopurilor sale Fundalia iqi propune realizarea urmitoarelor activitdli:
- inilierea, coordonarea, implementarea qi finanlarea programelor qi proiectelor nationale gi
internafionale in domeniile proprii de activitate;
- popularizarea experien{elor de activitate in domeniu, elaborarea unor programe sociale, spirituale,
educative, culturale, de instruire, corespunz6toare intereselor societdjii, ce ar contribui la creqterea
nivelului de educafie, instruire qi informare a cetd]enilor Republicii Moldova;
- acordarea asistenfei informafionale, consultative in domeniile proprii de activitate;
- atragerea tineretului pentru participare in via{a societS}ii, precum qi formarea unui mod sdn[tos de
viatd" a tinerei genera{ii qi consolidarea institutiei tinerei familii;
- contribuirea la afirmarea in conqtiinla populafiei a valorilor spirituale, patriotice, a opiniilor qi
convingerilor, a respectului pentru trecutul qi tradi(iile Moldovei;
- promovarea gi rdsp6ndirea principiilor de s[n[tate fizicd, mental6, sociald/ relafionald qi spirituald
qi educarea populafiei in spiritul lor;
- infiinlarea, organizarea qi administrarea centrelor sociale in vederea oferirii suportului moral,
social qi educa(ional, precum gi contribuirea la reabilitarea qi integrarea persoanelor social
defavorizate in societate;
- organizarea acfiunilor de conqtientizare a populaliei cu privire la efectele negative ale consumului
de droguri gi alcoolului, abuzului in familie gi societate, traficului de fiin{e umane;
- susfinerea prin diverse mijloace a acliunilor de ocrotire a naturii, de combatere a poludrii qi
de graddrii mediului, pentru refacerea inte grit6tii naturii ;
- acordarea asistentei informalionale, consultative in domeniile proprii de activitate;
- organizarea cluburilor de interese, a taberelor de odihnd, a excursiilor, a concursurilor qi
expoziliilor;
- c[utarea qi contactarea posibililor donatori (persoane frzice gi juridice) din {ar[ qi de peste hotare
pentru desfEqurarea activitdtilor, derularea proiectelor intru realizarea scopurilor statutare;
- organizarea qi desflqurarea lec{iilor, conferin}elor, trainingurilor, seminarelor gtiin(ifice,
informationale, educafionale, activitdfllor culturale qi de caritate etc. pentru diferite grupuri in
limitele stabilite de legislalia in vigoare cu participare local6, republican6 qi internaJionald;;
- procurarea, editarea qi difuzarea materialelor proprii, pliantelor informative qi publicitare in
vederea realizdrii scopurilor statutare;
- stabilirea qi extinderea rela(iilor permanente de dialog qi parteneriat cu organiza\ii similare
interna(ionale;
- conlucrarea cu instituliile statale, organizaliile guvemamentale qi neguvemamentale, organizalii
internationale in vederea r ealizdrii scopuri lor statutare.

33. Beneficiari ai Fundafiei sunt persoanele fizice qi persoanele juridice necomerciale, in folosul
cdrora, in conditiile stabilite de lege qi statutul Fundaliei, poate fi efectuatd o anumiti plat6, pot
fi prestate servicii sau remise o parte din bunurile Fundafiei, pentru care sint destinate
programele desftqurate de citre Fundatie.

IV. DREPTURILE $I OBLIGATIILE FUNDATIEI
{.1. Funda}ia este in drept:
. S[ desfbqoare in condiJiile legii activitAfl intru realizarea scopurilor statutare;
. SE incheie cu persoane frzice qi juridice acorduri bilaterale gi multilaterale de colaborare in
vederea realizdrii scopurilor gi sarcinilor statutare;
Sa reprezinte qi sd apere in fata instantelor judecdtoreqti, autorit[tilor publice, cit gi in fa{a altor
persoane frzice sau juridice drepturile qi interesele legitime ale Funda{iei;
S[ ob]in5 de la autorit[file publice informatia necesar6 pentru desftgurarea activitAtii statutare, cu
omisiunile reglementate de legisla{ie;
o Sa susfin[ efectuarea cercetirilor qtiin{ifice;

Sd contribuie la promovarea liberl a inifiativelor cu caracter cultural qi educativ, provenite de la
persoane fizice sau juridice, precum qi a iniliativelor in domeniile proprii de activitate;

S[ elaboreze qi sI finan{eze programe specifice pentru instruirea qi specializarea in (ari sau in

a
a
o

a
a
a
o

strdindtate a cet5lenilor, indiferent de categoria sociald qi nivelul de calificare, prin acordarea de
burse, ajutoare financiare, tehnologii etc.;
SE angajeze specialiqti qi experfi qi alt personal, retribuindu-i in conformitate cu legisla{ia in
vigoare;
Sd desftqoare activitate economicd ce rezultd nemijlocit din scopuri statutare;
Sd difuzeze liber informaJii despre activitatea sa;
Sd fondeze mijloace de informare in masd proprii qi sd se foloseascd, in modul stabilit, de cele de
stat;
Sd desftqoare activitate editorialS in scopul propag[rii activit[1ii sale;
SI creeze, in functie de necesitdli, pe contul mijloacelor proprii, subdiviziuni structurale locale;
Si infiinleze filiale qi reprezentante;
Si dezvolte relatiile in domeniul culturii, invdfdmdntului, educatiei qi qtiintei dintre Republica
Moldova qi alte fdri pe baza schimbului liber de idei qi informajii in spiritul democraliei qi

libert[tii;

SE incurajeze qi sd sprijine material activitatea educativ[ prin organizarea de simpozioane,
conferinte qi expozi{ii atit in Republica Moldova, c0t qi in striindtate;
S5 susfind instituliile publice, obqteqti gi private necomerciale, universitAtile, qcolile, orfelinatele,
azilurile, spitalele, institu{iile penitenciare, mdndstirile qi alte lScage cregtin-ortodoxe din
Republica Moldova.
Fundafia este obligatd:
Sd respecte prevederile prezentului Statut qi legislalia in vigoare;
Sd modifice documentele de constituire in cazul modificdrii legislaliei in domeniu;
Sd reprezinte anual organelor abilitate darea de seamd, care contine date despre activitatea sa,
programele de realizare, sursele de finantare, valoarea totald a mijloacelor utilizate, inclusiv
pentru acoperirea cheltuielilor administrative in conformitate cu legisla{ia in vigoare.

-1.2.

o
.
o

IV.

STRUCTURA ORGANIZATORICA A FUNDATIEI

5.1. Organele de conducere gi control ale Fundaliei sunt:

o
o
o
o
o

Consiliul Funda[iei:
AdministratorulFundaliei (Presedinte);
Comisia de revizie (Auditorul);
Consiliul de TutelS (dup[ caz);
Biroul de Consultanld Ei Expertizd".

5.2. Consiliul Fundafiei este organul suprem de conducere care:
elaboreazl strategia dezvoltirii qi traseaz[ direc{iile principale ale activitdlii Fundafiei;
aprobd qi modific[ Statutul fundafiei;

o
o
o
o
a

o
a
a
a

aprobd planul de activitate qi bugetul Funda(iei, raportul financiar anual gi raportul privind
activitatea acesteia;
aprobl regulamentele interne de activitate ale Fundafiei;
asigurd conducerea operativd a Funda{iei qi toate opera}iunile de administrare cu privire la
activitatea desftgurat6 de aceasta;
aprobd statele de personal qi structura organizatoricd a Fundaliei;
aprobd sigiliul, qtampila, simbolica gi formularele Fundatiei;
aprob[ rapoartele organului de control al Funda{iei;
desemneaz[ qi revocd Administratorul FundaJiei qi Auditorul;

.
o
o
o

gestioneazd patrimoniul Fundatiei 9i activitatea privind majorarea lui;
decide chestiunile de procurare gi instrdinare a patrimoniului Fundaliei;
decide asupra tuturor chestiunilor de activitate a Fundaliei;
asigurd respectarea de c6tre Fundalie a normelor etice prevdzute de sectorul necomercial.

5.3. Prima componenld a Consiliului Fundaliei este numitd de Fondator. Mandatul Consiliului este de
4 ani. La expirarea mandatului Consiliului, Consiliul va numi urmdtoarea component[ a acestuia
pentru un nou mandat. Consiliul este constituit din2 membri.

5.4. Membrii Consiliului nu vor putea pretinde la vreun folos material din partea FundaJiei.

5.5. Consiliul se intruneqte la necesitate, insd nu mai rar o datd in trimestru qi adoptd deciziile prin
simpla majoritatea simpl6 de voturi. $edintele Consiliului Fundaliei sunt deliberative dac[ la ele
sunt prezenti toli membri Consiliului. $edinJele Consiliului se convoacS de cdtre Administratorul
Fundafiei. La cererea unui membru al Consiliului, Administratorul Fundaliei este obligat sd
convoace in termen de l0 zile gedinta extraordinard a acestuia.
5.6. $edintele Consiliului se consemneazd intr-un proces-verbal semnat de Preqedintele Consiliului
Fundafiei gi contrasemnat de secretarul Consiliului. Asigurarea evidenlei proceselor- verbale ale
Consiliului este obligatia Pregedintelui Consiliului Fundafiei.
5.7. Preqedintele Consiliului Fundaliei este desemnat de Consiliul Fundaliei, dintre membrii sdi.
Atribu(iile Preqedintelui Consiliului Fundaliei sunt stabilite prin decizia Consiliului FundaJiei.

5.8. Calitatea de membru al Consiliului

o
o
o

se pierde

in urmltoarele condilii:

in cazdedeces;
in caz de demisie din inifiativ[ proprie, cu respectarea termenului de cel ce demisioneazd, dar
care nu va putea fi mai scurt de o lund de la avizarea in scris a Preqedintelui Consiliului;
in caz de revocare prin decizia Fondatorului pentru aducerea prejudiciilor morale sau materiale
Fundatiei.

5.9. in cazul situa(ilor prevdzute la punctul 5.8, locul din Consiliul FundaJiei rdmine vacant urmind
ca in termenul cel mai scurt posibil Consiliul sd desemneze o altd persoand.

5.10. Membrii Consiliului Fundatiei

nu pot fi membri ai oricdrui alt organ al Fundaliei.

5.11. Administratorul Funda{iei coordoneazd activitatea generali a Fundatiei qi o

reprezintd in

relatiile cu organele de stat qi obqteqti din tard qi strdindtate.

5.12. Administratorul

o
o
o
o
o

Fundatiei are mandatul de 4 ani qi este ales de Consiliul Fundafiei qi are

urmdtoarele competenfe:
organizeazd qi dirijeazd activitatea curentd a Fundatiei, a subdiviziunilor ei qi asigurl indeplinirea
deciziilor adoptate de cltre Consiliu;
deschide qi inchide conturi curente qi valutare in institutiile bancare din lard qi din striindtate;

prezideaziqedinleleConsiliului;
incheie din numele Funda{iei qi semneazd, ftrd, procur6, atit din Jard cit qi de peste hotare,
acorduri, contracte, gi alte acte permise de legislalia in vigoare;
numeqte qi elibereazd, din funclie personalul angajat, stabilegte nivelul de remunerare a muncii in
dependenlE de aportul individual gi mijloacele financiare existente, rezolvd alte probleme cu
cadrele, inclusiv deplaslrile lor in republicd gi str[indtate;

.
.
o
o

pagubelor, cauzate de citne ei Ei aplicarea
adoptd hotrriri privind primirea angajafilor, incasarea
sanctiunilor disciPlinare ;
prezintd consiliului dSrile de seamd qi bilantul anual al Fundafiei;
solulioneazd alte chestiuni curente;
de valorile imobile qi
poartr rdspundere personald pentru activitatea Fundaliei qi este responsabil
circulante ale ei.

de ordine qi dispozilil il.orice
Administratorul Fundatiei are dreptul de a rua decizii in form6
incluse in competen}a consiliului qi a
domeniu ce {ine de aciivitatea Fundatiei, cu exceplia celor
Directorului Executiv.
este exercitat de crtre organul
5.13. controlul asupra activitafii Fundafiei qi a organelor de conducere
qi va efectua controale \n caz de
de control - Comisia de Revizie, cars are mandatul de I an
legii. Mandatul comisie de
necesitate la deciziaFondatorului sau in conformitate cu prevederile
nelimitat de ori'
Revizie poate fi reinnoit prin decizia Consiliului Fundatiei pentru un numdr

adoptErii deciziilor, efectteazd
5.14. comisia de Revizie supraveghe azd legalitatea qi corectitudinea
activitilii structurilor ei'
controlul activit6tii economico-financiare a Funda{iei gi a corespunderii

explicatii din partea
5.15. Comisia de Revizie are dreptul sd solicite documentele necesare 9i
preqedintelui, membrilor consiliului qi altor specialiqti. Rezultatele controlului sunt expuse in
raportul, care urmea zd a fr pr ezentat Fondatorului qi Consiliului.
a Fundatiei poate
legislalie.
de
financiare gi fiscale de stat, in modul stabilit

5.16. Controlul activitatii economico-financiare

fi exercitat

qi de cdtre organele

cel pu{in o datl pe an'
5.17. Controlul activitljii economico-financiare a Fundaliei se efectteazd

fundaliei. Fundatia de
5.1g. Fundalia poate avea un Consiliu de tutel6, care controleazd activitatea
trebuie sd aibd
utilitate public[ al cdrei patrimoniu sau active depEqesc suma de 1 milion lei
funda(iei cu
consiliu de tutel6. Consiliul de tutela s.rp.ur"gheazl conformitatea activitatii
exercitd
legislalia, cu statutul fundaliei qi cu normele eticii, precum qi linerea contabilitd{ii,
informeaz[
fundatiei,
controlul asupra raportului financiar anual qi al celui anual de activitate a
qi formuleazi propuneri pentru inldturarea
consiliul fundaliei cu privire la neajunsurile depistate
-trrrauli.i
un raport despre activitatea sa. Consiliul
lor, prezint6, cel pufin o dat6 p" un,".or.iliului
convocarea gedintei
de tutel[ are dreptul s6 controleze orice document al funda]iei, s6 ceard
au dreptul s5 participe la
extraordinare a consiliului fundatiei. Membrii consiliului de tutelE
qedin{ele consiliului fundatiei.

proiectelor Fundafiei,
scopul creqterii calitafli activitatilor, implementdrii eficiente ale
statutare a
sporirii transparenlei qi consoliddrii expertizei Fundaliei, pe l6ng[ organele de
qi
Consultanf[
de
Biroul
acesteia, este creat un organ de expertizd qi consultanf6 permanent de selecfie, procedura
Expertizd,.Modalitatea de acceptare-a membrilor acestei structuri, criteriile
qi principiile de funcfionare vor fi stabilite de cdtre Consiliul Fundaliei.

5.19.

in

YI.PATRIMONIUL$IMIJLOACELEFINANCIAREALEFUNDATIEI

6.1. Sursele de creare ale patrimoniului pot fi:
o incasdri din bugetul public na{ional qi din fondurile extrabugetare;
o dona{iile persoLeloi fizice qi juridice interesate atdt din lard cdt qi din str5indtate in conformitate
cu legisla{ia in vigoare;
o granfuri;

r
o
o

veniturirealizate din activit[fi proprii des{Egurate in condiliile legii:
alte surse care nu contravin legislatiei in vigoare.

6.2. Toate mijloacele financiare, materiale qi alte bunuri ce tbrmeazd patrimoniul Fun,Jaliei- inciu--e
in bilanl, constituie proprietatea Fundaliei, se utilizeazf, pentru realizarea scopurilor prer azure in
Statut qi in conformitate cu legislalia in vigoare.
6.3. Mijloacele circulante ale Fundaliei sunt p[strate in conturile de decontare sau alte conruri ale
institu{iilor bancare din republicl qi in strdindtate.
6.4. Funda{ia este responsabild pentru dona}iile primite qi utilizarea lor in conformitate cu legisla{ia in
vigoare gi prevederile prezentului Statut.

6.5. Venitul total al Fundafiei este folosit la acoperirea cheltuielilor legate de realizarea sarcinilor
statutare qi cheltuielilor administrative, in conformitate cu legisla[ia in vigoare.
6.6. Evidenla cheltuielilor administrative ale fundaliei trebuie sd fie {inuta separat de alte cheltuieli
ale fundajiei. La funda{iile de utilitate public6, aceste cheltuieli nu vor depdqi 20Yo din plSlile
funda{iei. Cheltuielile administrative ale fundafiei includ cheltuielile pentru primirea qi evaluarea
activelor, cheltuielile curente, inclusiv cheltuielile pentru remunerarea muncii personalului,
membrilor consiliului fundafiei, consiliului de tuteld qi auditorului. Retribuirea muncii salariafilor
funda(iilor de utilitate publica nu trebuie sd fie considerabil mai mare decAt cea care existd in sfera
bugetard pentru lucrdtorii de aceeaqi calificare.
6.7. Mijloacele Funda(iei sunt folosite in scopuri statutare inbaza deciziei Consiliului Funda(iei, iar
impozitarea se va face in conformitate cu legislalia fiscald in vigoare.

VII. ADOPTAREA, COMPLETAREA $I MODIFICAREA STATUTULUI
7.1. Consiliul fundafiei are competenla exclusivl de a aproba qi de a modifica Statutul.

VIIIJ iNCETAREA ACTIVITATIT FUNDATIEI
8.1. incetarea activitdlii Fundaliei poate avea loc prin decizia Fondatorului in cazul in care nu pot fi
realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor, sau in bazahotdritrilor altor organe abilitate conform
legislaliei Republicii Moldova in vigoare.
8.2. Lichidarea Fundaliei se efectueazd de c[tre Comisia de lichidare, numitd de cdtre organul, care a
adoptat aceastd decizie in conformitate cu Legea cu privire la fundalii gi Codul civil.
8.3. Comisia de lichidare determind existen[a patrimoniului, gdsegte datorii gi creditorii, achitindu-se
cu ei, ia mSsuri de recuperare a datoriilor fa16 de persoanele terte, alcdtuiegte bilan{ul de lichidare,
care uffneazd afr prezentatd, Consiliului qi Fondatorului Funda{iei.
8.4. Patrimoniul rdmas dupd lichidarea fundatiei qi achitarea datoriilor fafd de creditori va fi utilizat in
conformitate cu prevederile statutului fundafiei, iar in caz de lipsi in statutul fundafiei a unor
asemenea prevederi, va fi utilizat pentru realizarea scopurilor statutare ale funda(iei. Utilizarea
patrimoniului men{ionat se efectueazd prin transmiterea acestuia cStre o alta fundalie cu scopuri
statutare analoage in conformitate cu decizia de lichidare a ei. Decizia privind utilizarea
patrimoniului rdmas se dd publicit6lii.

Fondator:

Boghean Sergiu /
(re p reze n t a t de V ladi s lav lulpcanu,
in baza procurii nr. 3l l, din 4 martie 2019)
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