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Art. 1. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin Hotărârea 
Adunării Generale constituite în data de 29 iulie 2018, consemnată în Procesul Verbal seria. PV, 
nr. 1/29.07.2018, cu respectarea prevederilor statutare ale Art. 73, alin. 1 şi alin. 2, a legislaţiei 
OG 26/2000, legislaţiei naţionale şi internaţionale ţinând cont de modificările şi completările 
ulterioare.

Art. 2. Prezentul Regulament de Organizare si Funcţionare al Asociaţiei „TNPD” va fi prescurtat 
de acum utilizând acronimul „ROF TNPD”. 

Art. 3. ROF TNPD va reglementa aspecte nereglementate detaliat sau absente din Statutul 
Asociaţiei TNPD. 

Capitolul II. Norme comportamentale în cadrul TNPD 

Art. 4. (1) TNPD doreşte să ofere un climat armonios membrilor săi şi nu se vor tolera atitudini 
sau comportamente ce duc la destabilizarea acestui climat, necesar desfăşurarea activităţii.

Art. 4    (2) Structurile TNPD au obligația să afișeze, la loc vizibil semnele distinctive ale TNPD, 
simbolul religios al confesiunii păgâne pe care o reprezintă sau stema județului a cărei unitate 
teritorială are sediu, cât și steagurile TNPD, ale Uniunii Europene și ale României și pozele 
membrilor fondatori.

Art. 5. TNPD îşi rezervă dreptul de a refuza sau aproba participarea anumitor membrii la 
activităţile desfăşurate de aceasta.

Art. 6. Activităţile cu caracter religios sunt interzise membrilor neînscrişi sau excluşi printr-o 
hotărâre emisă de Adunarea Generală/Consiliul Director.

Art.  7. Membrii TNPD sunt deplin răspunzători pentru acţiunile lor, fiindu-le adusă la cunoştiinţă 
aceasta.

Art.  8. În cadrul TNPD, nu se acceptă consumul de substanţe psihotrope, ce pot duce prin 
introducerea lor în corp degradarea stării de sănătate a subiectului.

Art.  9. Alin. (1) Activităţile cu caracter sexual, desfăşurate de TNPD se vor face având 
invoirea scrisă a părţilor implicate şi se vor petrece într-un cadru protejat.  

Art. 9. Alin. (2) Părţile implicate în activităţile descrise în art. 9, alin (1) sunt obligate să prezinte 
un document medical care atestă că nu deţin nicio boală transmisibilă sexual si o cerere prin 
care îşi exprimă explicit voia de a participa la activităţi sexuale. 

Art. 9. Alin. (3) În urma parcurgerii documentaţiei cerute explicit în art. 9, alin. (2), se va constitui 
o Comisie Specială care va valida sau invalida participanţii, consemnând acestea intr-o 
hotărâre.

Art. 9. Alin. (4) La aceste activități nu va fi permis accesul persoanelor cu vârste sub 18 
(optsprezece) ani.
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Art. 10.TNPD nu tolerează acţiunile cu caracter vulgar la adresa altor confesiuni religioase, 
structuri juridice, instituţii, persoane fizice sau simboluri culturale.

Art. 11.  Sacrificile animale sunt strict interzise. Excepție de la regulă fac ofrandele din substanțe 
anorganice sau organice de provenință vegetală sau produse de origine animală. Orice membru 
ce va încălca prezenta regulă va fi exclus din TNPD.

Art. 12. Membrii, în cadrul TNPD trebuie să dea ascultare de voia unui coordonator, ce le va 
ghida activitatea, câti coordonatorul de membrii, iar dacă se vor constata abateri, Comisia de 
Etică va fi organul TNPD care va lua măsuri spre indreptarea acestor abateri.

Art. 13.TNPD va pune la dispozţia membrilor patrimoniul său, iar aceştia, adică membrii sunt 
obligaţi să sesize coordonatorul anumite degradări apărute, cât şi să repare obiectul patrimonial 
sau să restituie contravaloarea acestuia, în cazul în care se găseşte vinovatul.

Art. 14. În cadrul activităţilor TNPD va aduce la cunoştiinţă Normele PSI priviind Protecţia 
Muncii şi alte norme ce au ca scop protecţia integrităţii lor.

Capitolul III. Organigrama TNPD 

A. Adunarea Generală 

Art. 15.TNPD, este administrată de Adunarea Generală.

Art. 16.Adunarea Generală se întruneşte măcar odată pe an şi hotăraşte responsabilităţile ce 
vor fi aplicate de partea executivă a organizaţiei.

B. Consiliul Director 

Art. 17.Consiliul Director, parte executivă centrală a TNPD va pune în aplicare directivele 
propuse de Adunarea Generală prin organele executive subordonate.

Art. 18.În absenţa Adunării Generale sau prin delegaţia atribuţilor sale, Consiliul Director poate 
obţine şi atribuţii administrative.

Art. 19.Voinţa Consiliului Director poate fi exercitată şi de preşedintele TNPD, printr-o hotărâre a 
Consiliului Director.

C. Departamentele TNPD 

Art. 20. Departamentele TNPD vor prezenta Raport de Activitate Anual.

Art. 21.Departamentele TNPD pot fi numite, suspendate sau destituite, făcând referinţă la 
componenta sa umană sau de structură internă de către Consiliul Director. 



REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE (ROF) AL ASOCIAŢIEI TNPD

4

C1. Departamentul Promovare (MarkeWng) 

Art. 22.Departamentul Promovare se ocupă de promovarea structurii prin intermediul diferitelor 
căi de comunicaţie de care dispune.

C2. Departamentul „Secretariat”  

Art. 23. Departamentul „Bază de Date”  se ocupă de administrarea documentaţiei TNPD prin 

inregistrarea, redactarea, aprobarea şi alte activităţi ascociate atribuţiilor de secretar.

 C3. Departamentul Finanţe, Organizare Evenimente şi LogisWcă (FOEL) 

Art. 24.Departamentul FOEL se ocupă de administrarea resurselor financiare ale TNPD, 
organizarea şi desfăţurarea armonioasă şi organizată a activităţilor, cât şi de partea logistică.

 C4. Departamentul Juridic 

Art. 25. Departamentul Juridic se ocupă de reglementarea activităţii TNPD, din punct de vedere 
juridic şi informarea membrilor şi a organelor TNPD despre această activitate.

 C5. Departamentul PR & COMUNICARE 

Art. 26. Departamentul PR & COMUNICARE se ocupă de reprezentarea TNPD în relaţiile cu 
terţii, având activitatea monitorizată şi aprobată de Consiliul Director.

 C6. Departamentul Tehnoredactare 

Art. 27. Departamentul Tehnoredactare se ocupă de tehnoredactarea documentelor TNPD.

D. Comisiile TNPD 
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Art. 28.Comisiile TNPD sunt comisii formate din minim 3 membrii.

Art. 29. Comisiile TNPD sunt infinţate, suspendate sau desfinţate la voinţa scrisă a Consiliului 
Director.

Art. 30. Comisiile TNPD prezinta Raport de Activitate Anual.

D1. Comisia de Acordare a Atestatelor Sacerdotale (CAAS) 

Art. 31. CAAS se ocupă de acordarea atestatelor de liberă practică teologilor TNPD şi 
altor specialişti TNPD, avănd o Metodologie de Funcţionare Independentă.

 D2. Comisia de EWcă (CE) 

Art. 32.CE se ocupă de monitorizarea eticităţii conform normelor, în vigoare a activităţilor 
desfăşurate de personalul/membrii TNPD şi sancţionarea lor, în cazul unor abateri.

 D3. Comisia pentru Dezvoltare Organizaţională (CDO) 

Art. 33. CDO se ocupă de elaborarea unor politici de dezvoltare a structurii, cât şi de 
implementarea, editarea şi abrogarea lor.

 D4. Comisia Specială (CS) 

Art. 34. CS este infiinţată pe o perioadă determinată de Consiliul Director/Adunarea Generală 
care îi stabileşte atribuţiile printr-o hotărâre. 

E. Grupurile TemaWce TNPD 

E1. Organizare 

Art. 35.  Grupurile Tematice se organizează la cererea scrisă a minim 3 membrii, adresată 
Consiliului Director şi aprobată de aceasta.

Art. 36. Număarul şi denumirea acestora nu este standardizată/determinată.
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Art. 37. Grupurile Tematice nu beneficiază de ierarhie organizaţională, însă poate fi aprobată o 
structură ierarhică formală descrisa in regulamentul grupului tematic respectiv.

Art. 38. Grupurile Tematice beneficiază de autonomie internă, patrimoniu propiu şi se 
administrează independent de alte organe, prin regulamente şi orânduiri propii, fără încălcarea 
normelor TNPD.

E2. Funcţiune 

Art. 39. Grupurile tematice se ocupă de studierea, practicarea, educarea, promovarea 
activităţilor cu caracter cultural-religios, în baza cărora s-au constituit.

Capitolul IV. CoWzaţiile şi Taxa de Înscriere TNPD 

Art. 40. Cotizaţia şi Taxa de Înscriere platită de membrul TNPD se achită anual sau după caz si 
lunar şi serveşte la administrarea structurii.

Art. 41. Cotizaţia şi Taxa de Înscriere poate fi achitată prin contul bancar al TNPD sau la casierul 
de la Departamentul FOEL, care are obligaţia să vă elibereze o dovadă a plaţii şi să vă 
inregistreze plata intr-un caiet de evidenţă contabilă.

Art. 42.Cotizaţia şi Taxa de Înscriere TNPD se aplică în mod diferenţiat membrilor, având în 
vedere aparteneţa lor la o anumită categorie stabilită la Adunarea Generală din 25 august 2017, 
conform PV nr. 1/25.08.2017, cu modificări si completari aduse, conform PV nr. 1/31.01.2020.

Art. 43. Cotizaţia şi Taxa de Înscriere TNPD se plăteste in euro (€) si intră în vigoare începând 
cu data de 01.02.2020 şi este stabilită în Tabelul 1. 

TABELUL 1 

CATEGORIA DE 
MEMBRU

TAXĂ DE ÎNSCRIERE COTIZAŢIE/AN COTIZATIE/LUNA

MINOR 2 € 13 € 4 €

STUDENT 5 € 20 € 6 €

PENSIONAR 3 € 6 € 2 €

PERSOANĂ CU 
DIZABILITĂŢI

3 € 6 € 2 €

PERSOANĂ JURIDICĂ 25 € 50 € 10 €

PERSOANA FIZICA 13 € 25 € 5 €
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Art. 44.Membrii vor depune un document până la finalul lunii anului cotizabil prin care atestă 
înscrierea într-o categorie menţionată în TABELUL 1.

Art. 45.În cazul neprezentării unui document cerut în art. 44 se va aplica cotizaţia standard de 
50 RON înscriere şi 100 RON cotizaţie până la prezentarea documentului cerut în art. 44.

Art. 46. Neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv atrage după sine pasibilitatea pierderii 
calităţii de membru.

Art. 47. Din motive speciale, membrul poate înnainte Consiliului Director o cerere prin care să 
declare că nu poate achita cotizaţia, unde specifică şi motivele.

Art. 48. În baza unei aprobari din partea Consiliului Director, membrul poate fi învoit de la plata 
cotizaţiei pe o perioadă determinată.

Art. 49.Aceleaşi prevederi se aplică şi taxei de înscriere.

Capitolul V. Drepturi si Obligaţii ale Membrilor Asociați ce se aplică și 

Membrilor Susţinători și de Onoare 

A. Drepturi: 

a. Să-şi exprime punctul de vedere în problemele legate de activitatea TNPD;

b. Să utilizeze aparatura şi  mijloacele de telecomunicaţii puse la dispoziţie de către TNPD;

c. Să participe la concursuri şi orice alte activităţi organizate de TNPD, fără să plătească 
taxe de participare;

d. Să beneficieze de recompense acordate de TNPD pentru activitatea depusă;

e. Să poarte însemnele reprezentative ale TNPD, având menţiontă la loc vizibil calitatea de 
membru de onoare.

B. Obligații: 

a. Să respecte Statutul TNPD, regula mentele specifice şi ROF TNPD al acesteia, care 
sunt obligatorii pentru fiecare membru de onoare;

b. Să nu aducă prejudicii de imagine TNPD, organelor de conducere ale TNPD şi celorlalţi 
membrii asociaţi şi să se abţină de la orice acte ce ar contraveni intereselor acesteia, 
care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei;

c. Să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată şi corectă faţă de conducere şi 
membrii TNPD, precum şi de o conduită ireproşabilă în activităţile ce le desfăşoară;

d. Să se abţină de la promovarea unor idei politice sau cu caracter discriminatoriu în cadrul 
activităţilor TNPD;

e. Să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor cu caracter intern ale TNPD.
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f. Să respecte Statutul TNPD, regulamentele specifice şi ROF TNPD al acesteia, care sunt 
obligatorii pentru fiecare membru susţinător;

g. Să nu aducă prejudicii de imagine TNPD, organelor de conducere ale TNPD şi celorlalţi 
membrii asociaţi şi să se abţină de la orice acte ce ar contraveni intereselor acesteia, 
care ar dăuna imaginii sau prestigiului ei;

h. Să dea dovadă de o comportare demnă, civilizată şi corectă faţă de conducere şi 
membrii TNPD, precum şi de o conduită ireproşabilă în activităţile ce le desfăşoară;

i. Să se abţină de la promovarea unor idei politice sau cu caracter discriminatoriu în cadrul 
activităţilor TNPD;

j. Să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor cu caracter intern ale TNPD.

Capitolul VI. Procedura Electorală a TNPD 
A. ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DIRECTOR 

Art. 68. Membrii Consiliului Director sunt amintiţi în Statutul Asociaţiei TNPD, Art. 49.

Art. 69. Membrii Consiliului Director sunt aleşi de către Adunarea Generală.

Art. 70. Adunarea Generală poate decide prelungirea sau revocarea mandatului unui Consiliu 
Director.

Art. 71. alin (1) În cadrul procesului electiv candidaţii vor depune dosarul de candidatură care va 
conţine: copia de buletin, CV-ul, Formularul de Candidatură sau Scrisoarea de Motivaţie, Planul 
de Mandat pe 4 ani si Strategia de Dezvoltare la o Comisie Specială numită pentru acest scop 
de Adunarea Generală.

Art. 71. alin (2) Candidaturile se depun la Secretariatul Asociației cu cel puțin o lună înainte de 
Adunarea Generală.

Art. 72. Comisia Specială cu scop electiv va aprecia dosarul de candidatură având în vedere 
gradul de competenţă, experienţă, aplicabilitate, sustenabilitate, inovare etc, după care va 
acorda un punctaj de la 1 la 100.

Art.  73. În urma departajării candidaţii vor susţine un discurs în faţa Adunării Generale, care 
mai apoi îi va vota prin vot secret.

Art. 74. Secretarul Asociației sau altă persoană desemnată de Consiliul Director responsabilă cu 
organizarea alegerilor, va aduce la cunoștiință tuturor membrilor Asociației candidaturile 
prezentate. Alegerile se desfășoară în ziua Adunării Generale a Asociației. Consiliul Director, 
Cenzorul și Comisia de Cenzori, după caz, pot fi aleși ori revocați prin votul a cel puțin 70% din 
voturile exprimate de către membrii cu drept de vot. În cazul în care este necesară desfășurarea 
unui al doilea tur de scrutin, la acesta vor participa doar primii doi candidați mai bine plasați.
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B. ALEGEREA MEMBRILOR DEPARTAMENTELOR ŞI COMISIILOR TNPD  

Art.  74. Consiliul Director sau Adunarea Generală propune şi mandatează membrii 
Departamentelor şi Comisiilor prin vot secret şi majoritar.
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