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______________________
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REGULAMENTUL DE PREMIERE
A SUCURSALELOR, A PREŞEDINŢIOR DE SUCURSALE ŞI
A MEMBRILOR ASR CU ACTIVITATE DEOSEBITĂ
Revizia 2/2016

Prezentul regulament are la bază:
 Statutul ASR
 Regulamentul de funcţionare al ASR, în vigoare

1. Introducere
Prezentul regulament se referă la premierea în Adunările Generale ale ASR a
Sucursalelor ASR, a Preşedinţilor de Sucursale şi a membrilor ASR, cu activitate
deosebită depusă pentru dezvoltarea asociaţiei.
2. Propunerile de premiere
Propunerile se fac de Directorul Executiv al ASR. Propunerile sunt prezentate de acesta
Consiliului Director în şedinţa premergătoare Adunării Generale a ASR.
Se propun pentru premiere:
2.1. Sucursale ale ASR şi respectiv Preşedinţi de Sucursale, pentru acţiuni
întreprinse în scopul dezvoltării Sucursalei şi a întregii asociaţii, precum:
 menţinerea numărului de membri ai sucursalei (persoane juridice şi persoane
fizice), cu evitarea excluderilor din ASR pentru neplata cotizaţiei;
 mărirea Sucursalei prin înscrierea de noi membri (persoane juridice şi persoane
fizice);
 organizarea fazei zonale a Concursului profesional „Tineretul sudează”;
 antrenarea membrilor Sucursalei pentru a participa la Concursul de acordare a
premiului „Promovarea sudării bazată pe cunoaştere”
 organizarea de întâlniri cu membrii Sucursalei cu schimburi de experienţă între
membri şi/sau prezentări de lucrări tehnice sau ştiinţifice;
 colaborare cu redacţia revistei SUDURA, prin scriere de articole în revistă;
 participarea membrilor Sucursalei la acţiunile organizate de ASR (Adunări
Generale, Conferinţe, expoziţii etc.).
2.2. Membri ASR (persoane juridice şi/sau fizice), care s-au remarcat prin activităţi
individuale depuse în interesul asociaţiei.
3. Aprobarea propunerilor de premiere
Aprobarea propunerilor se face de Consiliul Director al ASR în şedinţa premergătoare
Adunării Generale a ASR.
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4. Acordarea premiilor
4.1. Sucursale ASR
SUCURSALA premiată primeşte o Diplomă semnată de Preşedintele ASR şi Directorul
executiv al ASR, care se înmânează Preşedintelui Sucursalei
4.2. Preşedinţi de Sucursale
Preşedinţii de Sucursale premiaţi primesc un premiu sub formă de cărţi editate în Editura
SUDURA şi/sau obiecte de interes pentru ei. Numele Preşedinţilor de sucursală este
menţionat pe diploma pe care o primesc sucursalele.
4.3. Membri ASR
Membrii ASR premiaţi primesc o diplomă semnată de Directorul Executiv şi Preşedintele
Sucursalei ASR din care fac parte şi un premiu constând din cărţi tehnice şi/sau obiecte.
Toate premiile menţionate la paragrafele 4.1. ... 4.3. se înmânează celor premiaţi, de
Directorul Executiv al ASR.
5. Evidenţa Sucursalelor şi a membrilor ASR premiaţi
Secretariatul ASR trebuie să aibă o bază de date cu evidenţa la zi a Sucursalelor ASR, a
Preşedinţilor de Sucursale şi a membrilor ASR care au fost premiaţi. În anexa 1 la
prezentul regulament se prezintă lista celor premiaţi, valabilă la data de 27 septembrie
2007.

6. Regulamentul se va distribui, prin grija Secretariatului ASR, la membrii Consiliului
Director şi la Preşedinţii Sucursalelor ASR. Aceştia din urmă vor aduce acest regulament
la cunoştinţa tuturor membrilor sucursalei pe care o conduc.

Prezenta revizie a Regulamentului de Premiere a sucursalelor ASR, a președinților de
sucursale şi a membrilor ASR cu activitate deosebită a fost aprobată de Consiliul Director
al ASR la data de 13.04.2016.
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