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STATUT
ASOCIAŢIA PENTRU COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ
din
ROMÂNIA

Capitolul 1 - DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. ASOCIAŢIA PENTRU COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ din
ROMÂNIA cu sigla ACER este o organizaţie profesională de persoane fizice şi juridice,
autonomă, neguvernamentală, nonprofit şi are personalitate juridică. Asociaţia îşi
desfăşoară activitatea în conformitate cu legile statului român şi cu prevederile prezentului
statut.
Articolul 2. Sediul Asociaţiei pentru Compatibilitate Electromagnetică din România
este stabilit la ICMET Craiova, Calea Bucureşti 144, cod 1100, Judeţul Dolj.
Articolul 3. Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din România este
constituită pe termen nelimitat.
Articolul 4. Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din România reuneşte
prin libera adeziune:
a) persoane fizice, indiferent de naţionalitate, convingeri politice, religie, sex şi
vârstă dar care activează, au activat sau sunt interesaţi în domeniul compatibilităţii
electromagnetice şi aderă la prezentul statut;
b) persoane juridice (întreprinderi, companii, societăţi, organizaţii şi instituţii) care
au în domeniul de activitate probleme de compatibilitate electromagnetică şi care aderă la
prezentul statut.
Articolul 5. Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din România s-a
constituit prin consens în Adunarea Generală din data de 22.05.1997 pe baza legislaţiei în
vigoare (legea nr.21/1924).
Capitolul 2 - OBIECTIVE PRINCIPALE
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Articolul 6. Asociaţia pentru Compatibilitate Electromagnetică din România are
următoarele obiective principale:
- să contribuie activ la promovarea compatibilităţii electromagnetice în toate
domeniile economice şi sociale din România;
- să analizeze periodic evoluţia implementării compatibilităţii electromagnetice în
România şi să prezinte propuneri de îmbunătăţire şi dezvoltare, instituţiilor legislative şi
executive;
- să sprijine orice iniţiativă care contribuie la promovarea şi/sau dezvoltarea
domeniului compatibilităţii electromagnetice în Romania.
- să participe la elaborarea de acte tehnice normative, standarde şi propuneri
legislative pe care să le promoveze forurilor de resort corespunzătoare;
- să organizeze şi să participe pe plan naţional şi internaţional la activităţile ştiinţifice
şi tehnice care privesc compatibilitatea electromagnetică şi domeniile conexe de interes;
- să sprijine societăţile comerciale, instituţiile private sau cu capital de stat cu lucrări
de cercetare ştiinţifică, de expertiză, consultanţă, prognoză, analize de calitate, elaborări
de norme şi standarde din domeniul său de activitate în condiţii determinate contractual.
- să stabilească şi să întreţină relaţii profesionale inclusiv de reprezentare şi
publicitate cu organizaţii naţionale şi internaţionale pe profil de cercetare-dezvoltare,
producţie, standardizare etc;
- să susţină interesele profesional-ştiinţifice ale membrilor săi;
- să informeze membrii săi asupra evoluţiei şi progresului tehnic în domeniul
compatibilităţii electromagnetice;
- să contribuie la perfecţionarea pregătirii profesionale a membrilor săi, în domeniul
compatibilităţii electromagnetice;
- să încurajeze şi să ajute, inclusiv material membrii Asociaţiei în publicarea de
cărţi şi lucrări de specialitate;
- să instituie premii anuale pentru cele mai bune lucrări publicate de membrii ACER
în ţară şi străinătate în domeniul compatibilităţii electromagnetice.
- să editeze publicaţia proprie ″Buletinul ACER″;
- să susţină participarea membrilor săi la congrese, simpozioane, mese rotunde,
expoziţii de specialitate, organizate pe plan regional, naţional sau internaţional;
- să faciliteze un schimb larg de experienţă, cunoştinţe şi idei în cadrul Asociaţiei şi
între aceasta şi alte organizaţii naţionale şi internaţionale;
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Articolul 7. Pentru realizarea obiectivelor propuse se stabilesc următoarele:
A. Constituirea în cadrul Asociaţiei a unor Comitete Tehnice pe domenii de
activitate:
- Cercetare-dezvoltare;
- Aplicaţii ;
- Standardizare;
- Acreditare-Certificare.
Numărul şi atribuţiile Comitetelor Tehnice se stabileşte de Consiliul Director şi nu
este limitativ.
B. Realizarea unei activităţi de propagandă profesională privind:
- organizarea de congrese, simpozioane, expoziţii de specialitate, mese rotunde;
- organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională;
- publicarea unor articole şi materiale publicitare pe teme de compatibilitate
electromagnetică în reviste de specialitate, în ″Buletinul ACER″ şi în presa centrală şi
locală;
-

organizarea altor activităţi care se vor dovedi necesare şi utile scopului propus.
Capitolul 3 - RESURSE
Articolul 8. În vederea susţinerii activităţii Asociaţiei care să permită îndeplinirea

obiectivelor, resursele Asociaţiei se constituie din:
- Taxa de înscriere cu valoare în lei a echivalentului la cursul oficial a sumei de 5 Euro
pentru persoanele fizice şi 80 Euro pentru persoane juridice;
- Cotizaţii anuale ale membrilor cu valoarea în lei a echivalentului la cursul oficial al
sumei de 5 Euro pentru persoane fizice şi 80 Euro pentru persoane juridice;
- Încasări din realizarea unor servicii sau activităţi iniţiate de Asociaţie enumerate la
Articolul 7B;
- Încasări din realizarea unor contracte de cercetare ştiinţifică, consultanţă etc.
- Donaţii, cesiuni, subvenţii şi sponsorizări din partea unor organizaţii guvernamentale sau
neguvernamentale din ţară şi străinătate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi acordul
Consiliului Director al Asociaţiei.
Capitolul 4 - PATRIMONIU
Articolul 9. Partimoniul ACER la constituire este de 420.000 lei depuşi la CEC.
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Articolul 10. Resursele financiare ale ACER se constituie potrivit prevederilor Art.8.
din prezentul Statut.
Capitolul 5 - MEMBRI
Articolul 11. Pot deveni membri ai ACER persoane fizice şi juridice care recunosc
acest statut şi care sprijină activitatea asociaţiei.
Articolul 12. Înscrierea solicitantului se face pe baza unei cereri tip pusă la dispoziţie
de ACER. Calitatea de membru al Asociaţiei se conferă de către Consiliul Director întrunit
în şedinţa de lucru pe baza recomandării unui membru ACER.
Articolul 13. Solicitantul devine membru ACER după confirmarea sa de către
Consiliul Director şi după plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.
Articolul 14. Asociaţia are mai multe categorii de membri:
- Membrii persoane fizice sau juridice a căror admitere se face pe baza hotărârii
Consiliului Director. Membrii plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia anuală.
- Membrii fondatori, persoane fizice sau juridice care sunt primii membri care au
hotărât fondarea ACER. Membrii fondatori plătesc taxa de înscriere, cotizaţia anuală şi au
dreptul să folosească titlul de membru fondator al ACER.
- Membrii susţinători, persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate care sprijină
moral şi material ACER.
- Membrii onorifici ai ACER sunt personalităţi recunoscute ale vieţii publice sau
ştiinţifice din ţară sau străinătate care sprijină activitatea ACER. Membrii onorifici nu au
obligaţia de a plăti cotizaţia anuală. Ei sunt propuşi de Consiliul Director şi sunt aprobaţi de
Adunarea Generală.
- Membrii studenţi pot participa la activitatea Asociaţiei şi la lucrările Adunării
Generale dar nu au dreptul de a vota sau deţine funcţii. Dacă numărul membrilor studenţi
depăşeşte 10% din numărul total de membrii ai ACER ei vor fi reprezentaţi în Consiliul
Director printr-un membru cu drepturi depline în cadrul acestuia. Membrii studenţi plătesc
o taxă de înscriere şi cotizaţie anuală de 10% din cea prevăzută pentru membrii persoane
fizice.
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Articolul 15. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
- să participe la adunările generale ale asociaţiei şi la acţiunile organizate de aceasta;
- să participe, în numele Asociaţiei, la congrese, simpozioane, expoziţii, târguri, etc cu
caracter naţional şi internaţional organizate în ţară sau străinătate, pe bază de mandat
din partea Consiliului Director;
- să beneficieze de sprijin în

cazul deplasărilor în ţară sau străinătate la congrese sau

simpozioane la care prezintă lucrări ştiinţifice;
- să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei ;
- să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii Asociaţiei, inclusiv a Statutului şi a ROFului Asociaţiei.
Articolul 16. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile prezentului statut;
- să plătească cotizaţia la termenele stabilite;
- să respecte hotărârile Adunării Generale şi deciziile Consiliului Director;
- să contribuie la ridicarea prestigiului Asociaţiei;
- să nu denigreze Asociaţia;
- să nu lezeze onoarea Asociaţiei prin modul lor de comportare.
Articolul 17. Membrii Asociaţiei pot pierde calitatea de membru, în următoarele
condiţii:
- la cerere, începând cu semestrul următor;
- dacă nu plătesc cotizaţia de membru pe durata unui an calendaristic;
- dacă încalcă principiile statutare;
- dacă au comis acţiuni care lezează Asociaţia;
- prin încetarea existenţei persoanei juridice.
Procedura de excludere va fi conform articolului 49 din legea 21/1924.
Articolul 18. Membrii ACER nu au dreptul să desfăşoare activităţi politice în cadrul
Asociaţiei.

Articolul 19. Calitatea de membru onorific sau membru susţinător în condiţiile
prevăzute la Art.17, se poate retrage prin hotărârea Adunării Generale.
6

Capitolul 6 - CONDUCERE, CONTROL, ASIGURAREA PERMANENŢEI
Articolul 20. Conducerea şi controlul Asociaţiei se realizează prin:
- Adunarea Generală;
- Consiliul Director;
- Comisia de cenzori.
Articolul 21. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociaţiei şi
reprezintă organul suprem de conducere al Asociaţiei.
Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată la 3(trei) ani la o dată propusă de
Consiliul Director sau

de câte ori apar probleme urgente de competenţa Adunării

Generale la propunerea scrisă a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.
Articolul 22. Adunarea Generală este valabil constituită când este întrunită 1/3 din
totalul membrilor săi +1.
Hotărârile Adunării Generale se aprobă cu majoritate simplă a membrilor prezenţi
cu excepţia aprobării Statutului şi a ROF-ului Asociaţiei când este necesară o majoritate
de două treimi din numărul membrilor prezenţi.
Articolul 23. Atribuţiile Adunării Generale sunt stabilite prin Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei, cele mai importante fiind:
- Aprobarea Statutului sau a modificărilor acestuia;
- Aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
- Aprobarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale a membrilor;
- Aprobarea Bugetului anual de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei;
- Alegerea Preşedintelui;
- Alegerea celorlalţi membri ai Consiliului Director;
- Alegerea Comisiei de Cenzori.
- Stabilirea remuneraţiei pentru membrii Consiliului Director, dacă este cazul.
Articolul 24. Consiliul Director este format din:
- Preşedinte
- 2 Vicepreşedinţi
- 5 Membri
- Secretar
7

Articolul 25. Preşedintele şi Consiliul Director se aleg pe o perioadă de trei ani şi se
întâlnesc o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie la cererea a cel puţin 2(doi) membri
ai Consiliului Director.
Articolul 26. În Consiliul Director poate fi ales orice membru ACER: persoană fizică
(în condiţiile stipulate în prezentul Statut) sau reprezentant al unei persoane juridice.
Articolul 27. Atribuţiile Consiliului Director şi ale Preşedintelui sunt stabilite prin
ROF-ul asociaţiei, cele mai importante fiind următoarele:
- asigură conducerea curentă a Asociaţiei;
- analizează şi hotărăşte asupra problemelor Asociaţiei între Adunări Generale;
- se reuneşte la convocarea efectuată de preşedinte, ori de câte ori acesta consideră
necesar;
- conferă calitatea de membru al Asociaţiei pe baza referatului unui membru ACER;
- elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Asociaţiei;
- elaborează structura organizatorică, aparatul administrativ precum şi numărul de
personal necesar structurilor stabilite;
- stabileşte legături cu alte organisme şi instituţii similare, cu organizaţii naţionale şi
internaţionale, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale etc.
Articolul 28. Comisia de Cenzori

supraveghează, controlează, verifică şi

raportează: gestiunea Asociaţiei, bugetul, operaţiunile financiar -contabile, evidenţele
financiar-contabile. Raportul de gestiune se prezintă şi se aprobă în Adunarea Generală
anuală.
Articolul 29. Asigurarea permanenţei activităţii ACER se realizează prin personal
retribuit, pentru secretariat, tresorerie şi editare publicaţii, conform prevederilor ROF - ului.
Activitatea de cercetare, consultanţă, prognoză, etc. finanţată din fonduri publice
sau fonduri ale societăţilor comerciale poate fi retribuită în limitele prevăzute în contractul
respectiv.
Capitolul 7. DISPOZIŢII FINALE

8

Articolul 30. ACER are dreptul să se afilieze sau să devină membru al altor
organizaţii internaţionale din domeniu în baza hotărârii Adunării Generale cu majoritatea
simplă a participanţilor.
Articolul 31. ACER poate organiza filiale în ţară sau în străinătate în funcţie de
numărul membrilor existenţi permanent în zona respectivă şi de interesele specifice ale
ACER. Pentru organizarea filialei trebuie să existe cel puţin 5

membri, aprobarea

Consiliului Director şi validarea Adunării Generale a Asociaţiei.
Articolul 32. Autodizolvarea ACER se produce în condiţiile legii.Aceeaşi Adunare
Generală stabileşte situaţia patrimoniului Asociaţiei după desfiinţare.
Articolul 33. Statulul ACER se poate modifica, la propunerea Consiliului Director
sau a oricărui membru, în cadrul Adunării Generale. Aprobarea modificărilor se face cu o
majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi.
Articolul 34. ACER se supune prevederilor legale şi statutului propriu. Nici o
persoană juridică sau fizică nu are dreptul să intervină în gestiunea fondurilor, contul
bancar sau activitatea ACER fără acordul Adunării Generale a Asociaţiei.

Împuterniciţi:
Marinescu Andrei...................................................
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