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STATUT
ASOCIAȚIA PENTRU COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ
din
ROMÂNIA

Capitolul 1 - DISPOZITII GENERALE
Articolul 1. ASOCIATIA PENTRU COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ din ROMÂNIA
cu sigla ACER si pagina web: www.acero.ro este o organizație profesională de persoane fizice și
juridice, autonomă, neguvernamentală, nonprofit și are personalitate juridică. Asociația își
desfășoară activitatea în conformitate cu legile statului roman și cu prevederile prezentului
statut.
Articolul 2. Sediul Asociației pentru Compatibilitate Electromagnetică din România este stabilit
la S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., cu sediul in Craiova, str. Tehnicii nr.l, judetul Dolj.
Articolul 3. Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică din Romania este
constituită pe termen nelimitat.
Articolul 4. Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică din Romania reunește
prin libera adeziune:
a) persoane fizice, indiferent de naționalitate, convingeri politice, religie, sex și vârstă,
dar care activează, au activat sau sunt interesați în domeniul compatibilității electromagnetice
și aderă la prezentul statut;
b) persoane juridice (întreprinderi, companii, societăți, organizații și instituții) care au în
domeniul de activitate probleme de compatibilitate electromagnetică și care aderă la prezentul
statut.
Articolul 5. Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică din România s-a constituit
prin consens în Adunarea Generală din data de 22.05.1997 pe baza legislației în vigoare (legea
nr.21/1924).
Capitolul 2 - OBIECTIVE PRINCIPALE
Articolul 6. Asociația pentru Compatibilitate Electromagnetică din Romania are
următoarele obiective principale:
- să contribuie activ la promovarea compatibilității electromagnetice în toate domeniile
economice și sociale din România;
- să analizeze periodic evoluția implementării compatibilității electromagnetice în
Romania și să prezinte propuneri de îmbunătățire și dezvoltare, instituțiilor legislative și
executive;
- să sprijine orice inițiativă care contribuie la promovarea și/sau dezvoltarea domeniului
compatibilității electromagnetice în România;
- să participe la elaborarea de acte tehnice normative, standarde și propuneri legislative
pe care să le promoveze forurilor de resort corespunzătoare;
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- să organizeze și să participe pe plan național și internațional la activitățile științifice și
tehnice care privesc compatibilitatea electromagnetică și domeniile conexe de interes;
- să sprijine societățile comerciale, instituțiile private sau cu capital de stat cu lucrări de
cercetare științifică, de expertiză, consultanță, prognoză, analize de calitate, elaborări de norme
și standarde din domeniul său de activitate în condiții determinate contractual;
- să stabilească și să întrețină relații profesionale cu organizații naționale și
internaționale pe profil de cercetare-dezvoltare, producție, standardizare etc;
- să susțină interesele profesional-științifice ale membrilor săi;
- să informeze membrii săi asupra evoluției și progresului tehnic în domeniul
- să contribuie la perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor săi, în domeniul
compatibilității electromagnetice;
- să încurajeze și să ajute, inclusiv material membrii Asociației în publicarea de cărți și
lucrări de specialitate;
- să instituie premii anuale pentru cele mai bune lucrări publicate de membrii ACER în
țară și străinătate în domeniul compatibilității electromagnetice;
- să realizeze publicații proprii;
- să susțină participarea membrilor săi la congrese, simpozioane, mese rotunde, expoziții
de specialitate, organizate pe plan regional, național sau internațional;
- să faciliteze un schimb larg de experiență, cunoștințe și idei în cadrul Asociației și între
aceasta și alte organizații naționale și internaționale;
Articolul 7. Pentru realizarea obiectivelor propuse se stabilesc următoarele:
A. Constituirea în cadrul Asociației a unor Comitete Tehnice pe domenii de activitate.
Numărul și atribuțiile Comitetelor Tehnice se stabilesc de Consiliul Director și nu este
limitativ.
B. Realizarea unei activități de propagandă profesională privind:
- organizarea de congrese, simpozioane, expoziții de specialitate, mese rotunde;
- organizarea de cursuri de pregătire și perfecționare profesională;
- publicarea unor articole și materiale publicitare pe teme de compatibilitate
electromagnetică în reviste de specialitate din tara si strainatate și în presa centrală și locală;
- organizarea altor activități care se vor dovedi necesare utile obiectivelor ACER.
Capitolul 3 – RESURSE
Articolul 8. În vederea susținerii activității Asociației care să permită îndeplinirea
obiectivelor, resursele Asociației se constituie din:
- Taxe de înscriere cu valoarea în lei a echivalentului la cursul oficial al sumei de 5 EURO
pentru persoane fizice și 80 EURO pentru persoane juridice;
- Cotizații anuale ale membrilor cu valoarea în lei a echivalentului la cursul oficial al
sumei de 5 EURO pentru persoane fizice și 80 EURO pentru persoane juridice;
- Încasări din realizarea unor servicii sau activități inițiate de Asociație enumerate la
Articolul 7B;
- Încasări din realizarea unor contracte de cercetare științifică, consultanță etc.
- Donații, cesiuni, subvenții și sponsorizări din partea unor organizații guvernamentale
sau neguvernamentale din țară și străinătate cu respectarea legislației în vigoare si acordul
Consiliului Director al Asociației.
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Capitolul 4 – PATRIMONIU
Articolul 9. Patrimoniul ACER (la constituire) este de 420.000 lei depuși la CEC.
Articolul 10. Resursele financiare ale ACER se constituie pohivit prevederilor Art.8 din
prezentul Statut.
Capitolul 5 – MEMBRI
Articolul 11. Pot deveni membri ai ACER persoanele fizice sau juridice din tară sau
străinătate care recunosc acest statut și care sprijină activitatea asociației.
Articolul 12. Înscrierea solicitantului se face pe baza unei cereri tip pusă la dispoziție de
ACER. Calitatea de membru al Asociației se conferă de către Consiliul Director întrunit în ședință
de lucru pe baza recomandării unui membru ACER. Hotărârea Consiliului Director prin care se
admite sau respinge cererea de primire în Asociaţie se poate contesta la Adunarea Generală,
hotărârea luata de Adunarea Generală fiind definitivă.
Articolul 13. Solicitantul devine membru ACER după confirmarea sa de către Consiliul
Director și după plata taxei de înscriere și a cotizației pe anul în curs.
Articolul 14. Asociația 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 și cotizația anuală.
- Membrii fondatori, persoane fizice sau juridice care sunt primii membri care au hotărât
fondarea ACER. Membrii fondatori plătesc taxa de înscriere, cotizația anuală și au dreptul să
folosească titlul de membru fondator al ACER.
- Membrii susținători, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate care sprijină
moral și material ACER.
- Membrii onorifici ai ACER sunt personalități recunoscute ale vieții publice sau științifice
din țară sau străinătate care sprijină activitatea ACER. Membrii onorifici nu au obligația de a
plăti cotizația anuală. Ei sunt propuși de Consiliul Director și sunt aprobați de Adunarea
Generală.
- Membrii studenți pot participa la activitatea Asociației și la lucrările Adunării Generale,
dar nu au dreptul de a vota sau deține funcții. Dacă numărul membrilor student depășește 10%
din numărul total de membrii ai ACER ei vor fi reprezentați în Consiliul Director printr-un
membru cu drepturi depline în cadrul acestuia. Membrii studenți plătesc o taxă de înscriere și
cotizație anuală de 10% din cea prevăzută pentru membrii persoane fizice.
Articolul 15. Membrii Asociației au următoarele drepturi:
- să participe la adunările generale ale asociației și la acțiunile organizate de aceasta;
- să participe, în numele Asociației, la congrese, simpozioane, expoziții, târguri, etc cu
caracter național și internațional organizate în țară sau străinătate, pe bază de mandat din
partea Consiliului Director;
- să beneficieze de sprijin financiar (partial) în cazul deplasărilor în țară sau străinătate la
congrese sau simpozioane la care prezintă lucrări științifice;
- să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;
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- să propună măsuri de îmbunătățire a activității Asociației, inclusiv a Statutului
Asociatiei.
Articolul 16. Membrii Asociației au următoarele obligații:
- să respecte prevederile prezentului statut;
- să plătească cotizația la termenele stabilite;
- să respecte hotărârile Adunării Generale și deciziile Consiliului Director;
- să contribuie la ridicarea prestigiului Asociației;
- să nu denigreze Asociația;
- să nu lezeze onoarea Asociației prin modul lor de comportare.
Articolul 17. Orice membru se poate retrage din Asociaţie în urma unei cereri, cu
condiţia ca dorinţa de a părăsi Asociaţia să fie formulată în scris.
Articolul 18. Orice membru care nu respectă prevederile statutare şi legile în vigoare
poate fi exclus din Asociaţie.
Articolul 19. Cazurile pentru care un membru poate fi exclus din Asociaţie sunt:
a) - neplata cotizaţiei in fiecare an calendaristic (fost Art.17);
b) - activitate îndreptată împotriva Asociaţiei;
c) - activitatea sa are efecte negative asupra capacităţii Asociaţiei de a-şi desfăşura
activitatea;
d) - încălcarea normelor de conduită socială ca membru al Asociaţiei şi care aduc
prejudicii prestigiului Asociaţiei;
e) - oricare alte cauze care pot prejudicia imaginea Asociaţiei şi credibilitatea acesteia.
Articolul 20. Procedura de excludere:
a) Când Consiliul Director este sesizat ori în ipoteza în care s-a sesizat din oficiu de
existenţa cauzelor care conduc la excluderea membrului, Consiliul Director, la prima Adunare
Generala va prezenta cazul în faţa membrilor, cu propunerea motivată pentru excluderea
membrului sau membrilor în cauză sau cu propunerea de repingere a cauzelor care au generat
cererea de excludere.
b) Adunarea Generală este suverană a hotărî excluderea, hotărâre care se va lua cu
votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenţi. Hotărârea este definită.
Articolul 21. Membrii care se retrag sau sunt excluşi pierd drepturile asupra
patrimoniului social.
Articolul 22. Membrii asociației au obligația de a plăti cotizația până în ziua în care au
pierdut calitatea de membru.
Articolul 23. Membrii interesaţi pot ataca hotărârile Adunării Generale înaintea
instanţelor judecătoreşti numai pentru motive de ordine publică şi abatere de la scopul
Asociaţiei, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii.
Articolul 24. Membrii ACER nu au dreptul să desfășoare activități politice în cadrul
Asociației.

Capitolul 6 - CONDUCERE, CONTROL, ASIGURAREA PERMANENȚEI
Articolul 25. Conducerea și controlul Asociației se realizează prin:
- Adunarea Generală;
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- Consiliul Director;
- Cenzor/Comisia de cenzori, dupa caz.
Articolul 26. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Asociației și
reprezintă organul suprem de conducere al Asociației.
Adunarea Generală se întrunește o dată la 3 (trei) ani la o dată propusă de Consiliul
Director sau de câte ori apar probleme urgente de competența Adunării Generale la
propunerea Consiliului Director sau la propunerea scrisă a cel puțin 1/3 din numărul membrilor.
Articolul 27. Adunarea Generală este valabil constituită când este întrunită 1/3 din
totalul membrilor săi +1.
Membrii Asociației care nu pot participa din motive intemeiate pot transmite o procură
prin e–mail in care consemnează că sunt de acord cu documentele supuse votului in Adunarea
Generală si vor fi reprezentati la vot de un membru participant la Adunarea Generală.
Adunarea Generală se poate desfasura on line (la propunerea Consiliului Director) atunci
cand nu sunt conditii (stare de alertă etc) pentru desfasurarea cu prezență fizică a membrilor
Asociației. Membrii Asociației vor transmite acordul cu documentele supuse discuției prin email si verbal la intalnirea on line.
Adunarea Generală se anuntă cu cel putin 3 săptămani inainte de data propusă de
Consiliul Director prin postare pe pagina web a Asociatiei (www.acero.ro).
Hotărârile Adunării Generale se aprobă cu majoritate simplă a membrilor prezenți cu
excepția aprobării Statutului Asociației când este necesară o majoritate de două treimi din
numărul membrilor prezenți.
Articolul 28. Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:
- Aprobarea Statutului sau a modificărilor acestuia;
- Aprobarea taxei de înscriere și a cotizației anuale a membrilor;
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației;
- Alegerea Președintelui;
- Alegerea celorlalți membri ai Consiliului Director;
- Alegerea Cenzorului sau a Comisiei de Cenzori, după caz;
- Stabilirea remunerației pentru membrii Consiliului Director, dacă este cazul;
- Aprobarea/respingerea retragerii, si a excluderii membrilor Asociatiei
Articolul 29. Consiliul Director este format din:
- Președinte
- 2 Vicepreședinți
- 4 Membri
- Secretar fara drept de vot
Articolul 30. Președintele și Consiliul Director se aleg pe o perioadă de 3 (trei) ani și se
intalnesc o dată pe an sau ori de cate ori este nevoie la propunerea Presedintelui sau a cel putin
2 (doi) membri ai Cosiliului Director.
Articolul 31. În Consiliul Director poate fi ales orice membru ACER: persoana fizică (în
condițiile stipulate în prezentul Statut) sau reprezentant al unei persoane juridice.
Articolul 32. Atribuțiile Consiliului Director și ale Președintelui sunt următoarele:
- asigură conducerea curentă a Asociației;
- analizează și hotărăște asupra problemelor Asociației între Adunări Generale;
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- se reunește la convocarea efectuata de președinte, ori de cate ori acesta consideră
necesar;
- conferă calitatea de membru al Asociației
-elaborează structura organizatorică, aparatul administrativ precum și numărul de
personal necesar structurilor stabilite;
- stabilește legături cu alte organisme și instituții similare, cu organizații naționale și
internaționale, cu organizații guvernamentale și neguvernamentale etc.
- aproba schimbarea sediului Asociatiei.
Articolul 33_. După expirarea mandatului, Consiliul Director girează activitatea
asociaţiei până la alegerea noului Consiliu Director.
Articolul 34. Cenzorul sau Comisia de Cenzori dupa caz supraveghează, controlează,
verifică și raportează: gestiunea Asociației, bugetul, operațiunile financiar-contabile, evidentele
financiar-contabile. Raportul de gestiune se prezintă și se aprobă în Adunarea Generală anuală.
Articolul 35. Asigurarea permanenței activității ACER se realizează prin voluntariat sau
personal retribuit, pentru secretariat si activitate financiar-contabila pe baza de contract
aprobat de Consiliul Director.
Activitatea de cercetare, consultanță, prognoză, etc. finanțată din fonduri publice sau
fonduri ale societăților comerciale poate fi retribuită în limitele prevăzute în contractul
respectiv.
Capitolul 7. DISPOZITII FINALE
Articolul 36. ACER are dreptul să se afilieze sau să devină membru al altor organizații
internaționale din domeniu în baza hotărârii Adunării Generale cu majoritatea simplă a
participanților.
Articolul 37. ACER poate organiza filiale în țară sau în străinătate în funcție de numărul
membrilor existenți permanent în zona respectiva și de interesele specifice ale ACER. Pentru
organizarea filialei trebuie să existe cel puțin 5 membri, aprobarea Consiliului Director și
validarea Adunării Generale a Asociației.
Articolul 38. Autodizolvarea ACER se produce în condițiile legii. Aceeași Adunare
Generală stabilește situația patrimoniului Asociației după desființare.
Articolul 39. Statutul 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 prezenți. Daca nu se realizeaza cvorumul, Adunarea
Generala se reprogrameaza in termen de o lună calendaristica.
Articolul 40. ACER se supune prevederilor legale și statutului propriu. Nici o persoană
juridică sau fizică nu are dreptul sa intervină în gestiunea fondurilor, contul bancar sau
activitatea ACER fără acordul Adunării Generale a Asociației.

Împuternicit
Presedintele Asociatiei: Marinescu Andrei ……………………………………………………………….
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