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

1. Introducere
Medalia “Academician Corneliu Mikloşi” este cea mai înaltă distincţie a ASR şi se acordă
membrilor ASR, care de-a lungul activităţii profesionale pe care au desfăşurat-o au
contribuit în mod esenţial la dezvoltarea sudării şi/sau promovarea rolului Asociaţiei de
Sudură din România.
Medalia este realizată din metal turnat si are un diametru de 60 mm (figura).
2. Propuneri de acordare a medaliei
Propunerile de acordare a medaliei „Academician Corneliu Mikloși” se fac anual de:
- Adunarea Generală a sucursalelor ASR
- Consiliul Director al ASR.
Persoanele propuse trebuie să aibă vârsta minimă de 65 de ani.
Propunerile trebuie să fie consemnate în procesul verbal al Adunării Generale a sucursalei
ASR, respectiv în procesul verbal al şedinţei Consiliului Director.
3. Aprobarea nominală a persoanelor care vor fi distinse cu medalia „Academician
Corneliu Mikloşi” şi acordarea medaliei.
Propunerile pentru acordarea medaliei „Academician Corneliu Mikloşi” se aprobă anual de
Consiliul Director al ASR. Lista nominală aprobată va fi consemnată în procesul verbal al
şedinţei Consiliului Director.
Execuţia şi inscripţionarea medaliilor se face prin grija Secretariatului ASR Timişoara.
Înmânarea medaliilor persoanelor nominalizate se face de Preşedintele ASR în Adunarea
Generală a ASR din anul pentru care s-a făcut propunerea.
Medaliile se înmânează împreună cu o diplomă care cuprinde numele persoanei care
primeşte medalia şi motivaţia pentru care s-a acordat aceasta.
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4. Evidenţa persoanelor care au primit medalia „Academician Corneliu Mikloşi”
Secretariatul ASR va gestiona o bază de date cu persoanele cărora li s-a acordat medalia
„Academician Corneliu Mikloşi” si va arhiva o copie a diplomelor acordate. Lista acestor
persoane va fi postată pe site-ul ASR
In cazul în care o persoană distinsă cu medalia „Academician Corneliu Mikloşi”iși pierde
calitatea de membru al ASR ca urmare a excluderii din Asociație, în ședința Consiliului
Director al ASR care urmează excluderii se decide retragerea medaliei.
Această decizie va fi comunicata persoanei respective de Secretariatul ASR sub
semnătura președintelui ASR

Prezenta revizie a Regulamentului acordare a medaliei “Academician Corneliu Mikloși”
a fost aprobată de Consiliul Director al ASR la data de 20.10.2021.
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