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Capitolul I. DENUMIREA, DURATA ŞI SEDIUL ASOCIAŢIEI
Art. 1. Asociaţia de Sudură din România este o organizaţie profesional - ştiinţifică,
neguvernamentală şi independentă. Titlul prescurtat al Asociaţiei este ASR.
În prezentul statut, termenul "Sudură" desemnează atât sudarea, cât şi procedeele
conexe sudării.
Art. 2. Asociaţia este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial, cu vocaţie de
organism de utilitate publică.
Art. 3. Durata Asociaţiei este nelimitată.
Art. 4. Sediul central al Asociaţiei este în Timişoara. Asociaţia poate înființa sucursale în
ţară.
Capitolul II. SCOPUL ŞI FUNCŢIA ASOCIAŢIEI
Art. 5. Asociaţia are ca scop promovarea sudării prin:
a) Facilitarea obținerii, sistematizării şi diseminării cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice din
domeniul sudării prin organizarea de manifestări ştiinţifice (congrese, simpozioane,
conferinţe, mese rotunde), vizite, expoziţii şi prin editarea de publicaţii periodice şi
neperiodice;
b) Facilitarea contactelor între individualităţi şi grupuri de specialişti interesaţi în
promovarea sudării în economia naţională;
c) Facilitarea integrării în comunitatea ştiinţifică internaţională (organizaţii naţionale
similare, organisme internaţionale etc.);
d) Favorizarea dezvoltării cercetării ştiinţifice şi tehnologice din domeniul sudării,
respectiv derularea de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare de interes public şi
de diseminare a rezultatelor acestora;
e) Susținerea standardizării la nivel național, european și internațional;
f) Susținerea aplicării în practica industrială a procedeelor moderne de sudare
(tehnologii, echipamente, materiale);
g) Dezvoltarea şi administrarea sistemului de calificare/certificare a competenţei
personalului din domeniul sudării, pe baza standardelor europene şi internaţionale
adoptate de România şi a ghidurilor Institutului Internaţional de Sudură şi ale
Federaţiei Europene de Sudură.
Art. 6. Asociaţia are următoarele funcţii generale:
a) Funcţia profesională
Funcţia profesională cuprinde obligativitatea Asociaţiei de a desfăşura o activitate
profesional-ştiinţifică sub formă de simpozioane, adunări generale, conferinţe
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tematice, publicaţii cu profil tehnic, buletine de informare a membrilor pe specialităţi,
participare la schimburi de experienţă tehnică şi ştiinţifică pe plan intern şi extern.
b) Funcţia de colegiu
Funcţia de colegiu cuprinde funcţia de reprezentare a Asociaţiei în relaţiile interne şi
externe, precum şi funcţia de recomandare a specialiştilor la solicitarea
întreprinderilor sau a institutelor, pe baza activităţii profesional-ştiinţifice a acestora.
Capitolul III. MEMBRII ASOCIAŢIEI
Art. 7. Asociaţia se compune din membri activi, membri de onoare şi membri asociaţi.
Numărul membrilor de orice categorie este nelimitat.
Art. 8. Membrii activi pot fi persoanele juridice şi persoanele fizice din România şi din alte
ţări, implicate în activitatea din domeniul sudării şi al procedeelor conexe şi/sau
interesate de promovarea scopurilor Asociaţiei.
Art. 9. Ca membri asociaţi pot fi primiţi studenţii cu vârsta până la 28 ani din învăţământul
superior din ţară.
Art. 10. Admiterea ca membru activ al Asociaţiei – persoană fizică sau juridică – sau ca
membru asociat se face individual, pe baza unei cereri scrise adresate
Secretariatului Asociaţiei şi aprobate de Președintele Asociației.
Contestaţiile în legătură cu primirea în Asociaţie se adresează Consiliului Director în
termen de 3 luni de la comunicarea respingerii.
Art. 11. Membrii activi ai Asociaţiei îşi păstrează calitatea de membru şi după pensionare.
Art. 12. Nu pot fi membri ai Asociaţiei persoanele condamnate prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unor fapte cu caracter penal
incompatibile cu scopurile Asociației
Art. 13. Un membru activ sau asociat poate cere retragerea din Asociaţie pe bază de
scrisoare/cerere adresată Preşedintelui ASR. Preşedintele ia act de această
retragere şi o comunică Secretariatului ASR.
Art. 14. Membrii activi sau asociați care s-au retras din Asociaţie în conformitate cu art. 13
pot cere reînscrierea şi pot fi admişi din nou conform art. 10 din Statut.
Art. 15. Un membru activ sau asociat al Asociaţiei poate fi exclus pentru încălcarea
statutului Asociaţiei, pentru acţiuni contrare scopurilor şi intereselor Asociaţiei, iar în
cazul membrului activ, și pentru neplata cotizaţiilor mai mult de un an. Excluderea
se pronunţă în Consiliul Director al ASR.
Membrii Asociaţiei excluşi din Asociaţie pot face contestaţie la Adunarea Generală
în termen de 3 luni.
Un membru exclus din Asociaţie nu va mai putea fi reprimit, cu excepţia cazului
când motivul excluderii a fost neplata cotizaţiei.
Art. 16. Membrii activi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să ia parte cu drept de vot la adunările generale, să aleagă şi să fie aleși în
organele de conducere ale Asociaţiei;
b) să-şi exprime opiniile asupra activităţii Asociaţiei;
c) să participe la activitatea Asociaţiei;
d) să fie sprijiniți de către Asociaţie pentru ridicarea nivelului lor profesional.
Art. 17. Membrii asociaţi ai Asociaţiei au drepturile prevăzute în art. 16 din Statut cu
excepţia dreptului la vot specificat la pct. a.
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Art. 18. Membrii activi ai Asociaţiei au următoarele îndatoriri:
a) să respecte Statutul Asociaţiei;
b) să ia parte activ la lucrările Asociaţiei contribuind prin activitatea lor la
promovarea scopului Asociaţiei;
c) să achite la termen cotizaţia de membru.
Art. 19. Membrii asociaţi ai Asociaţiei au îndatoririle specificate la art. 18 din Statut cu
excepția obligației de a achita cotizația de membru.
Art. 20. Pentru merite deosebite în îndeplinirea sarcinilor date de Asociaţie, membrilor
activi li se poate acorda, de către Consiliul Director ASR, titlul de membru de onoare
al Asociaţiei.
Acest titlu se poate acorda de Consiliul Director şi cetăţenilor români sau străini care
aduc o contribuţie importantă la promovarea pe plan național și internaţional a
scopurilor Asociaţiei.
Titlul de membru de onoare este acordat pe viaţă.
Art. 21. Membrii de onoare ai Asociaţiei sunt scutiţi de plata cotizaţiei.
Capitolul IV. ORGANELE ASOCIAŢIEI
Art. 22. Organele Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori.
Art. 23. Activitatea profesional - ştiinţifică a membrilor ASR se desfăşoară în cadrul
sucursalelor. Organizarea şi funcţionarea sucursalelor se face pe baza unui
regulament propriu, cu respectarea prevederilor prezentului statut.
Art. 24. Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor
activi ai asociaţiei. Adunarea Generală poate fi ordinară sau extraordinară.
Art. 25. Competenţa Adunării Generale ordinare cuprinde:
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;
d) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;
e) înfiinţarea de sucursale;
f) stabilirea cotizaţiilor anuale ale membrilor Asociaţiei;
g) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 26. Adunarea Generală ordinară se reuneşte o dată pe an.
Art. 27. Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director în
conformitate cu Regulamentul de funcționare al Asociației.
Convocarea şi ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se comunică cu cel puțin
10 zile înainte de ţinerea acesteia.
Art.28. Adunarea Generală ordinară poate delibera valabil la prima convocare, numai
dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi cel puţin jumătate + 1 din numărul membrilor activi ai
Asociației, iar la a doua convocare, indiferent de numărul de membri prezenţi sau
reprezentaţi;
Art. 29. Competenţele Adunării Generale extraordinare cuprind:
a) modificarea statutului Asociației;
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b) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare.
Art. 30 Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul Director, Comisia
de Cenzori sau, în urma cererii în scris adresată Consiliului Director, de către cel
puțin 1/10 din numărul total al membrilor activi ai Asociaţiei.
Art. 31. Consiliul Director este compus din 17 membri aleşi de Adunarea Generală pentru
o perioadă de trei ani.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunărilor Generale;
b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate, executarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe perioada exercițiului financiar precedent, precum şi
proiectele programelor asociaţiei;
c) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
d) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
e) ajută, îndrumă şi controlează activitatea sucursalelor Asociației;
f) acordă titlul de membru de onoare al Asociaţiei, precum şi alte distincţii ale
Asociaţiei: medalia “Academician Corneliu Mikloși”, placheta „ Dr. Clara Boarnă”
diplome de merit etc.;
g) aprobă afilierea la organizaţii profesionale internaţionale/naţionale;
h) convoacă Adunarea Generală a Asociaţiei;
i) îndeplineşte orice alte activităţi stabilite de Adunarea Generală.
Art. 32. Consiliul Director alege dintre membrii săi:
a) preşedintele Asociaţiei;
b) doi vicepreşedinţi ai Asociaţiei, desemnând preventiv ordinea în care aceştia pot
înlocui preşedintele;
c) trezorierul.
Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedinţilor şi trezorierului se stabilesc în
regulamentul de funcționare a asociației.
Art. 33. Consiliul Director numeşte un director executiv, remunerat, pentru a exercita
atribuţiile prevăzute la art. 48 lit. c), e) și i). Acesta poate angaja persoane cu funcţii
executive.
Art. 34. Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o Comisie de Cenzori
formată din trei persoane, din care cel puţin două sunt membri activi ai asociației.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Art. 35 În realizarea competenţei sale 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 stabilite de Adunarea Generală.
Regulile generale de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Cenzori se aprobă
de Adunarea Generală.
Capitolul V. VENITURI, FONDURI ŞI PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Art. 36. Veniturile Asociaţiei provin din:
a) cotizaţiile membrilor activi;

4

Statut ASR, revizie 2016_14.04.2016

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
d) venituri realizate din activităţi economice directe, taxe de participare la
conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări etc.;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 37. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din
activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi
comerciale, se folosesc pentru realizarea scopului Asociaţiei.
Art. 38. Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au caracter
accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei.
Art. 39. Valoarea cotizaţiei se stabileşte anual de către Adunarea Generală.
Capitolul VI. MODIFICAREA STATUTULUI
Art. 40. Modificarea statutului poate fi cerută:
a) de cel puţin 1/10 din numărul membrilor activi care adresează o cerere în acest
sens Consiliului Director;
b) la cererea a cel puţin 3/4 din numărul total al membrilor Consiliului Director.
Art. 41. În cazurile prevăzute la art. 40, Consiliul Director va convoca o Adunare Generală
extraordinară.
Adunarea Generală extraordinară se va putea desfășura cu 2/3 din numărul tuturor
membrilor activi, iar hotărârile de modificare se vor lua cu 2/3 din numărul membrilor
prezenţi.
Art. 42. În cazul când la această convocare nu se întruneşte numărul de membri prevăzut
la art. 41 se va convoca o a doua Adunare Generală extraordinară.
A doua Adunare Generală extraordinară se va desfășura cu oricâţi membri vor fi
prezenţi, hotărârea de modificare luându-se cu 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
Capitolul VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art. 43. Asociația poate fi dizolvată de drept, prin hotărâre judecătorească sau prin
hotărârea unei adunări generale extraordinare.
Art. 44 Adunarea Generală extraordinară pentru dizolvarea asociației poate fi convocată
la solicitarea în scris adresată Consiliului Director a cel puțin 1/4 din numărul
membrilor activi ai Asociaţiei.
În acest caz, Consiliul Director convoacă o Adunare Generală extraordinară,
comunicând în convocare scopul şi trimiţând copia cererii de dizolvare.
Adunarea Generală extraordinară se va putea desfășura cu cel puțin 3/4 din
numărul membrilor activi ai Asociaţiei, iar hotărârea de dizolvare se va lua prin vot
cu 2/3 din numărul membrilor prezenţi la adunare.
Art. 45. În cazul când la această convocare nu se întruneşte numărul membrilor prevăzuţi
la art. 44, se va convoca o a doua Adunare Generală extraordinară.
A doua Adunarea Generală se va desfășura cu oricâţi membri vor fi prezenţi,
hotărârea luându-se prin vot cu 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
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Capitolul VIII. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 46. Modul de funcţionare a Adunării Generale, a Consiliului Director și a sucursalelor
se va detalia în regulamentul de funcționare a asociației.
Art. 47. Funcţiile de conducere, precum şi activitatea membrilor ASR nu sunt
remunerate. Excepţie fac cele prevăzute la art. 33 al prezentului statut.
Art. 48. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legii.
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