Asociatia Romana pentru Securitatea si Sanatatea
Muncii - 2006.

STATUT
CAPITOLUL I : GENERALITATI
Art.1. - Asociatia este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, nonprofit, cu personalitate juridica, cu sediul in Bucuresti, sector 3, str.Octavian Goga, nr.2,
tronson III, etaj 5, camera 5.
Asociatia realizeaza unitatea tuturor factorilor de decizie si executie, la nivel national,
guvernamental, inspectorate teritoriale de munca, patronate, sindicate, producatori si
distribuitori de echipamente de protectie, echipamente de lucru si servicii medicale, din
toate ramurile economiei nationale, pentru utilizarea tuturor mijloacelor legislative,
financiare, materiale, cercetare, productie si servicii, avind ca scop final, PROTECTIA
FIZICA SI SANATATEA OMULUI, in desfasurarea activitatii, la locul de munca si mentinerea
unui inalt nivel tehnic si calitativ a protectiei totale a omului, fizica, de sanatate si psihica,
fata de mediul in care lucreaza.
Asociatia colaboreaza cu reprezentantii legali ai Ministerului muncii, reprezentantii
Inspectoratelor teritoriale de munca si a Institutelor de cercetare si proiectare din
domeniu, reprezentantii delegati ai ministerelor economiei nationale si sindicatelor centrale
si de ramura, reprezentantii patronatelor si firmelor particulare, reprezentantii delegati ai
institutiilor financiare si control calitate, abilitate.
Asociatia reuneste producatorii, importatorii si distribuitorii echipamentelor de
protectie si lucru, vestimentatiei profesionale, furnizorilor de serviciilor medicale de
medicina muncii, echipamente si utilaje, materii prime, materiale si accesorii, pentru
producerea echipamentelor de protectie, echipamentelor de lucru si prestarea serviciilor
medicale de medicina muncii.
Asociatia este fondata in data de 27 octombrie 2006, in sediul CAMEREI DE COMERT SI
INDUSTRIE A ROMANIEI SI A MUNICIPIULUI BUCURESTI, de catre delegatii furnizorilor
echipamentelor de protectie si lucru, a serviciilor medicale de medicina muncii, invitati de
onoare reprezentanti ai organelor de stat, ministerelor, inspectoratelor de munca,
sindicatelor, patronatelor, care au atestat constituirea ASOCIATIEI ROMANE PENTRU
SECURITATEA SI SANATATEA MUNCII - 2006, in calitatea acestora de membri fondatori ai
asociatiei si anume :
- BOWLYG SB FUNCTION – Judetul Satu Mare, Satu Mare, Str. George Bacovia, nr.1, CUI
R5279152,
- EURO GRUP SA – Judetul Ilfov, Sat Otopeni, Str.Calea Bucurestilor, nr.224 E, Etaj 1, CIF
RO14024328,
- CERT INTERNATIONAL SRL – Bucuresti, Sector 1, Str.Dej, nr.72A, CIF RO1575236,
- CORAL 33 ALL PROD SRL – Judetul Prahova, Ploiesti, Str, Gageni, nr.92A, CIF RO6098537,
- C & A COMPANY IMPEX SRL – Bucuresti, Sector 6, Str.B-dul Ghencea, nr.134, Corp 90, etaj
1, Camerele44-45, CUI R6714181,
- CENTRUL MEDICAL ALEXIS – Bucuresti, , Sector2, Str. B-dul Basarabia, nr.28, Bloc 31,
Scara A, Etaj1, Ap.5, CUI R16029216,
- AMERICAN MEDICAL CENTER SRL – Bucuresti, Sector 1, Str. Lipova, nr. 24, CUI 15309528.
- DIETER’S SRL – Judetul Iasi, Iasi, Str. Ion Creanga, nr.53, bloc T3, Etaj 7, Ap.32, CUI
R7623138,

-2- DURAN & DURAN TRADING COMPANY SRL – Bucuresti, Sector 3, Str.B-dul Octavian Goga,
nr.2, bloc tronson III, etaj 5, ap.cam.5, CIF RO17189207,
- GEPRO SRL – Judetul Prahova, Ploiesti, Str. Ion Maiorescu, nr.12, Bloc 33S1, Etaj 4,
Varianta 4A, AP. C, CUI R1347947,
- IVAMOD SRL – Judetul Prahova, Ploiesti, Str.Republicii, nr.167, bloc27C, ap.13, CIF
RO6760773,
- NOVA TEXTILE BUMBAC SRL – Judetul Arges, Pitesti, str.George Cosbuc, nr. 70, CUI
R16015040,
- INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE SI PIELARIE –
INCDTP BUCURESTI RA – Bucuresti, Sector3, Str. Lucretiu Patrascanu, nr.16, CIF
RO9311329,
- MATACHAND PROTECTION SRL – Judetul Ialomita, Amara, Str.Ana Ipatescu Complex
Mircesti, nr.3, bloc vila I, CUI R3182110,
- MEDIMPACT SA – Judetul Sibiu, Medias, Str. I.C.Bratianu, nr.20-26, CUI R804471,
- AUTENTIC COMPANY SRL – Judetul Prahova, Ploiesti, Str. General Eremia Grigorescu,
nr.2A, Bloc 26B, Etaj2, Ap.10, CUI R17452590,
- MEDMUN SRL – Bucuresti, Sector 1, Str. Pictor Ion Neculici, nr.9, etaj1, ap.4, CUI
R4260704,
- NESADI PROTECT SRL – Judetul Arges, Pitesti, Str.Targu din Vale, nr.23, CUI R4993195,
- PROSALV SRL – Judetul Buzau, Buzau, Str. Bazalt, nr.15, CUI R6445431,
- PROD STEFANO SRL – Judetul Ilfov, comuna Dobroiesti, sat Fundeni, Str.Sfredelului,
nr.3-5, CUI R4610605,
- SIR SAFETY SRL – Judetul Bacau, Bacau, str.Mihai Eminescu, nr.10, CUI R18360762,
- EUROPROTECTOR SRL – Judetul Bacau, Bacau, str.9 Mai, nr.25, bloc 25, scara D, etaj 3,
ap.24, CUI R14944033,
- STIMPEX SA – Bucuresti, sector 3,str.Nicolae Teclu, nr.46-48, CUI R326768,
- SIGMUN PRO CONSULTING SRL – Bucuresti, Sector 4, Str. Profesor Dr. Anton Colorian,
nr.54, CUI R15574613,
- GROUP CRISAN SRL – Judetul Arad, Arad, Str. Episcopiei, nr.39, Ap.2, CIF RO15160387,
- VIROTI COMIMPEX SRL - Bucuresti, Sector 2, Str. Barbu Vacarescu, nr.141, scara 1, etaj 2,
ap. 8, CUI R42405,
- VETRO DESIGN SRL – Bucuresti, Sector 1, Str.Veronica Micle, nr.20, bloc M6, scara B,
ap.72, CIF RO8409931,
- GOTEX CORPORATION SRL – Bucuresti, Sector, Str.Calea Rahovei, nr.266-268, Corp 60,
etaj 2, Axele C-D, Stilpii 14-15, CUI R18323110.
Art.2. – ASOCIATIA ROMANA pentru SECURITATEA si SANATATEA MUNCII - 2006,
denumita in continuare pe scurt ARSSM - 2006, conform dovada disponibilitate denumire
nr.46848/14.11.2006, eliberata de Ministerul Justitiei, este persoana juridica romana, de
drept privat, are sediul in Bucuresti, sector – 3, strada Octavian Goga, nr.2, tr.III, et.5,
cam.5 si isi desfasoara activitatea pe o perioada de timp nelimitata, conform prevederilor
prezentului statut.
Art.3. – ARSSM – 2006, este o asociatie independenta fata de toate organele
de stat, de partidele politice si alte organizatii si asociatii socio-profesionale si are ca
principii fundamentale de organizare si functionare, unitatea, democratia, solidaritatea,
autonomia totala si reprezentarea autonomia a membrilor.
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CAPITOLUL II : SCOP SI OBIECTIVE.
Art.4. – SCOPUL ASOCIATIEI este unificarea intereselor si armonizarea relatiilor
comunitatii furnizorilor de produse si servicii in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
pentru dezvoltarea tehnico-economica si functionarea organizationala a domeniului si
corelarea activitatii acestora cu cerintele beneficiarilor, in concordanta cu reglementarile
in vigoare.
Art.5. – ARSSM – 2006, reprezinta interesele membrilor, in relatiile cu organele
administratiei de stat, la nivel central teritorial si local, cu patronatele si sindicatele, cu
asociatii si alte organizatii de interes.
Art.6. – ARSSM – 2006, reprezinta interesele membrilora, in relatiile cu organizatii si
asociatii internationale de profil.
Art.7. – ARSSM – 2006, colaboreaza cu comisiile guvernamentale si parlamentare,
pentru sustinerea punctelor de vedere ale asociatiei, privind adoptarea sau modificarea
legislatiei in vigoare.
Art.8. – Garanteaza si apara democratia, libertatea de opinie si actiune a membrilor,
fara diminuarea relatiilor intre acestia.
Art.9. – Participa la targurile, forumurile si simpozioanele internationale de profil,
pentru afirmarea firmelor romanesti, pe piata mondiala.
Art.10. – Va analiza potentialul tehnic, financiar si material al firmelor romanesti,
pentru propuneri de colaborare si atragere a investitorilor straini si autohtoni, din domeniu.
Art.11. – Va redacta propriul buletin informativ cu evenimente, legislatie, solicitari si
schimburi produse, catalogul de produse ale firmelor romanesti, membre ale asociatiei.
Art.12. – Va urmarii autorizarea tuturor firmelor si a produselor acestora.
Art.13. – Va stabili prin rezolutii legale, realizarea tuturor hotaririlor adunarii generale
ale asociatiei.

CAPITOLUL III : ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI.
Art.14. – Organele de conducere ale asociatiei sunt: ADUNAREA GENERALA A
ASOCIATIEI SI CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIATIEI.
Art.15. – Organul suprem de conducere al asociatiei, este ADUNAREA GENERALA, care
se convoaca odata pe an, dupa inchiderea anului financiar, sau ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA, la cererea in scris, a minimum 50% din membri asociatiei. Cererile scrise
pentru convocarea adunarii generale extraordinare, vor fi transmise la sediul asociatiei,
impreuna cu justificarea solicitarii, semnate si stampilate de reprezentantii legali ai
solicitantilor. Pe baza solicitarilor scrise, se convoaca adunarea generala extraordinara.
Art.16. – Adunarea generala se compune din delegatii desemnati de membrii asociatiei,
pe principiul un membru – un delegat – un vot.
Art.17. – Atributiile Adunarii Generale a asociatiei, sunt urmatoarele:
a) – aproba ordinea de zi;
b) – alege si revoca Consiliul Director al asociatiei sau membrii acestuia,
conform statutului ;
c) – analizeaza si hotareste asupraa activitatii desfasurate de Consiliul Director
si aproba directiile de actiune pentru perioada urmatoare ;
d) – aproba si modifica STATUTUL ASOCIATIEI ;
e) – hotareste asupra motiunilor, apelurilor si propunerilor adresate asociatiei;
f) – hotareste asupra principiilor fundamentale privind gestiunea, bunurile si
destinatia contributiei din partea membrilor ;
g) – stabileste principiile si orientarile schimburilor reciproce, cu alte asociatii
si organizatii similare internationale ;
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h) – hotareste asupra sanctiunilor din competenta sa;
i) – alege si poate revoca Comisia de Cenzori, alege si revoca purtatorul de
cuvint al asociatiei ;
j) – aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ;
k) – hotareste cu privire la infiintarea de filiale ;
l) – hotareste cu privire la dizolvarea si lichidarea asociatiei si stabilirea
destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare ;
m) – stabileste cotizatia trimestriala a membrilor (se achita in prima decada a
perioadei ) si taxa de inscriere a noilor membri ;
n) – hotareste retribuirea Consiliului Director si cenzorului ( dupa caz ) ;
o) – hotareste infiintarea de cursuri de specialitate, cu sau fara scolarizare ;
p) - orice alte atributii prevazute de lege .
Art.18. – Convocarea tuturor adunarilor, sedintelor si intrunirilor organizate de
asociatie, se face de Consiliul Director, cu cel putin 10 zile inainte de inceperea lucrarilor.
Art.19. – Orice intrunire organizata de asociatie, se considera constituita statutar, in
prezenta unei majoritati simple ( 50% plus 1) din numarul delegatilor cu drept de vot. In
situatia nerealizarii acestui plafon, intrunirea se revoca. Noua intrunire va fi considerata
statutara, vaputea delibera si adpota hotariri in prezenta oricarui numar de membri.
Art.20. – Toate alegerile organizate de ARSSM - 2006 la nivelul structurilor sale, ca si
adoptarea deciziilor pe baza de vot, se vor face pe principiul votului deschis cu majoritate
simpla.
Art.21. – Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata si la solicitarea scrisa a
cel putin patru membri ai Consiliului \director, cu avizul consultativ al presedintelui
Consiliului Director ;
Art.22. – Hotaririle Adunarii Generale, statutar intrunite, se iau prin vot cu majoritate
simpla si au caracter definitiv ;
Art.23. – La lucrarile Adunarii Generale, pot participa cu statut de invitati (fara drept de
vot), personae fizice sau juridice de interes. Lista invitatiilor se intocmeste si se aproba de
catre Consiliul Director.
Art.24. – Intre doua Adunari Generale, organul de conducere al asociatiei este Consiliul
Director, care se uneste trimestrial, sau de cite ori este nevoie.
Art.25. – Convocarea Consiliului Director in sedinte ordinare sau extraordinare, se va
face conform statut ;
Art.26. – Consiliul Director este format din sapte membri plini si doi membri supleanti,
este ales de catre Adunarea Generala pe o perioada de patru ani, in urmatoarea structura:
- presedinte,
- patru vicepresedinti,
- secretar general,
- trezorier,
- doi membri supleanti.
Toti membrii Consiliului Director, nu trebui sa aiba sanctiuni penale, sau
procese pe rol.
Activitatea membrilor Consiliului director este remunerata de catre
asociatie, in functie de atributii, sau neremunerata, pentru onorifici.
Art.27. – Hotaririle Consiliului Director se iau prin vot deschis, cu majoritate simpla.
Art.28. – Consiliul Director se ocupa de rezolvarea problemelor curente ale ARSSM 2006 si are urmatoarele atributii :
a) - reprezinta ARSSM - 2006 in raporturile cu organele puterii de stat si
administrative, precum si cu alte asociatii si organizatii de interes, incheie acte juridice in
numele si pe seama asociatiei;
b) - asigura si raspunde de indeplinirea hotararilor stabilite de Adunarea
Generala;
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c) - gestioneaza patrimoniul asociatiei;
d) - elaboreaza programul anual de activitate, adopta documente prin care ia
pozitie si atitudine in problemele reprezentarii si apararii drepturilor si interesele membrilor
asociatiei;
e) - anual aproba bugetul, executia bugetara si aproba bilanturile contabile;
f) - intocmeste bilanturile anuale de activitate ale asociatiei;
g) - stabileste obiectivele anuale ale asociatiei, pe plan national si international;
h) - examineaza si se pronunta asupra proiectelor de acte normative ce privesc
interesele membrilor asociatiei, ce urmeaza a fi inaintate organelor legislative;
i) - elaboreaza Regulamentul de Organizare si Functionare al ARSSM - 2006;
j) - analizeza propunerile si sesizarile primite de la membrii asociatiei si
urmareste rezolvarea lor;
k) - mediaza actiunile desfasurate intre membrii asociatiei;
l) - mediaza eventualele litigii aparute intre membrii sai, conform Reglamentului
de Organizare si Functionare.
m) - hotaraste asupra cererii de admitere a afilierii unui nou membru; propune
Adunarii Generale retragerea calitatii de membru;
n) - organizeaza sesiunile Adunarii Generale;
p) - informeaza periodic membrii asupra indeplinirii obligatiilor sale;
r) - hotaraste cu privire la schimbarea sediului asociatiei;
s) – hotareste asupra achizitionarii mijloacelor fixe si de consum, ale asociatiei.
Art.29. - Consiliul Director poate hotari angajarea cu contract de munca sau incadrarea
pe baza de contract de colaborare de personal retribuit care sa indeplineasca activitati ale
asociatiei (Director Executiv, Contabil, Secretar, etc.). Stabilirea nivelului de retribuire
pentru personalul mentionat revine Consiliului Director.
Art.30. – Cenzorul se va nominaliza in 30 de zile dupa legalizarea asociatiei si va
verifica activitatea financiara desfasurata de Consiliul Director, precum si modul in care
este gestionat patrimoniul ARSSM - 2006. Cenzorul se numeste de catre Adunarea Generala
pe o perioada de 2 ani. Nu pot fi membri ai Comisiei de cenzori, membrii Consiliului director.
Atributiile Comisiei de cenzori:
- verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
- intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
- poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
- indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea
Generala.
Art.31. - In organele de conducere ale asociatiei nu pot fi alese persoane care au fost
condamnate,cu hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
Art.32. - Alegerile, cu exceptia Adunarii Generale de Constituire a asociatiei, se
desfasoara cu ocazia Adunarii Generale. Alegerile se vor organiza cu respectarea
prevederilor din statut. Supravegherea votarii si numararea voturilor se face de catre
prezidiul Adunarii Generale a asociatiei. In cazul revocarii uneia sau a mai multor persoane
ce ocupa functii eligibile, se vor organiza alegeri în cadrul aceleiasi sedinte.

Capitolul IV : MEMBRII ASOCIATIEI. DREPTURI, ÎNDATORIRI, SANCTIUNI.
Art.32. - Pot fi membri ai asociatiei, comercianti si firme cu obiect de activitate in
domeniul securitatii si sanatatii muncii, care recunosc si respecta statutul ARSSM - 2006,
sustin realizarea prevederilor sale, achita cotizatia stabilita si desfasoara o activitate
efectiva in randurile asociatiei.
Art.33. - Pot fi asociati ai ARSSM - 2006, persoanele juridice romane ale caror activitati
ca obiective, continut si mod de desfasurare, au legatura cu domeniul asociatiei.
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Art.34. - Pentru a dobandi calitatea de membru/membru asociat al Asociatiei,
persoanele juridice respective vor intocmi o cerere de afiliere, semnata si stampilata de
conducerea societatii sau asociatiei respective, la care se vor anexa contractul si statutul
societatii, hotararea judecatoreasca de autorizare, certificatul de inmatriculare la Oficiul
Registrului Comertului si codul fiscal, dupa caz.
Art.35. - Cererea de afiliere va cuprinde obligatoriu urmatoarele mentiuni:
- sediul societatii si al filialelor, daca este cazul;
- numarul de cont si banca;
- numarul si structura personalului angajat ;
- dovada achitarii taxei de inscriere si a cotizatiei pe trimestrul in curs.
Art.36. - Aprobarea afilierii este de competenta Consiliului Director, iar persoana
juridica este considerata membru / membru asociat, cu drepturi depline de la data acestei
aprobari.
Art.37. - În situatia în care Consiliul Director respinge cererea de afiliere, hotarirea de
respingere se va comunica în forma scrisa, în termen de maximum 30 zile.
Art.38. - Afilierea la ARSSM - 2006, nu este incompatibila cu afilierea la o alta asociatie
sau organizatie nationala cu profil similar, cu conditia respectarii tuturor indatoririlor fata
de ARSSM – 2006.
Art.39. - Retragerea unui membru din asociatie se poate face prin libera vointa a
acestuia, sub forma unei notificari scrise cu confirmare de primire, catre Consiliul Director.
Motivatia cererii este facultativa.
Art.40. - Drepturile si indatoririle membrului asociatiei inceteaza dupa 30 de zile de la
data inregistrarii cererii de retragere la Consiliul Director al asociatiei.
Art.41. - Membrul retras are obligatia de a plati cotizatia datorata pina in ziua in care ii
inceteaza calitatea de membru, precum si obligatia de a restitui bunurile primite in
folosinta de la asociatie, in buna stare de functionare, in interiorul termenului de 30 de zile.
In caz contrar, membrul retras va suporta contravaloarea bunurilor deteriorate sau
nerestituite.Consiliul Director are datoria de a se preocupa de indeplinirea acestei obligatii
de catre membrul retras.
Art.42. - Taxa de inscriere, cotizatiile trimestriale incasate, precum si bunurile
dobindite de asociatie nu vor putea face obiectul unei cereri de restituire.
Art.43. - Pe baza unui protocol incheiat intre reprezentantii desemnati ai Consiliului
Director si delegatii imputerniciti ai membrului retras, bunurile sau valorile date de
asociatie in folosinta membrului retras, se vor restitui asociatiei. Bunurile sau valorile
membrului retras aflate in folosinta asociatiei se vor restitui acestuia, in cazul in care
membrul retras detine dreptul de proprietate asupra lor.
Art.44. - In cazul in care intre reprezentantii desemnati ai asociatiei si delegatii
imputerniciti ai membrului retras nu se realizeaza un acord cu privire la modalitatea de
restituire a bunurilor si valorilor aflate in discutie, litigiul va fi supus instantei judecatoresti.
Art.45. - Membrul retras sau exclus nu va putea fi reprimit in asociatie decat cu
acordul Consiliului Director, dupa achitarea datoriilor restante si indeplinirea formalitatilor
obisnuite de inscriere. Retragerea calitatii de membru ARSSM - 2006 sau inlocuirea din
functiile alese interzice celor vizati sa faca uz (atit in tara cit si in relatiile internationale)
de apartenenta la asociatie sau de functiile din care au fost schimbati. Orice incalcare a
acestei reglementari va fi considerata drept dauna adusa asociatiei si va indreptati
asociatia, sa actioneze in judecata pentru despagubiri pe cei vizati.
Art.46. - Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) - deplina autonomie in organizarea si desfasurarea activitatii lor pe baza
statutelor proprii;
b) - de a obtine sprijinul calificat al asociatiei în realizarea scopurilor si
obiectivelor statutare proprii, care nu contravin prevederilor statutului asociatiei;
c) - de a alege si a fi alesi, de a avea reprezentanti cu drept de vot in organele de
conducere ale asociatiei;
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d) - de a face propuneri la ordinea de zi a sedintelor Consiliului Director, Adunarii
Generale, de a prezenta apeluri, motiuni, amendamente, etc.;
e) - de a beneficia fara discriminare, de prestatiile gratuite sau cu plata asigurate
de asociate si de serviciile oferite de catre unitatile si institutiile specializate ale acesteia;
f) - de a fi informat;
g) - de a i se restitui, in caz de retragere din asociatie, bunurile materiale si
valorile (altele decat cotizatiile si taxa de inscriere) puse la dispozitia asociatiei. Nu fac
obiectul acestei prevederi donatiile facute asociatiei, care nu vor fi restituite;
h) - de a mediatiza prin orice mijloace apartenenta sa la ARSSM - 2006 ;
Art.47. - Membrii asociatiei au urmatoarele indatoriri:
a) - sa cunoasca si sa respecte statutul ARSSM - 2006 si Codul Etic.;
b) - sa participe si sa sustina activitatea asociatiei, inclusiv prin plata regulata a
cotizatiei;
c -) sa actioneze in vederea realizarii efective a hotararilor si deciziilor luate de
organele de conducere ale asociatiei, care nu contravin prevederilor statutului acesteia, sa
actioneze impotriva atacurilor nejustificate indreptate contra asociatiei si a membrilor sai;
d) - sa furnizeze toate informatiile susceptibile de a prezenta interes pentru
activitatea ARSSM - 2006, care nu lezeaza interesele membrului respectiv;
e) - sa tina la curent propriile structuri de conducere, cu activitatea ARSSM;
f) - in caz de retragere, sa achite cotizatiile restante, daunele, eventualele
cheltuieli de judecata, precum si obligatia de a restitui bunurile si valorile primite in
folosinta;
g) - sa respecte normele de disciplina financiara adoptate de structurile de
conducere ale asociatiei.
Art.48. - Membrii asociatiei consimt liber sa colaboreze intre ei, in limite care sa nu
afecteze interesele specifice ale propriilor firme, limite care vor fi fixate in conformitate cu
aceste interese.
Art.49. - In cazul nerespectarii obligatiilor statutare, regulamentelor interne, a
hotararilor Consiliului Director de catre membrii asociatiei sau ale Adunarii Generale de
catre membrii organelor de conducere ale asociatiei, se prevad urmatoarele sanctiuni:
a) - atentionarea scrisa;
b) - avertismentul;
c) - revocarea sau, dupa caz, excluderea.
Art.50. - Propunerea de sanctionare poate fi elaborata de catre Consiliul Director
ARSSM - 2006, conform statut.
Art.51. - Hotararile de sanctionare vor putea fi emise de catre:
a) - Consiliul Director al ARSSM - 2006, privind atentionarea scrisa si
avertismentul .
b) - Adunarea Generala privind excluderea din asociatie.
c) - Adunarea Generala privind revocarea persoanelor care detin functii eligibile.
Art.52. - Hotararile de sanctionare vor fi comunicate de catre Consiliul Director celor in
cauza in termen de 15 zile de la adoptare. Impotriva sanctiunilor prevazute de art.49, pct.
(a) si (b), cei sanctionati se pot adresa cu contestatie in termen de 15 zile de la primirea
comunicarii. Consiliul Director va analiza contestatia si va dispune dupa caz confirmarea
masurii sau revocarea acesteia. Hotararea se va transmite contestatarului in termen de 15
zile de la primirea contestatiei.Hotararile de sanctionare emise de Adunarea Generala sunt
definitive.
Art.53. - Hotararea pronuntata de Consiliul Director asupra contestatiei la sanctiunile
prevazute la art.49 pct. (a) si (b) este definitiva.
Art.54. - In cazul neachitarii cotizatiei timp de 1 trimestru, Consiliul Director va putea
dispune excluderea membrului restant, precum si initierea procedurilor privind recuperarea
sumelor restante provenite din neplata cotizatiei sau alte prejudicii rezultate din conduita
culpabila a restantierului.
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Capitolul V : PATRIMONIUL ASOCIATIEI.
Art.55. - Patrimoniul ARSSM – 2006 se compune din bunuri imobile si mobile, mijloace
financiare si titluri de valoare. Patrimoniul asociatiei este indivizibil si netransmisibil intre
membrii asociatiei pe toata durata existentei sale si este format din:
a) – capital social 500 lei ;
b) - taxa de inscriere in ARSSM - 2006, care va fi achitata de membrii;
c) - cotizatii trimestriale ale membrilor ARSSM - 2006;
d) - donatii din partea persoanelor fizice si juridice din tara sau strainatate;
e) - cota parte din profitul societatilor si institutiilor proprii, precum si din cel al
societatilor mixte si al altor persoane juridice, dupa caz;
f) - alte surse.
Art.56. - Fondurile ARSSM - 2006, se folosesc in conformitate cu prevederile statutare,
pentru finantarea activitatilor organizatorice, administrative, finantarea investitiilor proprii,
pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal, pentru contributii la fondurile
organizatiilor internationale similare la care ARSSM - 2006 s-a afiliat, precum si al altor
actiuni de interes pentru asociatie, conform programului de activitate.
Art.57. - Cuantumul taxei de inscriere, cotizatia trimestriala catre ARSSM - 2006 si
modul de incasare al acestora, sunt stabilite de Consiliul Director si aprobate de Adunarea
Generala.
Art.58. - In cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot
transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept
public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau
al fundaţiei.
Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să
transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al
fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este
contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
În cazul în care asociaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 ord. 26
alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin
Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială
asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare,
dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Capitolul VI : DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII.
Art.59. - Afilierea la organizatii internationale de interes se hotaraste numai de catre
Consiliul Director cu majoritate simpla a voturilor.
Retragerea este supusa acelorasi reguli.
Art.60. - La solicitarea unor terte persoane fizice sau juridice, asociatia poate verifica
aplicarea si respectarea de catre membrii sai a prevederilor legale din domeniu.
Art.61. – ARSSM - 2006 are dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege
liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea, precum si de a-si formula
programe proprii de actiune.
Conform legii, este interzisa autoritatilor publice si administrative, orice interventie de
natura a limita ori intrerupe exercitarea acestor drepturi.
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baza unor acte de dispozitie ale organelor administratiei de stat. Dizolvarea si/sau
lichidarea asociatiei poate fi facuta doar in conditiile prevazute de lege.
Art.63. – ARSSM - 2006 are sigiliu, stampila, insigna si sigla, precum si alte insemne
proprii, care se aproba de catre Adunarea Generala.
Art.64. - Orice litigiu intre ARSSM - 2006 si unul sau mai multi dintre membrii sai se va
rezolva pe cale amiabila, conform prevederilor prezentului Statut, in caz contrar fiind de
competenta instantei judecatoresti.
Art.65. - Prezentul Statut cuprinde toate modificarile aduse statutului initial
autentificat sub nr. 1661/15 decembrie/2006, care devine astfel caduc.

Prezentul act a fost redactat de catre parti si autentificat de catre CABINET DE
AVOCATURA ‘’ PREDA FRANCISC CATALIN’’ in 6(sase) exemplare, din care 5(cinci)
se inmineaza partilor.
PRESEDINTE,
GHEORGHE DURAN
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VICEPRESEDINTI,
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CARMEN IONITA
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VALENTIN BRAGUTA ……………………………………….
ANTON MATACHE
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