
ASOCIAłIA ROMÂNĂ DE TRANSMISII MECANICE 
 

ROMANIAN ASSOCIATION OF MECHANICAL 
TRANSMISSIONS (ROAMET) 

STATUT 
Actualizat la 15.09.2014 

Capitolul 1. DispoziŃii generale 
Art. 1. Datele de identificare ale asociaŃilor 

1. Datele de identificare ale membrilor asociaŃi fondatori persoane fizice sau juridice (după 
caz numele sau denumirea, domiciliul sau sediul acestora, datele buletinului de 
identitate, semnătura) sunt cuprinse în listele din anexele care fac parte integrantă din 
actul constitutiv. 

2. Membrii asociaŃi cuprinşi în listele din anexele actului constitutiv sunt consideraŃi fondatori 
conform art. 2, alin. 1, lit. d din prezentul statut. 

Art. 2. Exprimarea voinŃei de asociere şi a scopului propus 
1. Exprimarea voinŃei de asociere 

a) ÎnfiinŃarea AsociaŃiei Române de Transmisii Mecanice ca organizaŃie cu personalitate 
juridică a fost iniŃiată în cadrul Catedrei de Organe de Maşini şi Tribologie din Universitatea 
“POLITEHNICA” din Bucureşti. 

b) Exprimarea voinŃei de asociere a membrilor asociaŃi fondatori în această asociaŃie a avut loc 
în cadrul adunării generale de constituire care s-a desfăşurat în ziua de 20 octombrie 2000 
la Timişoara (lista persoanelor participante la adunarea generală de constituire cuprinde 
două pagini şi este dată în anexă, care face parte integrantă din actul constitutiv şi statut). 

c) În cadrul adunării generale de constituire au fost discutate şi adoptate documentele 
necesare pentru înscrierea asociaŃiei: actul constitutiv şi statutul asociaŃiei. 

d) În cadrul adunării generale de constituire s-a hotărât ca membrii asociaŃi fondatori ai 
ROAMET să fie persoanele fizice sau juridice care contribuie în mod direct la elaborarea 
documentelor de constituire şi a capitalului iniŃial al ROAMET până la data înregistrării 
juridice a acesteia şi care au dat girul lor acestei asociaŃii. 

2. Scopul propus 
a) Scopul ROAMET este promovarea, prin activităŃi sau mijloace specifice, a ideilor şi 

cunoştinŃelor ştiinŃifice şi tehnice privind transmisiile mecanice, ca un aport în dezvoltarea 
calitativ superioară a acestui domeniu în România. 

Art. 3. Denumirea şi sediul asociaŃiei 
1. Denumirea asociaŃiei 
AsociaŃia Română de Transmisii Mecanice – Romanian Association of Mechanical Transmissions 
(ROAMET) 
2. Sediul asociaŃiei 
Universitatea “POLITEHNICA”, Departamentul de Organe de Maşini şi Tribologie, Bucureşti 
77206, Splaiul IndependenŃei 313, tel/fax +401/411 46 93” 

Art. 4. Durata de funcŃionare a asociaŃiei 
Termenul de funcŃionare al asociaŃiei este nedeterminat. 

Art. 5. Patrimoniul iniŃial al asociaŃiei 

1. Patrimoniul iniţial al asociaţiei a fost de 1398,73 RON / 13.06.2001  

2. Patrimoniul iniţial a fost realizat prin contribuţia financiară a asociaţilor prezenţi la 

Adunarea Generală de constituire care s-a desfăşurat în ziua de 20 octombrie 2000 la 

Timişoara.  
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Capitolul 2. Explicitarea scopului şi obiectivelor asociaŃiei 

Art. 6. Scopul asociaŃiei 
1. Scopul ROAMET este promovarea prin activităŃi sau mijloace specifice a ideilor şi cunoştinŃelor 

ştiinŃifice şi tehnice privind transmisiile mecanice, ca un aport la dezvoltarea calitativ superioară 
a acestui domeniu în România. 

2. AsociaŃia Română de Transmisii Mecanice (ROAMET) este o asociaŃie cu personalitate juridică 
română, independentă, neguvernamentală, cu caracter apolitic, ştiinŃific şi profesional, non-
profit, o componentă a societăŃii civile. 

Art. 7. Obiectivele asociaŃiei şi mijloace pentru realizarea acestora 
1. Obiectivele asociaŃiei prin care se realizează acest scop de bază în domeniul transmisiilor 

mecanice sunt: 
a) producerea, dezvoltarea şi diseminarea cunoştinŃelor în domeniu prin activităŃi ştiinŃifice, 

tehnice şi educative specifice; 
b) promovarea, dezvoltarea şi diseminarea produselor hard şi soft specifice transmisiilor 

mecanice; utilizarea în comun (prin internet) a produselor software procurate pe bază de 
licenŃă; 

c) promovarea cooperării în domeniu cu instituŃii de învăŃământ superior, institute de 
cercetare, firme sau alte organizaŃii profesionale din domeniu; 

d) asocierea şi integrarea asociaŃiei în reŃelele naŃionale sau internaŃionale din alte Ńări care 
au acelaşi obiect de activitate; 

e) conducerea sau coordonarea de programe naŃionale sau internaŃionale de cercetare-
dezvoltare în domeniu; 

f) promovarea editării, publicării şi difuzării de materiale ştiinŃifice şi tehnice în domeniu; 
g) recunoaşterea şi stimularea performanŃelor în domeniu; 
h) atragerea şi asigurarea de fonduri financiare la dispoziŃia asociaŃiei, în vederea promovării 

scopului şi obiectivelor sale. 
2. Mijloacele pentru realizarea obiectivelor asociaŃiei sunt: 

a) seminarii ştiinŃifice, congrese, simpozioane, conferinŃe, work-shop-uri; 
b) site-uri ale membrilor asociaŃi ai asociaŃiei; 
c) produse hard şi soft specifice; 
d) contracte de cooperare sau de cercetare ştiinŃifică între diferite organizaŃii profesionale; 
e) susŃinerea financiară pentru editarea, publicarea şi difuzarea de materiale ştiinŃifice şi 

tehnice în domeniu ale membrilor asociaŃi (publicaŃii, brevete, lucrările ştiinŃifice prezentate 
la manifestări ştiinŃifice în domeniu, cursuri); 

f) acordarea de premii anuale pentru performanŃă ştiinŃifică; 
g) acordarea de certificate sau recomandări pe baza unor evaluări de performanŃă a lucrărilor 

sau produselor în domeniu; 
h) atragerea de fonduri financiare (modalităŃile specifice sunt detaliate în capitolul 4, art. 13). 

Capitolul 3. Modul de dobândire şi pierdere a calităŃii de membru asociat 

Art. 8. Calitatea de membru asociat 
1. Membrii asociaŃi ai ROAMET sunt persoane fizice şi juridice care au activităŃi directe sau 

conjugate în domeniul transmisiilor mecanice şi care sunt de acord cu prezentul statut. Pot 
primi calitatea de membru asociat şi entităŃi ca: unităŃi sau departamente din învăŃământ, 
centre şi institute de cercetare, centre de consultanŃă, asociaŃii profesionale, agenŃi economici 
care îşi delegă un împuternicit care va reprezenta entitatea în adunarea generală a asociaŃiei. 

2. ROAMET are categoriile de membri asociaŃi: 
a) membrii asociaŃi fondatori; 
b) membrii asociaŃi; 
c) membrii asociaŃi de onoare. 

Art. 9. Dobândirea calităŃii de membru asociat 
1. Membrii asociaŃii fondatori ai ROAMET sunt persoanele fizice sau juridice care au contribuit în 

mod direct la elaborarea documentelor de constituire şi a capitalului iniŃial al ROAMET până la 
data înregistrării juridice a asociaŃiei în anul 2001 şi care au dat girul lor acestei asociaŃii 



 3

2. Membrii asociaŃi ROAMET sunt specialişti, firme, agenŃi economici sau instituŃii cu activităŃi în 
domeniul transmisiilor mecanice, care îndeplinesc următoarele condiŃii: 
a) solicită în scris calitatea de membru asociat al ROAMET, respectiv îşi afirmă acordul cu 

prevederile statutului asociaŃiei;  
b) plăteşte cotizaŃia anuală de membru asociat. 

3. Membrii asociaŃi de onoare ai ROAMET sunt persoane fizice sau organizaŃii de prestigiu din 
Ńară sau din străinătate, care au avut şi au o contribuŃie importantă la dezvoltarea transmisiilor 
mecanice. Stabilirea şi acceptarea membrilor asociaŃi de onoare se face de către consiliul 
director al ROAMET. Membrii asociaŃi de onoare nu au drept de vot. Participarea acestora la 
luarea deciziilor este consultativă. Membrul asociat de onoare al ROAMET trebuie să 
îndeplinească următoarele condiŃii: 
a) îşi dă acordul scris pentru primirea acestui titlul onorific, la solicitarea asociaŃiei; 
b) contribuie şi sprijină realizarea în România a obiectivelor ROAMET. 

Art. 10. Pierderea calităŃii de membru asociat 
1. Calitatea de membru asociat în sensul art. 8, alin. 2 se pierde în urma hotărârii consiliului 

director şi cu aprobarea cu majoritate simplă a adunării generale, în următoarele variante: 
a) prin excludere: 

• dacă asociatul produce prejudicii morale sau materiale asociaŃiei; 
• dacă asociatul desfăşoară activităŃi care contravin statului şi hotărârilor organelor de 
conducere; 
• dacă asociatul nu a achitat cotizaŃia anuală de asociat ROAMET; 

b) la cererea expresă a membrului asociat în cauză, adresată în scris consiliului director. 
2. Pierderea calităŃii de membru asociat nu dă dreptul la pretenŃii asupra contribuŃiei aduse, 

respectiv asupra patrimoniului asociaŃiei şi nici nu exonerează de răspundere persoana 
respectivă privind eventualele prejudicii aduse asociaŃiei. 

Capitolul 4. Drepturile şi obligaŃiile membrilor asociaŃi 

Art. 11. Drepturile membrilor asociaŃi 
1. Membrii asociaŃi fondatori sau înscrişi ulterior în asociaŃie au calităŃi egale ca membri asociaŃi 

ai ROAMET. 
2. Drepturile membrilor asociaŃi ai ROAMET: 

a) să participe la toate activităŃile asociaŃiei; 
b) să exprime opinii şi să contribuie la îmbunătăŃirea activităŃii asociaŃiei prin propuneri şi 

acŃiuni concrete; 
c) să propună şi să fie propus în structurile de conducere şi de control ale asociaŃiei; 
d) să înfiinŃeze o filială sau o sucursală teritorială - care să fie o componentă a reŃelei 

naŃionale ROAMET -, cu aprobarea adunării generale a asociaŃiei şi care să aibă minimum 
3 membri (conform art. 19, alin. 2, litera g). 

Art. 12. ObligaŃiile membrilor asociaŃi: 
a) să respecte prevederile statutului şi hotărârile conducerii asociaŃiei; 
b) să sprijine asociaŃia în realizarea scopului şi obiectivelor de activitate; 
c) să acŃioneze pentru creşterea prestigiului acesteia; 
d) să nu întreprindă acŃiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele asociaŃiei; 
e) să nu desfăşoare activităŃi politice în cadrul asociaŃiei; 
f) să achite cotizaŃia anuală de membru asociat stabilită de adunarea generală. 

Capitolul 5. Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaŃiei 

Art. 13. Veniturile asociaŃiei provin din: 
a) cotizaŃiile membrilor asociaŃi; 
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiŃii legale; 
c) dividendele societăŃilor comerciale înfiinŃate de asociaŃie; 
d) veniturile realizate din activităŃi economice directe; 
e) donaŃii, sponsorizări sau legate;  
f) resurse obŃinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 



 4

g) alte venituri prevăzute de lege. 

Art. 14. AsociaŃia poate înfiinŃa societăŃi comerciale. Dividendele obŃinute de asociaŃie din 
activităŃile acestor societăŃi comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului şi 
obiectivelor asociaŃiei, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăŃi comerciale. 

Art. 15. AsociaŃia poate desfăşura orice alte activităŃi economice directe, dacă acestea au caracter 
accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.  

Art. 16. DonaŃiile sau alte contribuŃii materiale în natură sau bani, făcute în nume personal pentru 
realizarea scopului asociaŃiei, nu pot fi revendicate pentru a fi extrase din patrimoniul asociaŃiei nici 
atunci când persoana fizică sau juridică îşi pierde calitatea de membru asociat. 

Capitolul 6. Structura organizatorică 

Art. 17. Structuri teritoriale 
1. Ca structură teritorială, ROAMET îşi poate constitui filiale sau sucursale, tipul de structură fiind 

stabilit prin hotărârea adunării generale a asociaŃiei. 
2. Filialele 

a) Filialele sunt entităŃi cu personalitate juridică. Personalitatea juridică se dobândeşte de la 
data înscrierii filialei în registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor. 

b) Ele pot încheia acte juridice de dispoziŃie, în numele şi pe seama asociaŃiei, numai pe baza 
hotărârii prealabile a consiliului director al asociaŃiei. 

c) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaŃiei va depune cererea de înscriere, 
împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare 
ale sediului şi patrimoniului iniŃial ale acesteia, la judecătoria în a cărei circumscripŃie 
teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. 

3. Sucursalele 
a) Sucursalele sunt entităŃi fără personalitate juridică. 
b) Sucursalele desfăşoară activităŃile date în competenŃa lor de către asociaŃie. 

Art. 18. Organele de conducere şi de control  
1. Organele de conducere şi control ale asociaŃiei sau filialei teritoriale a asociaŃiei: 

a) adunarea generală; 
b) consiliul director; 
c) secretarul; 
d) organele de control financiar intern. 

2. Organul de conducere al sucursalei teritoriale a asociaŃiei este comitetul de conducere. 

Art. 19. Adunarea generală a asociaŃiei sau a filialei  teritoriale a asociaŃiei 
1. Adunarea generală a asociaŃiei sau a filialei teritoriale a asociaŃiei este organul de conducere al 

acestora. 
2. AtribuŃiile adunării generale a asociaŃiei sau filialei asociaŃiei: 

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaŃiei sau ale filialei teritoriale; 
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanŃului contabil; 
c) stabilirea numărului de vicepreşedinŃi şi de membri ai consiliului director; 
d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; 
e) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a comisiei de cenzori; 
f) controlul permanent asupra consiliului director şi cenzorului sau, după caz, asupra comisiei 

de cenzori; 
g) înfiinŃarea de filiale sau sucursale teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de 

conducere proprii şi patrimoniu distinct de cel al asociaŃiei; 
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaŃiei;  
i) dizolvarea şi lichidarea asociaŃiei sau structurii teritoriale, precum şi stabilirea destinaŃiei 

bunurilor rămase după lichidare; 
j) aprobarea afilierii asociaŃiei la alte organisme naŃionale sau internaŃionale; 
k) orice alte atribuŃii prevăzute în lege. 

3. Regulile privind organizarea şi funcŃionarea adunării generale a asociaŃiei sau filialei asociaŃiei 
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a) Adunarea generală se întruneşte cel puŃin o dată pe an, prin convocarea de către Consiliul 
Director cu cel puŃin 10 zile înainte de data Ńinerii adunării, asociaŃii fiind informaŃi în 
prealabil asupra ordinii de zi. Întrunirea adunării generale se poate face şi prin internet, prin 
modalitatea hotărâtă de Consiliul Director al asociaŃiei . 

b) Adunarea generală este statutar constituită dacă sunt prezenŃi fizic sau prin împuternicire 
cel puŃin jumătate plus unu din numărul total de asociaŃi. Daca nu se intruneste acest 
cvorum la data convocarii, atunci adunarea generală  se poate considera statutară si se 
poate desfaşura pe baza votului a jumătate plus unu din cei prezenti sau reprezentati prin 
imputernicire. 

c) Adunarea generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă, votul putând fi dat şi prin 
reprezentanŃi cu împuternicire. 

d) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale 
statutului asociaŃiei (caz specific şi sucursalei) sau ale filialei sunt obligatorii chiar pentru 
membrii asociaŃi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă. 

e) Hotărârile adunării generale care sunt contrare legii, actului constitutiv sau statutului pot fi 
atacate în justiŃie de către oricare dintre membrii asociaŃi care nu au luat parte la adunarea 
generală, sau de către cei care au votat împotrivă şi au cerut să se introducă opŃiunea lor 
împotriva hotărârii adunării în procesul verbal de şedinŃă. Atacarea în justiŃie se va face în 
termen de maximum 15 zile de la data când a avut loc adunarea generală.  

Art. 20. Consiliul director al asociaŃiei sau al filialei asociaŃiei 
1. Consiliul director al asociaŃiei sau al filialei asociaŃiei asigură punerea în executare a hotărârilor 

adunării generale şi conduce, administrează şi controlează asociaŃia sau, după caz, filiala pe 
perioada dintre adunările generale ale fiecărei structuri. 

2. Consiliul Director este format din preşedinte (care este şi preşedintele asociaŃiei), un număr de 
vicepreşedinŃi, un administrator şi din membri, stabiliŃi conform votului din adunarea generală. 

3.  AtribuŃiile Consiliului Director al asociaŃiei sau al filialei asociaŃiei: 
a) prezintă spre aprobare adunării generale a asociaŃiei sau, după caz, a filialei asociaŃiei 

raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, 
bilanŃul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaŃiei, 
precum şi alte documente pe care le elaborează privind desfăşurarea activităŃii al asociaŃiei 
sau, după caz, al filialei asociaŃiei; 

b) încheie acte juridice în numele asociaŃiei sau, după caz, al filialei asociaŃiei;  
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaŃiei, precum şi statul de funcŃiuni şi 

salariile personalului angajat (dacă există) al asociaŃiei sau, după caz, al filialei asociaŃiei; 
d) aprobă structura organizatorică a asociaŃiei sau, după caz, al filialei asociaŃiei şi 

eventualele ei modificări datorate aderării de noi asociaŃi sau excluderii altora; 
e) stabileşte direcŃiile de acŃiune, strategiile şi măsurile necesare pentru realizarea scopurilor 

şi programelor anuale ale asociaŃiei sau, după caz, al filialei asociaŃiei, în total acord cu 
celelalte prevederi ale statutului şi ale hotărârilor adunării generale; 

f) aprobă constituirea de comisii de lucru şi consultative, permanente sau temporare pe lângă 
consiliul director, cărora le stabileşte structura şi atribuŃiile; 

g) aprobă programul său de lucru, precum şi rapoartele prezentate de preşedintele asociaŃiei 
sau, după caz, al filialei asociaŃiei şi de comisiile de lucru de pe lângă consiliul director; 

h) aprobă solicitarea de aderare la asociaŃie de noi asociaŃi, acordarea titlului de asociat de 
onoare, înfiinŃarea sau desfiinŃarea de filiale sau sucursale teritoriale şi supune spre 
ratificare Adunării Generale hotărârile luate în acest sens; 

i) aprobă afilierea asociaŃiei la alte organisme naŃionale sau internaŃionale şi supune aprobării 
adunării generale a asociaŃiei hotărârile luate în acest sens; 

j) îndeplineşte atribuŃiile stabilite de adunarea generală a asociaŃiei sau, după caz, a filialei 
asociaŃiei,. 

4. Regulile privind organizarea şi funcŃionarea consiliului director al asociaŃiei sau al filialei 
asociaŃiei: 
a) durata mandatului consiliului director este de 4 ani, membrii acestuia putând fi realeşi; 
b) consiliul director se întruneşte ori de câte ori este nevoie; întrunirea consiliului director se 

poate face şi prin internet; 
c) hotărârile şi deciziile consiliului director sunt adoptate prin vot cu majoritate simplă; 
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d) consiliul director este statutar întrunit în prezenŃa a jumătate plus unu din numărul 
membrilor asociaŃi ai săi, unii dintre aceştia putând fi reprezentaŃi prin împuternicire. În caz 
de paritate a voturilor decide votul preşedintelui. 

Art. 21. AtribuŃiile preşedintelui asociaŃiei, filialei şi ai consiliului director al acestora sau, 
după caz, al comitetului de conducere al sucursalei: 

a) convoacă şi prezidează şedinŃele consiliului director al asociaŃiei sau filialei sau, după caz, 
al comitetului de conducere al sucursalei; 

b) reprezintă asociaŃia din punct de vedere ştiinŃific în relaŃiile cu terŃi. în conformitate cu 
statutul (asociaŃiei sau filialei, după caz). În acest scop poate da mandat de reprezentare şi 
altor persoane din cadrul asociaŃiei care, pe această cale, îşi asumă obligaŃia de a prezenta 
preşedintelui raportul scris sau documentele întocmite cu ocazia reprezentării.      

c) Se ocupă de înfăptuirea scopului şi obiectivelor asociaŃiei şi pentru îndeplinirea hotărârilor 
Consiliului Director şi ale Adunării Generale; 

d) asigură cunoaşterea şi aplicarea statutului asociaŃiei şi adoptă în acest sens măsurile 
necesare. 

Art. 22. AtribuŃiile administratorului sunt: 
a) convoacă şedinŃele Consiliului Director, la solicitarea preşedintelui; 
b) reprezintă asociaŃia în relaŃiile economice; 
c) se ocupă de înfăptuirea scopului şi obiectivelor asociaŃiei şi pentru îndeplinirea 
hotărârilor Consiliului Director şi ale Adunării Generale; 
d) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Director şi al Adunării Generale; asigură 
cunoaşterea şi aplicarea statutului asociaŃiei şi adoptă în acest sens măsurile necesare. 

Art. 23. AtribuŃiile vicepreşedinŃilor asociaŃiei, filialei şi ai consiliului director ai acestora 
sau, după caz, al comitetului de conducere al sucursalei: 

a) acŃionează alături de preşedinte pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaŃiei, a 
hotărârilor ale adunării generale ale asociaŃiei sau filialei, ale consiliului director al asociaŃiei 
sau filialei, sau, după caz, ale comitetului de conducere al sucursalei; 

b) înlocuiesc în funcŃie pe preşedintele asociaŃiei sau structurii teritoriale, pe baza unor 
atribuŃii specificate şi hotărâte de consiliul director al asociaŃiei sau filialei sau, după caz, de 
comitetul de conducere al sucursalei, atunci când acesta este în imposibilitatea temporară 
de a-şi exercita atribuŃiile. 

Art. 24. Organele de control financiar intern 
1. Controlul financiar intern al asociaŃiei sau al filialei teritoriale este asigurat de către un cenzor 

sau, după caz - pentru un număr de peste 100 de membri asociaŃi - de o comisie de 3 cenzori. 
2. AtribuŃiile cenzorului sau comisiei de cenzori: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaŃiei; 
b) întocmeşte rapoarte, pe care le prezintă adunării generale, cel puŃin odată pe an; 
c) poate participa fără drept de vot la şedinŃele consiliului director; 
d) atunci când este cazul, consemnează într-un registru special toate observaŃiile proprii, 

inclusiv pe cele în nume personal ale membrilor asociaŃi ai acestei comisii; 
e) face propuneri asupra celor constatate, inclusiv asupra neregulilor şi încălcărilor 

dispoziŃiilor legale, înaintând rapoarte consiliului director, care va dispune în consecinŃă. 
3. Aspecte organizatorice 

a) Comisia de cenzori este formată din 3 cenzori, cenzorii sunt aleşi prin hotărârea Adunării 
Generale. 

b) Membrii comisiei de cenzori sunt aleşi pe perioade de câte 4 ani. 
c) Comisia de cenzori este condusă de un preşedinte. 

Capitolul 7. Dizolvarea şi lichidarea 

Art. 25. AsociaŃia sau, după caz, filiala  teritorială a asociaŃiei se pot dizolva: 
a) de drept; 
b) prin hotărârea adunării generale a asociaŃiei sau, după caz, a filialei asociaŃiei; 
c) prin hotărâre judecătorească. 

Art. 26. AsociaŃia sau structura teritorială a asociaŃiei se poate dizolva de drept: 
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a) la reducerea sub 3 a numărului de membri asociaŃi; 
b) la imposibilitatea întrunirii anuale a adunării generale sau a alegerii unui nou consiliu 

director după expirarea mandatului celui precedent la nivel de asociaŃie sau, după caz, de 
filială a asociaŃiei. 

Art. 27. Dizolvarea asociaŃiei sau a filialei teritoriale prin hotărârea adunării generale a 
asociaŃiei sau, după caz, a filialei asociaŃiei 
1. Hotărârea de dizolvare este materializată prin votul majoritar a 2/3 din numărul membrilor 

asociaŃi la nivelul respectiv, votul putând fi dat şi prin corespondenŃă sau prin reprezentanŃi cu 
împuternicire. 

2. Procesul verbal în formă autentică al adunării generale de dizolvare se depune în termen de 
maximum 15 zile la judecătorie. 

Art. 28. Lichidarea asociaŃiei sau, după caz, a filialei teritoriale a asociaŃiei 
1. Adunarea generală în care s-a hotărât dizolvarea desemnează o comisie de lichidare şi 

stabileşte condiŃiile lichidării, conform legislaŃiei în vigoare. 
2. Nominalizarea comisiei de lichidare a asociaŃiei sau, după caz, a filialei teritoriale a acesteia 

pune capăt funcŃiilor consiliului director şi cenzorului sau comisiei de cenzori la nivelul 
asociaŃiei sau filialei asociaŃiei. 

3. Lichidarea asociaŃiei sau, după caz, a filialei teritoriale a acesteia se face conform regulilor 
stabilite de adunarea generală de dizolvare, conform normelor juridice în vigoare, Ńinând 
seama de documentele administrative şi financiare existente la data lichidării. 

4. În cazul dizolvării asociaŃiei sau, după caz, a filialei teritoriale a asociaŃiei, bunurile rămase în 
urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. 

5. Acest bunuri pot fi transmise prin donaŃie către persoane juridice de drept privat sau de drept 
public, cu scop identic sau asemănător, stabilite de adunarea generală. 

6. Dacă lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiŃiile menŃionate anterior în termen 
de maximum 6 luni de la începerea procedurii de lichidare, aceste bunuri vor fi atribuite unor 
persoane juridice cu scop identic sau asemănător de judecătoria în circumscripŃia căreia îşi are 
sediul asociaŃia. 

7. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului verbal de predare-preluare, dacă 
prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 

Capitolul 8. DispoziŃii finale 

Art. 29. AsociaŃia are siglă şi ştampilă proprii. 

Art. 30. Eventualele litigii între asociaŃie sau structurile sale teritoriale şi alte persoane fizice sau 
juridice vor fi soluŃionate pe cale amiabilă, iar în caz contrar, de către instanŃele judecătoreşti. 

Art. 31. Prezentul statut este valabil pe toată durata existenŃei asociaŃiei ROAMET, iar modificarea 
sau completarea sa se face conform legislaŃiei în vigoare. 

Art. 32. Prevederile prezentului statut se actualizează în raport cu dispoziŃiile legale în vigoare. 
 
Redactat in 6 (sase) exemplare originale, azi, 15.09.2014. 

 
VicePreşedintele ROAMET 

 
Prof. dr. ing. Gheorghe MOLDOVEAN 

 
 
 

Avocat DUMITRU IULIA MONICA 

În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea 
nr. 51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act. 
Nr. .........................................Data.............................................. 
    Semnătura.............................................. 


