
 

DEPARTAMENTUL SECRETARIAT  

SERVICIU REGISTRATURA 

Nr. Înregistrare PV/CD/1/21.02.2022 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei Consiliului Director 

 Asociatia THE NEW PAGAN DAWN, Consiliul Director s-a întrunit pe grupul online pe Zoom Cloud 
Meetings în data de 20.02.2022, ora 16:00, la ședință fiind prezenți un număr de 5/5 membrii: Caslaru Emil 
Adrian – trezorier, Hututui Corneliu – secretar, Lavric Ioan – vicepreședinte, Agrigoroaiei Mona – 
primvicepreședinte, Olteanu Cosmin – președinte si 1/1 invitati: Popa Andrada pentru a supune la vot proiectul 
de Hotarare a Consiliului Director format din următoarele propuneri: 

1. Aprobarea retragerii calitatilor administrative, respectiv a calității de membru a lui Jurj Nikolas, 
înregistrat sub nr. FA/103/18.02.2022 ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru a 
fi membru, dar și a condițiilor interne stabilite.  

În fapt, numitul Jurj Nikolas, născut la data de 13.07.2007 din județul Arad, înregistrat sub nr. FA/
103/18.02.2022 a depus în data de 18.02.2022 o cerere de adeziune pe site-ul Organizației și a transmis 
pe numărul de WhatsApp Business al organizației o poza cu buletinul sau. Acesta nu a plătit cotizația și 
nici nu a furnizat acordul parental pentru a putea fi membru, desi i s-a cerut asta prin telefon, martori 
fiind secretarul adjunct al organizației, Adrian Cislaru și secretarul adjunct, Ardelean Alexandru-Anton. 

În drept, conform OG nr. 26/2000, poti deveni membru de ONG in nume propriu, dar si prin intermediul 
unei societati cu raspundere limitata (SRL) sau al altei persoane juridice minorii de peste 14 ani, insa 
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https://www.colorful.hr/vrei-sa-deschizi-un-srl-si-nu-stii-cu-ce-sa-incepi-iata-ce-ai-de-facut-ca-sa-infiintezi-o-firma-in-romania/


 

doar cu acordul parintilor sau al tutorilor legali. Condiția specificată de lege este reluată în Statutul 
Asociației THE NEW PAGAN DAWN, dar și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociației. 

Având în vedere neîndeplinirea condițiilor minime prevăzute de lege și de statut se propune retragerea 
calităților administrative ale dlui Jurj, dar și calității de membru, putând în continuare accesa facilitățile 
oferite de organizație ca simpatizant și beneficiar. 

Se adoptă cu un număr de 5/5 voturi, unanim pentru. 

2. Aprobarea derulării de Departamentul de Accesare și Implementare Proiecte (DAIP), coordonat de 
Popa Andrada, în calitate de manager de proiect a unor proiecte cu Ambasada SUA, respectiv pe Fonduri 
pe Granturi Norvegiene de maximă importanță pentru Asociația THE NEW PAGAN DAWN și 
comunitatea păgână din România. 

În fapt, președintele Asociației THE NEW PAGAN DAWN, Olteanu Cosmin s-a întâlnit la sediul 
organizației cu dna. Popa Andrada, în calitate de manager de proiect al DAIP, în prezența 
vicepreședintelui secund, Lavric Ioan pentru a discuta și propune spre aprobare o serie de proiecte 
menite să atragă fonduri în cadrul Asociației, dar mai ales să adreseze o serie de problematici de la 
nivelul Comunității păgâne din România. 

Acestea sunt următoarele: 

a. Aprobarea derulării, depunerii proiectului cu titlul “YOU, US, HUMAN”, derulat prin Granturi 
Federale de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, cu scopul de reabilitare a persoanelor 
abuzate pentru apartenența la o minoritate din nord-estul României. Apelul e posibil spre accesare pe 
https://ro.usembassy.gov/ro/education-culture-ro/nofo/. 

b. În cadrul proiectului menționat la litera a. Dna Popa Andrada va depune proiectul și solicitarea 
NCAGE și DUNS necesare aprobării proiectului. 

c. La 1 martie 2022 se va iniția proiectul pentru depunerea pe granturi mici norvegiene a 3 proiecte prin 
care să finanțăm cursuri păgâne, promovarea unei campanii de awareness cu privire la condiția 
socială vulnerabilă a comunității păgâne din România (derulat timp de 8 luni), imbunătățirea SEO a 
platformelor web ale Asociației, finanțarea Templelor din Cluj și din București, respectiv finanțarea 
programului Bucharest Păgân Pride Ediția a II-a și Cluj Păgân Pride, aflat la prima ediție. Menționăm 
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că vom dori și organizarea unor programe culturale cu speaker specializați pe probleme de cultură, 
istorie și religie pentru această comunitate, dar și pentru cei din afara comunității (abordarea 
problemelor comunității păgâne pentru părinții non-păgâni, realizarea unui ghid de parenting sau 
bune practici etc). 

S-a supus aprobării cu un vot de 5/5, unanim favorabil. 

Fata de cele 2 propuneri propuse in proiectul de hotarare membrii Consiliului Director nu si-au exprimat 
obiectii sau completari si s-a trecut la vot. 

 Votul fata de cele 2 propuneri, formulat de membrii Adunarii a fost favorabil unanim. 

 Incheiat astazi, 21.02.2022 si cu efecte imediate dupa adoptare. 

PRESEDINTE                                                                           SECRETAR 

                 OLTEANU COSMIN                       CISLARU ADRIAN-EMIL 

             ___________________________      ___________________________ 
            

Contrasemnat de Manager Proiect al DAIP, Popa Andrada, 

___________________________
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