STATUTUL ASOCIATIEI
,,ASOCIATIA PROFESIONALA A SPECIALISTILOR DIN DOMENIUL
ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT - ASPIR”

Noi:
- MIHAILESCU RADU cetatean roman,
- FLORESCU VIRGIL cetatean roman,
- CETATEANU FLORIN cetatean roman,
- SASU ION cetatean roman

in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de membrii fondatori,
exprimand liber vointa de asociere, am hotarat sa constituim asociatia „ASOCIATIA
PROFESIONALA A SPECIALISTILOR DIN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR SUB
PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT – ASPIR”, persoana juridica de drept
privat, fara scop patrimonial.

CAPITOLUL I.
DENUMIRE, REGIM JURIDIC, SEDIU ŞI DURATĂ
Art. 1. Denumirea
Denumirea asociaţiei, rezervată la Ministerul Justiţiei, potrivit dovezii privind
disponibilitatea denumirii nr. 113166 din 11.06.2012 este „ASOCIATIA PROFESIONALA A
SPECIALISTILOR DIN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR SUB PRESIUNE SI
INSTALATIILOR DE RIDICAT – ASPIR” (denumită în continuare Asociaţia ASPIR).
Art. 2. Regimul juridic
(1) Asociaţia se constituie sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop
lucrativ şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr.
26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile
prezentului Act Constitutiv şi ale Statutului.
(2) Toate documentele şi orice alte înscrisuri care emană de la asociaţie vor indica denumirea
acesteia, sediul, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor,
numărul de telefon şi de fax.
(3) În vederea obţinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv
pentru realizarea scopului său, asociaţia se poate angaja în activităţi economice, dacă acestea
au caracter accesoriu, sau poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din
activităţile acestor societăţi comerciale, vor fi folosite numai pentru realizarea scopului
asociaţiei.
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Art. 3. Sediul
(1) Sediul asociaţiei va fi situat în Bucuresti, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 7, corp U, etaj 2,
camerele B15 si B16, sector 6
(2) Asociaţia poate constitui filiale şi sucursale, ca structuri teritoriale, în temeiul hotărârii
Adunării Generale.
(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă si de către consiliul director.
Art. 4. Durata
Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminata.

CAPITOLUL II.
SCOPUL, OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI ŞI PATRIMONIUL INIŢIAL
Art. 5. Scopul si obiectivele asociatiei
Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, nonprofit si neguvernamentală, având ca
scop reprezentarea, promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, profesionale,
tehnice si juridice ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele, cu alte
asociatii, cu persoane juridice si fizice, atat la nivel national cat si international, in
concordanta cu obiectivele sale.
Obiectivele pe care si le propune asociatia in vederea realizarii acestui scop sunt
urmatoarele:
- participarea, prin reprezentantii sai desemnati, la imbunatatirea cadrului legislativ care
priveste domeniul echipamentelor sub presiune si instalatiilor de ridicat precum si al
activitatilor conexe,
- sustinerea, apararea si promovarea intereselor comune ale membrilor, inclusiv efectuarea
demersurilor necesare pentru a evita si a inlatura eventualele prejudicii cauzate membrilor
sai prin aplicarea abuziva a unor prevederi legale scoase din context sau a unor masuri
administrative abuzive,
- asigurarea pentru membrii sai de informatii care sa faciliteze relatiile intre acestia precum si
cu alte organizatii similare, servicii de consultanta si asistenta de specialitate,
- sprijinirea dezvoltarii si raspandirii de cunostiinte de specialitate, a lucrarilor stiintifice, a
inventiilor si inovatiilor in domeniul echipamentelor sub presiune si instalatiilor de ridicat
precum si al activitatilor conexe,
- stabilirea si dezvoltarea de legaturi cu asociatii si organizatii similare din tara si din
strainatate, prin schimb de informatii si publicatii, prin afiliere sau alte cai de colaborare,
- organizarea de seminarii referitoare la domeniul echipamentelor sub presiune si
instalatiilor de ridicat pentru jurnalisti, studenti si orice alta categorie profesionala,
- promovara respectarii deontologiei profesionale, a principiilor eticii în munca,
- perfecţionarea profesională a specialistilor din domeniul echipamentelor sub presiune si
instalatiilor de ridicat,
- activitati caritabile,
- organizarea unor tabere, simpozioane, cursuri,
- publicarea unor carti, pliante privind domeniul domeniul echipamentelor sub presiune si
instalatiilor de ridicat,
- colaborarea cu institutii ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu alte
organizatii neguvernamentale avand acelasi obiect si scop;
- dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice sau
private din ţară şi din străinătate
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- propuneri legislative în domeniul domeniul echipamentelor sub presiune si instalatiilor de
ridicat

Art. 6. Pentru realizarea scopului declarat, asociatia desfasoara urmatoarele activitati:
a) organizeaza cursuri si programe de training dedicate tuturor categoriilor profesionale
din domeniul domeniul echipamentelor sub presiune si instalatiilor de ridicat,
b) organizeaza si participa la seminarii, mese rotunde, conferinte, forumuri, evenimente
caritabile si simpozioane sau alte manifestari de acest gen, nationale si internationale, in
scopul indeplinirii obiectivelor propuse.
c) editarea de publicatii proprii (buletine informative, studii, rapoarte de cercetare,
reviste, carti etc.);
d) colaboreaza cu persoane fizice si juridice, institutii sau organizatii guvernamentale si
neguvernamentale din tara si strainatate care au tangenta cu domeniul de interes.
e) colaborarea cu institutii publice si private, cu organizatii similare, nationale si
internationale, prin oferirea de consultanta specializata si angajarea in programe de
cooperare si parteneriat;
f) desfasoara orice alte activitati cu scopul indeplinirii obiectivelor propuse;
g) cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a prevederilor acestui Statut,
Asociaţia poate desfăşura activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de
venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative. În acest scop, Consiliul
Director poate decide înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare.
Prevederile prezentului articol se întemeiază pe dispoziţiile art. 46 lit. d), art. 47 şi 48 ale
ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.”

Art. 7. Patrimoniul asociatiei
(1) Patrimoniul iniţial al asociaţiei este în valoare de 700 lei şi se compune din aportul în
numerar al asociaţilor.
(2) Patrimoniul asociaţiei poate fi majorat prin sponsorizări sau donaţii de la diverse
persoane fizice sau juridice, romane sau străine, conform legii.
(3) Asociatia va putea beneficia de urmatoarele categorii de resurse patrimoniale:
a) cotizaţiile membrilor;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;
d) venituri realizate din activităţi economice directe;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
(4) Fiecare membru al asociatiei va plati o cotizatie lunara, cuantumul acesteia fiind stabilit
de Adunarea Generala. Stabilirea cuantumul cotizatiei lunare pentru fiecare nou membru de
10 lei/luna pentru persoane fizice si respectiv de 25 lei/luna pentru persoane juridice.
Membrii fondatori si cei onorifici nu vor fi obligati sa plateasca cotizatia lunara.
(5) Veniturile, excedentele si fondurile de orice fel nu se pot restitui sau distribui sub nici o
forma membrilor asociatiei ci se vor intrebuinta exclusiv pentru realizarea obiectivelor si
scopului asociatiei.
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CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI
Art. 8. Adunarea Generală a Asociaţilor
(1) Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit din
totalitatea persoanelor ce au dobandit calitatea de asociat si are urmatoarele atributii:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director precum si alegerea si revocarea
Presedintelui;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
(2) Schimbarea sediului asociatiei poate fi hotărâtă si de către consiliul director.
(3) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent
asupra consiliului director si asupra cenzorilor.
(4) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat
personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau
afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(5) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (4) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei
dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
(6) Fiecare membru are dreptul la un vot in Adunarea Generala. Dreptul de vot in Adunarea
Generala poate fi exercitat numai de membrii care au cotizatia platita la zi.
(7) Adunarea Generala poate fi convocata de : presedinte, majoritatea simpla a membrilor
Consiliului Director si/sau de 1/3 din membrii asociatiei.
(8) Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 7 (sapte) zile calendaristice inaintea
datei sedintei. In actul de convocare se va mentiona ordinea de zi, data, locul si ora sedintei.
(9) Adunarea Generala lucreaza si adopta hotarari valabile in prezenta majoritatii simple a
membrilor sai, cu jumatate plus unu din voturile celor prezenti. In schimb, hotararile de
modificare a Statutului se iau cu majoritate de 2/3 din membrii Adunarii Generale prezenti.
(10) Dacă cel puţin 1/5 din membrii activi prezenţi la Adunarea Generală doresc sa supună
discuţiei şi alte chestiuni, în afara celor anunţate în convocator, acestea vor fi incluse în
ordinea de zi.
(11) Adunarea Generala stabileste ca pentru activitatea depusa de catre Consiliul Director si
Cenzor, fiecare dintre acestia pot primi o remuneratie egala cu salariul minim pe economie
pe luna, iar Presedinte poate primi o remuneratie egala cu de doua ori salariul minim pe
economie pe luna.

Art. 9. Consiliul Director
(1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. Consiliul
Director este condus de un Preşedinte. Consiliul Director este format din Presedinte,
Vicepresedinte si doi membri. Adunarea Generala stabileste numarul si atributiile membrilor
Consiliului Director. Consiliul Director este ales pentru o perioada de 2 (doi) ani.
(2) Consiliul Director se va convoca lunar sau ori de cate ori va fi nevoie. Sedintele
Consiliului Director sunt convocate si prezidate de catre Presedinte sau de catre
Vicepresedinte.
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(3) Consiliul Director poate adopta hotarari valabile in prezenta majoritatii simple a
membrilor sai. Hotararile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritate simpla de voturi.
La egalitate de voturi hotarator este votul Presedintelui.
(4) Primul Consiliu Director se compune din:
Preşedinte: - MIHAILESCU RADU cetatean roman,
Vicepresedinte: - FLORESCU VIRGIL cetatean roman,
Membru: - CETATEANU FLORIN cetatean roman,
Membru: - SASU ION cetatean roman.
(5) Consiliul director poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult
o pătrime din componenţa sa.
(6) În exercitarea competenţei sale, consiliul director:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede
altfel;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
(7) Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
(8) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice
persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia
respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
(9) Presedintele Asociatiei este ales prin vot de catre Adunarea Generala pe o durata de 2
(doi) ani, cu posibilitatea realegerii pentru inca 2 (doi) ani. In cazul in care Presedintele se
afla in imposibilitatea temporara de a-si exercita una sau mai multe din atributiile stabilite
prin Statut el poate delega raspunderea exercitarii atributiilor ce-i revin catre Vicepresedinte.
(10) Presedintele poate fi revocat inainte de expirarea duratei mandatului de catre Adunarea
Generala cu votul a 2/3 din numarul membrilor, in caz de punere sub interdictie,
incapacitate totala sau partiala de munca, inceperea urmaririi penale pentru fapte prevazute
in legea penala, actionarea impotriva intereselor Asociatiei.
(11) Doua locuri din Consiliul Director vor reveni de drept membrilor fondatori, respectiv
functia de Vicepresedinte si o functie de Membru.
(12) Consiliu Director stabileste numarul de personal angajat si poarta negocieri in vederea
stabilirii remuneratiei pentru fiecare angajat in parte.
(13)Principalele atributiuni ale Presedintelui Asociatiei sunt: urmăreşte îndeplinirea
atribuţiilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director, prezidează Adunările Generale şi
şedinţele Consiliului Director, reprezintă Asociatia în fata autorităţilor statului, în justiţie şi
faţă de terţe persoane, în plan intern şi internaţional, angajează organizaţia ca persoana
juridica, în raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale cu alte persoane fizice sau juridice. In
cazuri de urgenţă, poate sa semneze acte şi intervenţii în scopul apărării intereselor generale
ale membrilor.
Art. 10. Cenzorul
Prin hotararea Adunarii Generale poate fi numit un cenzor sau o comisie de cenzori in
conditiile legii.
În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
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Pentru exercitarea competentei sale cenzorul poate elabora un regulament intern de
functionare.

CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ASOCIATILOR
Art. 11. (1) Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membri:
a) asociatii fondatori – persoane fizice care au constituit asociatia si au contribuit moral si
material la fondarea lui si la constituirea patrimoniului initial al asociatiei;
b) asociatii – persoane juridice si/sau fizice, care se asociaza ulterior fondarii si care
contribuie la desfasurarea si dezvoltarea activitatii asociatiei;
c) Asociatia poate avea membri de onoare – persoane fizice si/sau juridice care au adus
sau/si aduc servicii deosebite asociatiei, precum si sustinatori.
ART. 12. Pot dobandi calitatea de membru al asociatiei numai acele persoane fizice si/sau
juridice care detin cel putin un atestat/autorizatie valabila eliberata de catre I.S.C.I.R. sau
similar din strainatate, care au cel putin 2 (doua) recomandari, care recunosc si respecta
prezentul statut, regulamentele asociatiei si isi achita catre Asociatie obligatiile financiare
stabilite.
(3) Calitatea de membru asociat si cea de membru de onoare se acorda de Adunarea generala
la propunerea Consiliului director.
(4) Orice persoana fizica si/sau juridica care doreste sa devina membru al Asociatiei, se
angajeaza sa recunoasca si sa respecte statutul si regulamentele asociatiei; poate solicita
acesta in baza unei cereri tip ce va fi emisa de asociatie.
Art. 13. Asociatii au urmatoarele drepturi:
a) sa participe cu drept de vot deliberativ la Adunarea generala a Asociatiei; fac exceptie
membri de onoare, al caror vot este consultativ;
b) sa beneficieze de baza materiala a asociatiei si sa fie sustinuti pentru participarea la
activitatile culturale organizate de asociatie;
c) sa fie alesi in Consiliul director ori, in alte organisme ale asociatiei, daca manifesta
aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza si nu au suferit condamnari
care fac incompatibila exercitarea functiei;
d) sa initieze si sa propuna Consiliului director ori, dupa caz, Adunarii generale proiecte
de masuri si hotarari specifice pentru dezvoltarea activitatii asociatiei;
e) sa beneficieze de intrare gratuita la actiunile asociatiei in organizare proprie sau pe
baza de abonament, potrivit posibilitatilor asociatiei si hotararilor organelor
competente;
f) sa se adreseze organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei in orice
probleme specifica activitatii asociatiei;
g) sa aiba acces la informatie, documentare si consultanta privitor la domeniul activitatii
asociatiei.
Art. 14. Asociatii au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile adoptate de organele asociatiei ;
b) sa respecte reglementarile legale cu incidenta in domeniul activitatii asociatiei;
c) sa desfasoare o activitate in vederea atingerii scopului asociatiei; sa promoveze si sa
apere in orice imprejurare interesele acesteia;
d) sa achite in termen si in cuantumul fixat obligatiile fata de asociatie; sa respecte si sa
promoveze imaginea si prestigiul asociatiei;
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e) sa urmareasca atragerea de noi membri si noi surse de venituri;
f) sa conserve scopul si obiectivele pentru care i-a fost admisa calitatea de membru;
g) orice alte obligatii ce decurg din prezentul statut, regulamentele asociatiei ori hotarari
ale organelor competente ale asociatiei.
Art. 15. Calitatea de membru se pierde/inceteaza in urmatoarele situatii:
a) prin excludere, ca urmare a unor abateri grave de la dispzitiile statutare, condamnari
penale care fac incompatibila persoana cu calitate de membru al asociatiei ori pentru
neonorarea angajamentelor liber consimtite si lipsa de interes fata de scopul si
obiectivele Asociatiei, hotarata de Adunarea Generala la propunerea Consiliului
Director;
b) prin retragere/renuntare, in baza unei cereri adresate Consiliului Director, aprobata
de Adunarea generala;
c) neplata cotizatiilor ori/si taxelor sau altele asemenea obligatii fata de asociatie mai
mult de 6 luni consecutive sau alternative;
d) in caz de deces sau, dupa caz, dizolvare;
e) in cazul in membrii nu mai au atestat sau autorizatie valabila eliberata de ISCIR.
Membri asociati care se retrag sau sunt exclusi nu au niciun drept asupra patrimoniului
Asociatiei, ei ramanand obligati sa-si plateasca angajamentele liber consimtite fata de
Asociatie pana la data retragerii ori, dupa caz, excluderii.

CAPITOLUL V. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI
Art. 16. Asociaţia se dizolvă conform normelor legale in vigoare.
Art. 17. În 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 procedura adoptata de catre
Adunarea Generala a Asociatilor.
Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită
bunurile în condiţiile alin. (1), bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă
prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
În cazul în care asociaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) c) din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de
către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de oraşul în a cărui rază teritorială
asociaţia îşi are sediul, dacă aceasta din urmă va fi de interes local.

CAPITOLUL VI. DISPOZITII FINALE
Art.18. Orice modificare/completare a actului constitutiv si prezentului statut se va opera
prin act aditional, in conditiile legii si prevederilor prezentului statut, urmata de inscrierea
modificarii/completarii in Registrul Asociatiilor si fundatiilor.
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