Statutul
Asociatiei IAB Romania
Asociaţii:
1) SC Active Soft SRL
2) SC Netbridge Services SRL (trafic.ro)
3) SC OgylvyInteractive SRL
4) SC Mindshare Media SRL
5) SC Media Investment Communications SRL
6) SC Rol Online Network SA
7) SC Ad. Evolution SRL
8) SC Internet Corp SRL
9) SC ARBOInteractive
10) SC Gemius Research SRL
11) SC Hotnews.RO
12) SC Initiative Media SA
13) SC Kinecto International SRL
14) SC Apropo Media
15) SC Webstyler SRL
16) SC ZenithMedia SRL
17) SC Imedia Plus Group SA
18) SC Ringier Romania SRL
19) SC Splendid Media Interactive SRL
20) SC Beyond Media
21) SC Carnation Group
22) SC Digital Ads Management
23) SC e-Research
24) SC Grapefruit
25) SC Q2M
26) SC HTTPool
27) SC Hyperactive
28) SC Inform Media
29) SC ING Bank
30) SC Intact Interactive/GSP
31) SC Kaleidoscope
32) SC McCann-Erickson BV/MRM Partners
33) SC Mediaedge:cia
34) SC Mediacom
35) SC Media Planning Group (MPG)
36) SC Media Direction
37) SC Orange Romania
38) SC Proximity
39) SC Sanoma Hearst Romania
40) SC Senior Interactive
41) SC SmartAdServer
42) SC Standout
43) SC Starcom
44) SC Spada Digital
45) SC ThinkDigital
46) SC TradeAds
47) SC Virtual Big Bang
48) SC Media Target Group
49) SC 2Parale
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Cap. l.
Denumirea Asociatiei, forma juridica, sediul, durata
Art. 1. Denumirea
Denumirea Asociatiei este “Asociatia IAB Romania” (In cadrul prezentului statut si in actele juridice ale
Asociatiei se va putea folosi prescurtat denumirea de „Asociatia“).
Art. 2. Forma juridica
Asociatia este persoana juridica romana, care se bazeaza pe conlucrarea persoanelor juridice care desfasoara
activitate in domeniul internetului si al publicitatii on-line sau care beneficiaza de servicii de publicitate on-line.
Art. 3. Caracterul Asociatiei
Asociatia are caracter profesional, fara scop lucrativ, este neguvernamentala, apolitica, autonoma si isi
desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu actul de infiintare al Asociatiei si cu
prezentul statut.
Art. 4. Sediul
Asociatia are sediul in Calea Grivitei 8 – 10, Etaj 3, Sector 1, Bucuresti
Consiliul Director poate decide cu o majoritate calificata de doua treimi din totalul voturilor modificarea sediului
Asociatiei.
Art. 5. Afilierea sau asocierea
Asociatia se poate afilia sau asocia cu alte asociatii, in conformitate cu hotararile Adunarii Generale.
De asemenea, Asociatia poate infiinta filiale proprii ce vor fi inregistrate in conformitate cu legislatia romana in
materie.
Asociatia este afiliata la Asociatia IAB Europe, ca membru cu drepturi depline. Asociatia are dreptul de a
utiliza numele IAB in baza unui contract de licenta cu detinatorul drepturilor asupra acestui nume, IAB US din
Statele Unite.
Art. 6. Durata
Asociatia functioneaza pe durata nedeterminata si nelimitata, iar dizolvarea si lichidarea se pot realiza in
conditiile prevazute de prezentul statut si de Iegislatia romana in vigoare.
Cap. II.
Scopul si obiectivele Asociatiei
Art. 7. Scopul principal al Asociatiei
Scopul principal al Asociatiei este de a contribui in mod activ si eficient la dezvoltarea activitatii in domeniul
internetului si al serviciilor de publicitate on-line pe teritoriul Romaniei in conditii de eficienta si rentabilitate, la
protejarea si promovarea intereselor profesionale si a investitiilor realizate de persoanele juridice care desfasoara
activitate in domeniul internetului si al publicitatii on-line sau al celor care contracteaza servicii de publicitate on-line,
la imbunatatirea relatiilor dintre acestia si autoritatile romane competente, la recunoasterea internetului ca media
alternativa fata de cele clasice (TV, print, radio, outdoor, cinema) si la promovarea publicitatii prin intermediul
internetului ca o modalitate de publicitate alternativa fata de cele care utilizeaza mediile clasice, la reglementarea si
autoreglementarea activitatii in domeniul internetului si al publicitatii on-line, la concentrarea eforturilor de
implementare in domeniul internetului si al publicitatii on-line a noutatilor tehnice si legislative de pe plan mondial in
domeniu, la crearea unui sistem coerent si unanim recunoscut de jucatorii din domeniu de masurare a audientei online, la combaterea activitatilor din domeniul internetului si al publicitatii on-line care sunt desfasurate in afara
cadrului legal, crearea, respectarea si dezvoltarea cadrului legal de desfasurare al activitatilor din domeniul
internetului si al publicitatii on-line precum si de promovare a competentei profesionale in domeniu.
Art. 8. Actiuni
In vederea realizarii, scopului propus, Asociatia desfasoara urmatoarele actiuni:
a) Faciliteaza schimbul de informatii si colaborarea intre membrii Asociatiei;
b) Intocmeste norme prin care se realizeaza autoreglementarea activitatii din domeniul internetului si al
publicitatii on-line;
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c) Ia masuri pentru crearea si implementarea unui sistem coerent de masurare a audientei on-line, intocmeste
norme in acest scop si ia masuri adecvate pentru recunoasterea si respectarea unanima a acestui sistem de catre
jucatorii din domeniu;
d) Intocmeste, in conditiile admise de lege, materiale cu propuneri legislative pentru adoptarea de reglementari
care sa precizeze in mod unitar si precis obligatiile si drepturile celor care activeaza in acest domeniu, semnaleaza
lacunele si inadvertentele de ordin legislativ constatate in reglementarile actuale, actioneaza in vederea
implementarii standardelor si reglementarilor europene in domeniu;
e) Sesizeaza, cand este cazul, organele centrale de resort pe linie financiar-contabila in cazurile in care
organele de control folosesc procedee abuzive in controalele efectuate sau iau repetate masuri care contravin
prevederilor legale in vigoare;
f) Actioneaza prin cai si mijloace legale pentru semnalarea cazurilor de concurenta neloiala sau a altor practici
de natura sa aduca prejudicii Asociatiei sau sa compromita activitatea pe care membrii Asociatiei o desfasoara in
conditii de legalitate, precum si a altor cazuri in care activitatile din domeniul internetului si al publicitatii on-line sunt
desfasurate cu incalcarea prevederilor legale in materie;
g) Reprezinta, in conditiile legii, interesele legitime, ale membrilor Asociatiei in fata organelor de stat,
competente, in cazurile in care acestea prezinta, prin natura lor un interes major pentru Asociatie sau pentru membrii acesteia;
h) Desfasoara orice alte activitati prin care se realizeaza scopul Asociatiei.
Cap. Ill.
Componenta Asociatiei, membrii Asociatiei,
admiterea membrilor
Art. 9. Membrii Asociatiei
Membrii ai Asociatiei pot fi:
a) Societati comerciale fondatoare (membrii fondatori), care au initiat infiintarea si organizarea Asociatiei si au
aderat la prezentul statut.
b) societati comerciale, indiferent de forma de proprietate, care desfasoara activitate in domeniul internetului si
al publicitatii on-line ori care contracteaza servicii de publicitate on-line, si care isi exprima dorinta de a fi membre
ale Asociatiei si adera la statut, precum si alte persoane fizice sau juridice interesate in realizarea obiectivelor
Asociatiei si de domeniul de activitate al Asociatiei, in conditiile prevazute de prezentul Statut.
c) asociatii sau fundatii care desfasoara activitate in domeniul internetului si al publicitatii on-line si care isi
exprima dorinta de a fi membre ale Asociatiei si adera la statut
Art. l0. Admiterea membrilor
Obtinerea calitatii de membru se face pe baza cererii de inscriere adresata Presedintelui Asociatiei, care o
prezinta spre aprobare Consiliului Director in cea mai apropiata sedinta.
Odata cu cererea de inscriere, solicitantul va achita taxa de inscriere stabilita de Adunarea Generala sau de
catre Consiliul Director, dupa caz si va depune toate actele necesare aderarii la Asociatie.
Calitatea de membru cu drepturi depline al Asociatiei se obtine în urma aprobarii cererii de inscriere prin
hotarare a Consiliului Director.
In caz de respingere a cererii de inscriere, hotararea se considera definitiva si se comunica solicitantului. In
aceasta situatie, Consiliul Director poate motiva respingerea si poate comunica motivarea alaturi de hotararea de
respingere.
Art. 11. Membrii de onoare
Adunarea Generala are dreptul sa confere calitatea de membru de onoare pentru anumite persoane, care desi
nu fac parte din categoria persoanelor juridice cu activitate in domeniul internetului si al publicitatii on-line ori al
celor care contracteaza servicii de publicitate on-line, sunt recunoscute prin prestigiul profesionalismului si
atasamentului lor fata de Asociatie si sunt in masura sa contribuie la ridicarea calitatii activitatii acesteia.
Membrii de onoare sunt scutiti de plata taxei de inscriere si cotizatii si nu au drept de vot.
Cap. IV.
Drepturile membrilor Asociatiei.
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Art. 12. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa exercite dreptul de vot, sa aleaga organele de conducere ale Asociatiei, si sa exercite celelalte drepturi
privind participarea la Adunarea Generala, in cazul membrilor inscrisi in Asociatie potrivit art. 9 din prezentul statut;
b) sa solicite si sa obtina informatii organizatorice, tehnico-stiintifice, economice, de natura sa duca la
cresterea rentabilitatii activitatii membrilor Asociatiei;
c) sa beneficieze de facilitatile obtinute de Asociatie in activitatile organizate in tara si in strainatate;
d) sa solicite, in cazuri justificate, sprijinul Asociatiei pentru protejarea drepturilor legale pe care le au in calitate
de membri.
Cap. V.
lndatoririle membrilor Asociatiei.
Art. 13. Obligatii
Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii principale:
a) sa respecte Statutul Asociatiei si hotararile organelor de conducere;
b) sa achite cu regularitate cotizatiile stabilite de Adunarea Generala ori de Consiliul Director, dupa caz;
c) sa-si desfasoare activitatea in cadrul Asociatiei potrivit legilor tarii si a normelor de conduita si sa apere
prestigiul Asociatiei in tara si in strainatate;
d) sa apere interesele Asociatiei, sa dovedeasca loialitate fata de aceasta, sa pastreze confidentialitatea
datelor si reglementarilor cu caracter intern ale Asociatiei;
e) sa sesizeze Asociatia in cazurile deosebite, care intereseaza Asociatia sau pe membrii acesteia.
Cap. VI.
Incetarea calitatii de membru
si excluderea membrilorAsociatiei.
Art. 14. Incetarea calitatii de membru al Asociatiei
Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza dupa cum urmeaza:
a) prin pierderea calitatii de persoana juridica ce activeaza in domeniul internetului si al publicitatii on-line ori
care contracteaza servicii de publicitate on-line;
b) prin pierderea personalitatii juridice sau prin declararea incapacitatii persoanelor fizice, declararea
falimentului persoanelor juridice, ori decesul persoanelor fizice.
Art. 15. Retragerea din Asociatie
Calitatea de membru al Asociatiei inceteaza prin aprobarea de catre Consiliul Director a cererii de retragere din
Asociatie.
Art. 16. Excluderea
Membrii Asociatiei pot fi exclusi din Asociatie in urmatoarele cazuri:
a) nerespectarea prezentului Statut sau a hotararilor Consiliului Director si a Adunarii Generale;
b) savarsirea de fapte de concurenta neloiala, desfasurarea activitatii in domeniul internetului si al publicitatii
on-line cu incalcarea prevederilor legale in materie, sau alte fapte de aceasta natura, ori cu incalcarea normelor
emise de Asociatie;
c) dezinformarea cu rea credinta a Asociatiei, comportare nedemna sau neloiala fata de Asociatie, savarsirea
de fapte care in orice mod afecteaza interesele Asociatiei sau ale membrilor sai ori creaza prejudicii de imagine
Asociatiei sau dereglari ori ingreunari in activitatea acesteia;
d) neachitarea cotizatiei, timp de trei luni consecutiv sau timp de sase luni intr-un an.
Art. 17. Procedura de excludere
Excluderea membrilor se face la propunerea Presedintelui, urmata de suspendarea membrului (inclusiv a
dreptului sau de vot in Adunarea Generala), prin hotararea motivata a Consiliului Director. Asociatul suspendat va
putea face plangere la Consiliul Director, in termen de 5 zile de la hotararea de suspendare, care o va examina
numai in cazul in care in plangere sunt indicate motive care nu au fost avute in vedere de catre Consiliul Director la
emiterea hotararii de excludere, iar in caz contrar o va respinge ca inadmisibila.
Ulterior, hotararea de excludere a membrului se ia de catre Adunarea Generala si se comunica membrului.
Hotararea de excludere poate fi motivata.
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Art. 18. Obligatiile in cazul retragerii sau excluderii
Incetarea calitatii de membru sau excluderea nu sunt de natura sa duca la absolvirea de la indeplinirea
obligatiilor fata de Asociatie pina la data incetarii calitatii de membru sau pana la data excluderii.
Art. 19. Pierderea drepturilor in cazul retragerii sau excluderii
Membrii care se retrag sau sunt exclusi din Asociatie pierd de indata, in mod definitiv, toate drepturile care
decurg din prezentul Statut.
Cap. VII.
Patrimoniul Asociatiei.
Art. 20. Patrimoniul Asociatiei este constituit din:
a) Sumele initial depuse in numerar in contul Asociatiei si subscrise de membrii fondatori ai Asociatiei.
b) Contributii ulterioare ale membrilor noi admisi in Asociatie sub forma de taxe de inscriere, cotizatii si alte
fonduri obtinute potrivit legii.
c) Sumele provenite din sponsorizari sau donatii.
d) Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale.
e) Dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie.
f) Venituri realizate din activitati economice directe.
g) Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau local.
h) Alte venituri prevazute de lege.
Art. 21. Utilizarea surselor financiare si fondurilor Asociatiei
Utilizarea surselor financiare si fondurilor Asociatiei se va face in stricta concordanta cu prevederile Statutului
si reglementarilor legale in vigoare.
Cap.VIII.
Conducerea si administrarea Asociatiei.
Art. 22. Conducerea Asociatiei se realizeaza prin:
a) Adunarea-Generala a membrilor Asociatiei;
b) Consiliul Director;
c) Preşedintele Asociatiei;
d) Directorul Executiv;
e) Cenzorul, doar in cazul in care va fi numit de Adunarea Generala, intrucat prin prezentul statut asociatii
convin ca infiintarea Asociatiei se va face fara a se desemna un cenzor, astfel ca Asociatia urmeaza a functiona
fara cenzor.
Art. 23. Atributiile Adunarii Generale
Adunarea Generala este organul suprem de conducere, care hotaraste cu privire la problemele majore si de
perspectiva ale Asociatiei. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare.
Atributiile Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele:
a) dezbate si decide cu privire la problemele de interes general privind organizarea si functionarea Asociatiei
potrivit obiectului de activitate;
b) aproba structura organizatorica a Asociatiei;
c) examineaza periodic activitatea Asociatiei si stadiul indeplinirii programelor si actiunilor derulate de
Asociatie;
d) aproba raportul anual al Asociatiei si bilantul contabil anual;
e) aproba modul de utilizare a resurselor Asociatiei;
f) aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director, dupa examinarea raportului de gestiune;
g) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate al Asociatiei;
h) analizeaza si aproba rapoartele intocmite de catre cenzor si Directorul Executiv;
i) aproba nivelul taxelor de inscriere pentru membrii Asociatiei si conditiile in care acestea trebuie achitate;
j) aproba nivelul cotizatiilor pentru membrii Asociatiei si conditiile in care acestea trebuie achitate, si adopta
hotarari in acest sens, daca Adunarea Generala nu a stabilit nivelul si conditiile cotizatiilor.
Atributiile Adunarii Generale extraordinare sunt urmatoarele:
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a) aproba modificarea sau completarea Statutului Asociatiei;
b) aproba modificarea formei juridice, dizolvarea si Iichidarea Asociatiei;
c) aproba alegerea, suspendarea sau revocarea unui membru al Consiliului Director sau la alte modificari ale
componentei acestuia;
d) aproba alegerea, suspendarea sau revocarea cenzorului;
e) aproba alegerea, suspendarea sau revocarea directorului executiv;
f) aproba alegerea, suspendarea sau revocarea Presedintelui Asociatiei si Vicepresedintelui Asociatiei;
g) aproba atributiile Consiliului Director si Directorului Executiv, in afara celor prevazute de lege;
h) aproba orice alte masuri care nu sunt de competenta Adunarii Generale ordinare.
Art. 24. Componenta Adunarii Generale
Adunarea Generala este formata din membrii inscrisi in Asociatie potrivit art. 9 din prezentul statut.
Art. 25. Intrunirea Adunarii Generale
Adunarea Generala ordinara se intruneste in sedinte ordinare cel putin o data pe an, de regula in primul
trimestru al anului, si in sedinte extraordinare ori de cate ori se discuta chestiuni importante care intra in competenta
sa si care nu sufera amanare. Adunarea Generala ordinara va putea fi intrunita si in ultimul trimestru al anului,
pentru examinarea activitatii Asociatiei din respectivul an.
Art. 26. Convocarea Adunarii Generale
Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 10 zile inainte de data sedintei, de catre presedintele
Asociatiei, printr-o comunicare scrisa (scrisoare recomandata cu confirmare de primire, email sau fax confirmat de
catre destinatarul comunicarii), care va cuprinde ordinea de zi, materialele supuse discutiei si aprobarii, ziua, ora si
Iocul unde urmeaza sa aiba Ioc Adunarea Generala. Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor
cereri care sunt de competenta adunarii, daca solicitarea este facuta in scris si depusa la secretariatul Asociatiei cu
cel putin 5 zile inainte de data la care are loc Adunarea Generala.
Presedintele Asociatiei convoaca Adunarea Generala la solicitarea scrisa a cel putin jumatate plus unu din
numarul membrilor Asociatiei, ori de cate ori solicitarea priveste probleme de competenta Adunarii Generale. In caz
contrar, convocarea va fi facuta de catre jumatate plus unu din membrii Asociatiei.
Art. 27. Constituirea valabila a Adunarii Generale
Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare este necesara prezenta asociatilor care sa reprezinte cel putin
jumatate din numarul total al membrilor cu drept de vot, la prima convocare. Daca acest cvorum nu este intrunit,
adunarea intrunita la a doua convocare poate delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunari in
prezenta a cel putin o treimedin numarul total de membri cu drept de vot.
Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare este necesara prezenta asociatilor reprezentand doua
treimi din numarul total de membri cu drept de vot, la prima convocare. Daca acest cvorum nu este intrunit,
adunarea intrunita la a doua convocare poate delibera asupra problemelor din ordinea de zi a primei adunari in
prezenta asociatilor reprezentand jumatate din numarul total de membri cu drept de vot, cu voturi reprezentand cel
putin jumatate din numarul total de membri cu drept de vot.
Art. 28.Conducerea Adunarii Generale
Adunarea Generala este condusa de presedintele Asociatiei sau in Iipsa acestuia de Vicepresedintele
Asociatiei.
Asociatii persoane fizice care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii Generale sunt interesati
personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala si afinii lor pana la gradul al
patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele
cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Rapoartele de activitate ale Directorului Executiv si cenzorului, proiectul programelor de activitate, proiectele
bugetelor de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile se dezbat si se supun anual aprobarii Adunarii Generale.
Art. 29. Adoptarea Hotararilor Adunarii Generale
Hotararile Adunarii Generale ordinare, statutar constituita, se iau cu majoritate de voturi din numarul total al
membrilor prezenti in adunare.
Hotararile Adunarii Generale extraordinare, statutar constituita, altele decat cele prevazute Ia art. 42 si la alin.
(3) si (4) ale art. 29 din statutul Asociatiei, se iau cu majoritate calificata de doua treimi din numarul total al
membrilor prezenti in adunare.
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Hotararile Adunarii Generale extraordinare, statutar constituita, care se refera la alegerea, suspendarea sau
revocarea unui membru al Consiliului Director sau la alte modificari ale componentei acestuia, se iau cu o
majoritate de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot.
Hotararile Adunarii Generale extraordinare, statutar constituita, care se refera la modificarea sau completarea
Statutului Asociatiei se iau cu o majoritate de jumatate plus unu din numarul total al membrilor cu drept de vot.
Hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, exceptand cazul in care nu se hotaraste in alt mod de
catre respectiva Adunare Generala, ori legea sau prevederile prezentului Statut nu prevad in alt mod.
Hotararile privind alegerea, suspendarea sau revocarea unui membru al Consiliului Director sau alte modificari
ale componentei acestuia, ori similar in cazul cenzorului, se adopta intotdeauna, sub sanctiunea nulitatii, prin vot
secret exprimat pe buletine de vot.
Art. 30. Desfasurarea sedintelor Adunarii Generale
La inceputul sedintei Adunarea Generala va alege un secretariat format din 1-3 membri cu drept de vot, care
va constata prin proces-verbal indeplinirea formalitatilor privind convocarea adunarii, prezenta membrilor pe baza
documentelor de reprezentare (imputerniciri speciale), intrunirea conditiilor de prezenta si cvorum necesare pentru
desfasurarea adunarii si adoptarea hotararilor, rezultatele votarii si sustinerile membrilor facute in sedinta.
Secretariatul va asigura si supravegherea si numararea rezultatelor votului exprimat pe buletine de vot pentru votul
secret. Procesul-verbal al adunarii, intocmit de secretariat potrivit celor mai sus aratate, va fi semnat de membrii
Asociatiei prezenti Ia Adunarea Generala sau de presedintele adunarii si secretarii adunarii.
Asociatii absenti iau cunostinta de dezbateri din procesul-verbal aflat la secretariatul Asociatiei, acestia avand
dreptul de a solicita sa li se elibereze copii gratuite ale actului.
Membrii Asociatiei vor fi reprezentati la fiecare dintre Adunarile Generale prin reprezentantul legal al fiecarui
membru sau prin persoana desemnata de acesta prin imputernicire speciala.
Reprezentantul legal al persoanei juridice sau persoana desemnata de acesta ia parte la Adunarile Generale
ale Asociatiei si exercita dreptul de vot in numele si pe seama persoanei juridice pe care o reprezinta.
Art. 31. Drepturile de vot in Adunarea Generala
Fiecare membru al Asociatiei are dreptul la un singur vot. Un membru al Asociatiei poate vota, cu imputernicire
simpla pentru un membru absent (semnata si stampilata de reprezentantul celui absent).
Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate
in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si
au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat
cunostinta despre hotarare, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data adoptarii hotararii, in cazul asociatilor absenti,
sau in termen de 15 zile de la data cand a avut loc sedinta la care a fost adoptata hotararea, in cazul asociatilor
prezenti care au votat impotriva.
Cap. IX.
Consiliul Director. Presedintele Asociatiei.
Directorul Executiv. Controlul financiar intern.
Art. 32. Consiliul Director
Asociatia este administrata de un Consiliu Director ales de Adunarea Generala a membrilor Asociatiei pe o
perioada de 2 ani, sau, la constituirea Asociatiei, numit direct pentru aceeasi perioada. Consiliul Director se
conduce dupa un Regulament de functionare aprobat in prealabil de Adunarea Generala a membrilor Asociatiei.
Consiliul Director are obligatia de a conduce Asociatia dupa incheierea mandatului pana la intrarea in drepturi a
noului Consiliu ales de catre Adunarea Generala. Membrii Consiliului Director ale caror mandate s-au incheiat pot fi
realesi in functii de conducere, inclusiv in Consiliul Director.
Art. 33. Componenta Consiliului Director
Consiliul Director este compus din 9 membri, respectiv un Presedinte, un Vicepresedinte si sapte membri. In
masura in care acest lucru este posibil, membrii pot avea in vedere recomandarea ca in componenta consiliului
director sa fie inclus cel putin un membru din partea fiecarei categorii de membri ai asociatiei: client de publicitate,
agentie de media / publicitate / consultanta, regie de media sau retea de site-uri, publisher online. La acestia se vor
adauga un numar de maximum 5 membri desemnati, care sunt numiti de catre Consiliul Director, in conditiile
prevazute in acest statut.
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Reprezentarea Asociatiei in raporturile cu tertii, persoane fizice sau juridice, se face de catre Presedintele
Asociatiei, sau de catre Vicepresedinte ori de Directorul Executiv in limitele imputernicirilor care au fost acordate
acestora.
Art. 34.Atributiile Consiliului Director
Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza conceptia, directia si strategia de dezvoltare a Asociatiei, pe care o supune spre aprobare
Adunarii Generale;
b) aduce la indeplinire hotaririle Adunarii Generale si urmareste realizarea obiectivelor Asociatiei;
c) hotaraste cu privire la structura organizatorica si de functionare a Asociatiei si in privinta angajarii
personalului;
d) aproba lista colaboratorilor asociatiei, precum si conditiile de colaborare;
e) propune Adunarii Generale nivelul cotizatiilor pentru membrii Asociatiei si in ce conditii trebuie achitate, si
adopta hotarari in acest sens, daca Adunarea Generala nu a stabilit nivelul si conditiile cotizatiilor;
f) analizeaza cazurile de prejudiciere in orice mod a Asociatiei si propune sau ia masurile corespunzatoare;
g) intocmeste si prezinta Adunarii Generale raportul anual al Asociatiei, bilantul si bugetul anual;
h) propune Adunarii Generale nivelul taxelor de inscriere pentru membrii Asociatiei si in ce conditii trebuie
achitate, si adopta hotarari in acest sens, daca Adunarea Generala nu a stabilit nivelul si conditiile taxelor de
inscriere;
i) imputerniceste persoane de specialitate pentru rezolvarea unor probleme deosebite, daca va aprecia ca
acest lucru este necesar, iar in acest scop le va putea delega acestora anumite puteri;
j) indeplineste orice alte dispozitii primite de la Adunarea Generala a Asociatiei;
k) aproba aderarea membrilor noi si suspenda membri deja existenti
l) alege Directorul Executiv.
Hotararile Cosiliului Director se iau prin vot deschis, cu majoritate de voturi din totalul voturilor existente, iar in
caz de egalitate, votul Presedintelui prevaleaza. In absenta Presedintelui votul Vicepresedintelui prevaleaza.
Art. 35. Numirea si atributiile membrilor desemnati din cadrul Consiliului Director
Un membru IAB poate deveni membru desemnat de catre Consiliul Director cu conditia sa fie de acord cu plata
cotizatiei speciale impuse unei astfel de categorii de membri prin „Regulamentul privind membrii desemnati“adoptat
de Consiliul Director.
Numirea membrilor desemnati se face de catre Consiliul Director, in baza unei cereri in care respectivul
membru isi manifesta dorinta de a deveni „membru desemnat“ si isi asuma respectarea statutului asociatiei si
participarea sustinuta la activitatea Consiliului Director.
Calitatea de membru desemnat al Consiliului Director ofera urmatoarele beneficii suplimentare fata de ceilalti
membri ai asociatiei:
a) Prioritate in distributia materialelor si lucrarilor generate de asociatie
b) Tarife speciale la evenimentele organizate de asociatie
c) Asigurarea inscrierii ca sponsor principal la evenimentele asociatiei
d) Posibilitatea de a conduce grupuri de lucru pe domenii de interes
e) Promovare de brand pe website-ul asociatiei sipe toate materialele publicate de asociatie
f) Orice alte beneficii mentionate de Consiliul Director in „Regulamentul privind membrii desemnati“
Art. 36. Sedintele Consiliului Director
Consiliul Director tine sedinte, la convocarea Presedintelui sau a majoritatii membrilor Consiliului, ori de cate
ori este nevoie.
Art. 37. Presedintele Asociatiei
Presedintele Asociatiei reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii. Presedintele poate imputernici Directorul
Executiv sau Vicepresedintele pentru a reprezenta interesele Asociatiei si pentru incheierea de acte juridice in
numele si pe seama Asociatiei, iar imputernicirea poate fi data pentru o anumita operatiune determinata sau pentru
mai multe categorii de operatiuni pe o perioada determinata.
Presedintele Asociatiei este ales de catreAdunarea Generala dintre membrii Consiliului Director, pentru o
perioada de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
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Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Asociatia in raporturile juridice cu tertii, cu autoritatile administrative ori cu instantele
judecatoresti, incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei si semneaza actiuni si cereri in justitie;
b) convoaca Adunarea Generala pentru sedintele ordinare si extraordinare;
c) prezideaza sedintele Adunarii Generale;
d) ia masuri in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
e) indeplineste toate formalitatile legale pentru functionarea Asociatiei ori pentru modificarea actelor acesteia,
avand dreptul de a semna valabil in numele Asociatiei hotararile ori procesele-verbale ale Consiliului Director si ale
Adunarii Generale a Asociatilor, de a reprezenta Asociatia in fata notarului, instantelor sau oricaror autoritati pentru
autentificarea acestor procese-verbale, inclusiv in cazul modificarii actului constitutiv ori statutului Asociatiei, si de a
transmite aceste puteri sau doar o parte dintre ele catre o terta persoana.
Art. 38.Vicepresedintele Asociaţiei
Vicepresedintele Asociatiei va exercita atributiile Presedintelui Asociatiei, avand in mod corespunzator
drepturile si obligatiile acestuia pe toata perioada in care Presedintele Asociatiei se afla in imposibilitatea de a-si
exercita atributiile.
Dispozitiile art. 37 alin. (2) se aplică in mod corespunzator si in cazul Vicepresedintelui Asociatiei.
Art. 39. Directorul Executiv
Directorul Executiv este organul de conducere curenta a Asociatiei. Directorul Executiv este ales de catre
Consiliul Director pentru o perioada de un an, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. In cazul in care Directorul
Executiv nu a fost revocat expres se considera ca mandatul acestuia s-a prelungit automat pentru inca o perioada
de un an.
Art. 40. Exercitarea prerogativelor Directorului Executiv
Directorul Executiv isi exercita prerogativele intre sedintele Consiliului Director.
Art. 41. Numirea Directorului Executiv
Directorul Executiv este numit de catre Consiliul Director, si duce Ia indeplinire toate hotaririle si masurile
stabilite de Consiliul Director.
Art. 42. Controlul financiar intern
Fiecare dintre asociatii care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control financiar
intern, pentru intreaga perioada de timp in care Asociatia nu are un cenzor desemnat.
In cazul in care numarul membrilor Asociaţiei va depasi 15 membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei
Adunari Generale, controlul financiar intern se va exercita in mod obligatoriu de catre un cenzor, care va putea fi
numit numai de Adunarea Generala, pentru o perioada de trei ani, cu posibilitatea prelungirii automate a
mandatului in cazul in care nu este revocat expres.
Controlul financiar intern presupune exercitarea urmatoarelor atributii:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
c) poate participa la sedintele Adunarii Generale fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala pentru cenzor;
e) controleaza exactitatea documentelor privind fondurile Asociatiei, bilantul, contul, inventarul, etc.
Cap. X.
Alte dispozitii.
Art. 43. Modificarea formei juridice, dizolvarea si Iichidarea Asociatiei
Modificarea formei juridice, dizolvarea si Iichidarea Asociatiei se face conform Iegislatiei in vigoare prin
hotaririle Adunarii Generale Iuate cu majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot.
Art. 44. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei
Asociatia se dizolva si intra in lichidare in urmatoarele situatii:
a) cand scopul pentru care a fost infiintata nu mai poate fi indeplinit, daca in termen de 3 luni de la constatarea
unui astfel de fapt nu se face modificarea schimbarea acestui scop;
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b) in situatia imposibilitatii constituirii Adunarii Generale in conformitate cu Statutul Asociatiei, daca aceasta
situatie dureaza mai mult de 1 (un) an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generala sau Consiliul
director trebuia constituit;
c) reducerea numarului de asociati sub limita stabilita de lege, daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni.
Constatarea dizolvarii in aceste cazuri se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla
sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, si in urmatoarele
situatii:
a) cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
b) cand Asociatia a devenit insolvabila;
c) daca Asociatia, prin natura scopurilor sau obiectivelor propuse urmeaza sa desfasoare activitati pentru care,
potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile si aceste activitati se desfasoara fara autorizatiile
respective.
In cazul dizolvarii Asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste
bunuri pot fi transmise catre pesoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, si
printr-un protocol de predare-primire pe baza inventarului intocmit de lichidator.
Art. 45. Dispozitii finale
Prezentul Statut se completeaza cu prevederile Actului Constitutiv al Asociatiei, precum si cu dispozitiile O.G.
nr. 26/2000, modificata.
Prezentul Statut a fost redactat si incheiat astazi, data atestarii, in 7 (sapte) exemplare, din care un exemplar
pentru fiecare parte.

Pag. 10 / 10

