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STATUTUL ASOCIAŢIEI ROMÂNE PENTRU PROMOVAREA METODELOR
COMPUTAŢIONALE AVANSATE ÎN CERCETAREA ŞTIINTIFICĂ
- ARCAŞ Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1.1. (1) Denumirea asociaţiei este “ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA
METODELOR COMPUTAŢIONALE AVANSATE ÎN CERCETAREA ŞTIINTIFICĂ”, conform dovezii de
disponibilitate a denumirii nr. 97018/28.03.2011 emise de Ministerul Justitiei. Denumirea
prescurtată a asociatiei este ARCAŞ.
(2) Denumirea asociaţiei în limba engleză este “ROMANIAN ASSOCIATION FOR PROMOTION OF
ADVANCED COMPUTATIONAL METHODS IN SCIENTIFIC RESEARCH”. Denumirea prescurtata a
asociaţiei în limba engleză este aceeaşi ca în limba română.
(3) Asociaţia ARCAŞ va fi numită pe scurt în continuare “Asociaţia”
Art. 1.2. Asociaţia este o organizaţie profesională de persoane fizice si juridice din domeniul
cercetarii ştiintifice şi educaţiei constituită prin libera voinţă a membrilor fondatori ca organizaţie
neguvernamentală, autonomă, apolitică şi nonprofit.
Art. 1.3. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, înfiinţată pe baza actului de
constituire semnat de către membrii fondatori, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
actul constitutiv, cu prevederile prezentului statut şi ale Ordonanţei Guvernului 26/2000 cu
completările şi modificările ulterioare.
Art. 1.4. Sediul Asociaţiei este în strada Atomiştilor, nr. 409, cod 077125, oraşul
Măgurele, judeţul Ilfov, România. Sediul poate fi mutat în orice altă locaţie, ca urmare a
hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale. Asociaţia poate înfiinţa filiale şi
alte structuri teritoriale cu conducere proprie în diferite localităţi din ţară sau străinatate, în
condiţiile legii.
Art. 1.5. Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată.

Capitolul II. Scopul, obiectivele şi activităţile asociaţiei
Art. 2.1. Scopul Asociaţiei este de a pune în valoare competenţa profesională a membrilor săi
pentru a uni şi coordona la nivel naţional eforturile în vederea promovării şi dezvoltării
metodelor computaţionale avansate în cercetarea ştiinţifică, precum şi pentru realizarea unei
infrastructuri suport sustenabile.
Art. 2.2. Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele:
1. Susţinerea dezvoltării şi aplicării metodelor computaţionale avansate in domeniul
cercetarii ştiinţifice
2. Reprezentarea coerentă la nivel naţional a intereselor profesionale ale furnizorilor şi
beneficiarilor resurselor şi serviciilor de calcul avansat destinate cercetării ştiintifice
3. Realizarea unor structuri de coordonare a activităţii în domeniu care să reflecte nivelul
profesional al membrilor asociaţiei, cu impact reprezentativ pentru comunitatea naţională
de cercetare şi din mediul academic.
4. Sprijinirea dezvoltării resurselor hardware şi software în vederea
infrastructuri de calcul corespunzătoare cerinţelor grupurilor de cercetare

edificării unei
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5. Realizarea unei reţele naţionale de centre pentru calcul ştiinţific avansat şi exploatarea
acesteia în interesul comunităţii naţionale din cercetare şi educaţie
6. Promovarea valorii şi a normelor de conduită morală specifice mediului ştiintific şi
academic
7. Participarea la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative, a standardelor
naţionale, precum şi a reglementărilor în domeniu
8. Apărarea dreptului la liberă exprimare a membrilor asociaţiei în domeniile care sunt de
competenţa acesteia
9. Susţinerea participării membrilor săi la proiecte de anvergură, colaborări şi manifestări
naţionale şi internaţionale pe tematici de interes pentru asociaţie
10. Informare şi diseminare privind atât activitatea asociaţiei cât şi rezultatele ştiinţifice şi
tehnologice din domeniu
11. Întărirea relaţiilor externe prin colaborarea cu organizatii şi entitaţi europene sau
internaţionale care au preocupări şi interese similare
12. Afilierea la organizaţii internaţionale de prestigiu din domeniul de activitate
13. Colaborarea cu societăţi comerciale de specialitate şi sprijinirea activităţilor de spin-off în
domenii de interes comun
Art. 2.3. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:
1. Promovarea consecventă a utilizării în cercetarea ştiinţifică a noilor metode şi tehnologii
computaţionale precum calculul grid (grid computing), calculul de înaltă performanţă
(high performance computing), calculul cloud (cloud computing), etc.
2. Coordonarea eforturilor de asigurare a disponibilităţii resurselor de calcul avansat pentru
comunitatea ştiintifică şi academică
3. Participarea la elaborarea strategiilor de implementare a tehnologiilor computaţionale
avansate în mediul ştiinţific şi academic
4. Organizarea de dezbateri, ateliere de lucru, conferinţe, congrese, simpozioane
5. Facilitarea participării membrilor săi la manifestări ştiinţifice de profil
6. Organizarea unui centru electronic de informare şi a unor baze de date specializate
7. Organizarea de comisii şi comitete neguvernamentale specializate
8. Editarea unor publicaţii proprii pe suport electronic şi/sau tipărite
9. Susţinerea cercetarii ştiinţifice şi a dezvoltării unor cooperări şi parteneriate pentru
abordarea unor teme complexe sau interdisciplinare de către membrii Asociaţiei,
împreună cu organisme specializate guvernamentale sau neguvernamentale, ca şi cu alte
asociaţii sau societăţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate, conform legislaţiei in vigoare
10. Acordarea de asistenţă pentru colaborarea profesională dintre membrii Asociaţiei
11. Participarea la proiecte europene şi internaţionale
12. Încurajarea iniţiativelor legislative care corespund obiectivelor Asociaţiei şi facilitarea
accesului
membrilor
Asociaţiei
la
organisme
specifice
guvernamentale
şi
neguvernamentale
13. Identificarea de resurse şi fonduri destinate Asociaţiei şi membrilor acesteia
14. Consultanţă privind optimizarea sistemelor şi a codurilor de calcul numeric avansat
15. Consultanţă privind alegerea sistemelor de calcul şi a software-ului aferent
16. Încheierea de contracte de sponsorizare cu persoane fizice şi juridice din ţară şi
străinătate în vederea realizării de activităţi în beneficiul asociaţiei
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17. Întocmirea de studii de prognoză, strategie şi orientare în domeniul de competenţă al
asociaţiei
18. Organizarea de cursuri de formare profesionala in domeniile interdisciplinare conexe cu
profilul asociatiei.
Art. 2.4. Pentru atingerea obiectivelor sale, Asociaţia poate coopera cu alte organizaţii care au
obiective similare sau apropiate.

Capitolul III. Membrii asociaţiei
Art. 3.1. Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate
care desfaşoară activitaţi în domeniul cercetării ştiinţifice legate de scopul şi obiectivele
Asociaţiei, şi care sunt de acord cu prevederile acestui statut.
Art. 3.2. Membrii Asociaţiei pot fi:
a. Membri asociaţi – sunt persoane fizice sau juridice care dobândesc această calitate în urma
adresării unei solicitări către Consiliul Director şi aprobării acesteia de către Adunarea Generală.
b. Membri fondatori – sunt persoane fizice care dobândesc calitatea de membru în momentul
constituirii asociaţiei. Membrii fondatori au aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi membrii asociaţi;
pe langă aceasta sunt semnatari ai actul constitutiv şi statutului iniţial al asociaţiei, şi contribuie
la formarea patrimoniului iniţial al acesteia.
c. Membri onorifici – sunt personalitaţi din România sau din străinătate care dobândesc această
calitate în urma unor servicii deosebite aduse Asociaţiei.

Capitolul IV. Dobândirea şi pierderea calitaţii de membru
Art. 4.1. Statutul de membru asociat se acordă unei persoane fizice sau juridice după criterii
strict profesionale şi morale. Nu se admit criterii de ordin politic sau alte interese străine de
scopul şi obiectivele asociaţiei.
Art. 4.2. Pentru dobândirea calitaţii de membru asociat, o persoană fizică trebuie să adreseze
Consiliului Director o cerere scrisă (formularul de înscriere), însoţită de un curriculum vitae şi de
o recomandare din partea unui membru al asociaţiei. Consiliul Director analizează cererea şi, în
cazul constatării îndeplinirii criteriilor de eligibilitate, o prezintă spre aprobare prin mijloace
electronice tuturor membrilor Asociaţiei, care o pot accepta sau respinge cu majoritatea simplă,
conform Art. 6.8.
Art. 4.3. O persoană juridică poate solicita dobândirea calitaţii de membru asociat doar dacă cel
puţin un angajat al acesteia este deja membru fondator sau asociat. Reprezentantul legal al
persoanei juridice respective completează formularul de înscriere, prin care împuterniceşte un
reprezentant unic în asociaţie din rândul angajaţilor săi care sunt membri fondatori sau asociaţi.
Reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante nu se poate autoîmputernici. Dacă cererea
este avizată favorabil de către Consiliul Director, ea se supune aprobării prin mijloace
electronice tuturor membrilor Asociaţiei, care o pot aproba sau respinge cu majoritatea simplă,
conform Art. 6.8.
Art. 4.3. Calitatea de membru onorific se acordă persoanelor fizice care agreaza principiile după
care asociaţia îşi desfăşoara activitatea şi Statutul acesteia, la propunerea membrilor Asociaţiei
şi cu aprobarea unanimă a Consiliului Director. Consiliul Director informează Adunarea Generală
despre primirea membrilor de onoare.
Art. 4.4. O persoana fizică îşi pierde calitatea de membru în următoarele cazuri:
a) renunţarea la calitatea de membru, adresată în scris preşedintelui Asociaţiei;
b) neplata cotizaţiei pe o durată mai mare de un an;
c) excludere;
d) deces;
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Art. 4.5. O persoana juridică îşi pierde calitatea de membru în cazurile a)-c) din Art. 4.4, sau
atunci când:
a) persoana juridică îşi încetează existenţa;
b) reprezentantul împuternicit al persoanei juridice respective încetează să mai fie membru
al Asociaţiei;
c) raporturile de muncă dintre persoana juridică respectivă şi reprezentantul ei împuternicit
în Asociaţie încetează;
În cazurile b) şi c) de mai sus, persoana juridică are la dispoziţie un interval de timp de 30 de
zile pentru a împuternici un nou reprezentant în Asociaţie din rândul angajaţilor săi care sunt
membri fondatori sau asociaţi, după care excluderea intră automat în vigoare.
Art. 4.6. Se sancţionează prin excludere nerespectarea prezentului statut sau a regulamentului
intern, prejudicierea materială, a prestigiului sau intereselor Asociaţiei, sau angajarea în
activităţi care contravin legilor şi ordinii de drept. Propunerea de excludere se face de către
Consiliul Director şi este discutată în Adunarea Generală, la care este invitat să participe şi să ia
cuvântul membrul în cauză. Decizia de excludere se ia de către Adunarea Generală cu o
majoritate de cel puţin 2/3 din numărul participanţilor la vot.
Art. 4.7. Consiliul Director poate hotărî suspendarea din funcţia de membru a unei persoane
asupra căreia se începe o urmărire penală, până la clarificarea situaţiei şi emiterea unei hotărârii
judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Capitolul V. Drepturile şi îndatoririle membrilor asociaţiei
Art. 5.1. (1) Membrii asociaţi au următoarele drepturi:
a) să participe la Adunările Generale, să pună în discuţie si să ia parte la dezbateri privind
problemele care interesează domeniul sau bunul mers al asociaţiei;
b) să semnaleze Asociaţiei problemele care privesc scopul, obiectivele şi interesele
Asociaţiei, în vederea promovării si apărării acestora;
c) să facă propuneri privind activitatea Asociaţiei, folosirea fondurilor acesteia şi activitatea
organelor de conducere;
d) să beneficieze, în condiţiile stabilite de statut şi de regulamentul intern, de serviciile
Asociaţiei;
e) să beneficieze de reduceri de taxe la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări
organizate de Asociaţie;
f) să utilizeze în scopuri strict profesionale mijloacele materiale de care dispune Asociaţia;
g) să se retragă din Asociaţie.
(2) După ce au achitat prima cotizaţie anuală, membrii asociaţi capătă în plus urmatoarele
drepturi:
h) să aleagă si să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
i) să îşi exprime votul, atunci când este cazul.
Art. 5.2. Membrii fondatori au toate drepturile descrise în Art. 5.1 fără ca acestea să fie
condiţionate de plata primei cotizaţii anuale.
Art. 5.3. Membrii onorifici ai Asociaţiei au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi membri, cu excepţia
drepturilor descrise în alineatul (2) din Art. 5.1.
Art. 5.4. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:
a) să respecte statutul, regulamentul intern, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei
şi să acorde tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;
b) să sprijine Asociaţia şi să nu-i aducă prejudicii de ordin moral sau material;
c) să participe la adunările generale şi/sau la şedinţele Consiliului Director, după caz;
d) să-şi îndeplinească atribuţiile care le revin în cadrul Asociaţiei şi să-şi desfăşoare
activitatea în conformitate cu obiectivele şi scopul propus;
e) să plătească cotizaţia la nivelul şi termenele stabilite de Adunarea Generală;
f) să nu facă afirmaţii sau declaraţii în numele Asociaţiei dacă nu au fost abilitaţi pentru
aceasta;
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g) opiniile formulate şi exprimate de membrii individuali sau de grupurile de lucru constituite
cu ocazia activităţilor Asociaţiei antrenează responsabilitatea exclusivă a celor care le-au
emis.
Art. 5.5. Drepturile şi îndatoririle descrise in Art. 5.1, respectiv Art. 5.4 se aplică şi membrilor
care sunt persoane juridice, prin intermediul reprezentanţilor lor împuterniciţi.
Art. 5.6. (1) Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia.
Asociaţia singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele
sau faptele sale. (2) Răspunderea pentru gestiunea asociaţiei revine Consiliului Director.

Capitolul VI. Organele de conducere, administrare şi control
Art. 6.1. (1) Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul sau Comisia de Cenzori.
Art. 6.2. Fiecare organ de conducere, administrare sau control în ansamblul lui şi fiecare dintre
membrii acestuia răspunde de activitatea sa în faţa Adunării Generale.
Art. 6.3. Adunarea Generală se constituie din totalitatea membrilor Asociaţiei şi reprezintă
organul suprem de conducere al acestora.
Art. 6.4. Adunarea Generală se întruneşte anual în sesiune plenară ordinară. Pentru rezolvarea
unor probleme urgente se poate întruni şi în sesiuni plenare extraordinare. Convocarea Adunării
Generale în sesiune plenară extraordinară se poate face la cererea a cel puţin jumătate plus unu
din numărul membrilor săi, la propunerea Consiliului Director, a Preşedintelui, a Cenzorului sau
a Comisiei de Cenzori.
Art. 6.5. Adunarea Generală se convoacă în sesiune plenară ordinară de catre Preşedintele
Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea datei întrunirii. Adunarea Generală se poate convoaca în
sesiune plenară extrordinară de catre Preşedintele Asociaţiei cu cel puţin 7 zile înaintea datei
întrunirii. Odată cu convocarea se comunică membrilor săi ordinea de zi preliminară, cu
prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.
Art. 6.6. Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din
numărul total al membrilor săi cu drept de vot existenţi la data convocării. Dacă la prima
convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, se va face o nouă convocare pentru o
dată ce se va situa într-un interval de timp de maxim două săptămâni de la data stabilită pentru
prima convocare; această a doua convocare este valabil constituită daca sunt prezenţi cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi cu drept de vot existenţi la data
convocării.
Art. 6.7. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele în funcţiune al Asociaţiei. Înainte de
deschiderea Adunării Generale, se va verifica numărul membrilor prezenţi după lista nominală,
raportându-se Adunării Generale rezultatul verificării.
Art. 6.8. (1) Hotărârile Adunării Generale se pot lua în doua moduri:
a) vot în şedinţe plenare;
b) vot prin mijloace electronice de comunicare (vot electronic).
(2) Fiecare membru al Adunării Generale are dreptul la maxim un singur vot.
(3) Exceptând cazurile din alineatul (4), hotărârile Adunării Generale se adoptă în sesiune
plenară cu majoritate simplă, adică prin votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul
membrilor cu drept de vot prezenţi.
(4) Aprobarea şi modificarea statutului, regulamentului intern al Asociaţiei se face în sesiune
plenară cu o majoritate de cel puţin două treimi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot
prezenţi.
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(5) În cazuri de urgenţă şi care nu privesc cazurile din alineatul (4), deciziile pot fi luate de
membrii Adunarii Generale prin vot electronic, dacă îşi exprimă votul cel puţin jumatate plus unu
din numărul total de membri cu drept de vot ai Asociaţiei existenţi la data convocării. În acest
caz, hotarârile se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.
(6) În problemele care sunt de competenţa exclusivă a persoanelor juridice membre ale
asociaţiei, la vot participă doar reprezentanţii împuterniciţi ai acestora şi Preşedintele Asociaţiei.
(7) Hotărârile luate de către Adunarea Generală, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii
pentru toţi membrii Asociaţiei.
Art. 6.9. Adunarea Generală are următoarele atribuţii şi competenţe:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale activităţii Asociaţiei pe perioada până la
următoarea Adunare Generală;
b) dezbate raportul de activitate al Consiliului Director şi raportul de verificare al Cenzorului
sau Comisiei de Cenzori privind activitatea desfăşurată între sesiunile Adunării Generale
şi solicită descărcarea de gestiune;
c) validează deciziile luate prin vot electronic între sesiunile Adunării Generale, inclusiv
primirea de noi membri;
d) aprobă modificarea statutului Asociaţiei;
e) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil al Asociaţiei;
f) dezbate problemele de interes general şi actual ale Asociaţiei, adoptă rezoluţii care
reflectă poziţia membrilor Asociaţiei în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi
propunerile de măsuri corespunzătoare;
g) decide prin vot cu majoritate simplă în problemele nerezolvate în întrunirile Consiliului
Director;
h) alege şi poate să revoce Preşedintele Asociaţiei şi membrii Consiliului Director
i) alege şi poate să revoce Cenzorul sau membrii Comisiei de Cenzori şi stabileşte regulile
generale de organizare şi funcţionare a acesteia;
j) aprobă sau respinge cererile de primire de noi membri în Asociaţie;
k) aprobă modificarea formei de organizare teritorială a Asociaţiei şi amendarea
corespunzătoare a statutului şi regulamentului intern, in urma propunerii Consiliului
Director;
l) aprobă înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea de filiale şi alte structuri teritoriale;
m) stabileşte cuantumul cotizaţiei;
n) decide dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după
lichidare.
Art. 6.10. (1) Preşedintele Asociaţiei este ales pe o durată de 2 ani de către Adunarea Generală
dintre membrii Asociaţiei şi are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, angajând Asociaţia în relaţiile cu partenerii din
ţară şi străinătate şi cu persoanele fizice, după consultarea Consiliului Director;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu împuternicirea Consiliului
Director;
c) urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
d) participă cu drept de vot la şedinţele Consiliului Director;
e) răspunde de conducerea curentă a Asociaţiei şi a lucrărilor Consiliului Director;
f) convoacă şi prezidează Adunarea Generală;
g) îndeplineşte celelalte atribuţii stabilite prin statut.
(2) Preşedintele Asociaţiei poate fi reales o singură dată.
Art. 6.11. (1) Alegerea organelor de conducere a Asociaţiei se face în Adunarea Generală prin
vot direct şi secret cu majoritate simplă, la interval de doi ani.
(2) Alegerile se organizează după un regulament propriu, propus de Consiliul Director şi aprobat
de Adunarea Generală. Regulamentul se va face public cu minim 3 luni înainte de alegeri.
(3) Organizarea alegerilor se va realiza de către un Comitet de Organizare al Alegerilor, a cărui
componenţă este propusă de Consiliul Director şi aprobată de Adunarea Generală.
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(4) La alegerea Preşedintelui Asociaţiei, în cazul existenţei mai multor propuneri în care nici una
nu îndeplineşte majoritatea simplă, se reia procedura cu primii doi clasaţi în ordinea voturilor
obţinute.
(5) O persoană aleasă într-o funcţie de conducere poate să fie demisă pe baza consultării prin
vot a organului de conducere care a ales-o, urmând aceeaşi procedură ca şi în cazul alegerii.
Procesul de demitere poate să fie iniţiat de minim 1/3 din numărul total de membri ai organului
de conducere respectiv.

Capitolul VII. Conducerea operativa şi controlul financiar
Art. 7.1. Conducerea operativă a Asociaţiei este asigurată de Consiliul Director format din 5-7
membri: Preşedintele şi Vicepreşedintele Asociaţiei, un Secretar şi alţi 2-4 membri. Consiliul
Director este ales dintre membrii Asociaţiei de către Adunarea Generală pentru o perioadă de doi
ani.
Art. 7.2. Consiliul Director coordonează activitatea Asociaţiei între sesiunile Adunările Generale
şi asigură punerea în executare a hotărârilor acesteia.
Art. 7.3. Consiliul Director îşi va alege Vicepreşedintele şi Secretarul cu o majoritate simplă de
voturi.
Art. 7.4. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
a) administrează fondurile Asociaţiei şi raportează anual asupra modului de utilizare a
acestora;
b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, situaţii financiare anuale, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
c) ţine evidenţa membrilor Asociaţiei şi avizează solicitările de aderare a noilor membri;
d) împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei să încheie acte juridice în numele şi pe seama
Asociaţiei;
e) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
f) poate angaja prin contracte de muncă pe durate determinate cu funcţii de bază sau
cumul de funcţii, personalul necesar pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
Art. 7.5. (1) Consiliul Director se întruneşte în plen ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o
dată pe semestru.
(2) Consiliul Director se poate întruni şi prin mijloace de comunicare electronică, pentru
rezolvarea unor probleme urgente.
(3) În caz de imposibilitate de participare a unui membru la lucrările Consiliului Director, acesta
poate anunţa în scris sau electronic poziţia sa faţă de problemele care trebuie rezolvate. Pentru
durate mai mari de 6 luni de absenţă neanunţată, membrul respectiv se consideră demisionat.
Art. 7.6. Persoanele retrase sau demisionate din Consiliul Director pot fi înlocuite în funcţie cu
alţi membri ai Asociaţiei, prin hotărârea unanimă a membrilor rămaşi în Consiliul Director.
Art. 7.7. Membrii Asociaţiei care sunt reprezentanţi legali ai unor instituţii de drept public sau
privat, sau care conduc alte organizaţii nu pot ocupa funţiile de Preşedinte sau Vicepreşedinte al
Asociaţiei.
Art. 7.8. Preşedintele Asociaţiei poate delega prin decizie o parte din atribuţiile sale
Vicepreşedintelui. Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al Preşedintelui Asociaţiei, şi ţine
locul Preşedintelui Asociaţiei în absenţa sau la cererea acestuia. Atribuţiile Vicepreşedintelui sunt
stabilite prin regulamentul intern al Asociaţiei.
Art. 7.9. Dezbaterile şi hotărârile organelor de conducere sunt consemnate în procese verbale.
Art. 7.10. Secretarul Consiliului Director are următoarele îndatoriri:
a) asigură comunicarea şi conlucrarea membrilor Consiliului Director;

7

Statutul Asociaţiei Române pentru Promovarea Metodelor Computaţionale Avansate în Cercetarea Ştiintifică
- ARCAŞ -

b) este persoana de contact a Asociaţiei şi asigură transmiterea către organul competent din
Asociaţie a mesajelor din şi către exterior;
c) este responsabil de consemnarea în caietul de procese verbale a hotărârilor luate în
şedinţele Consiliului Director;
d) coordonează activitatea de secretariat din cadrul Asociaţiei.
Art. 7.11. (1) În conformitate cu prevederile OG26/2000, controlul financiar intern al Asociaţiei
este asigurat astfel:
a) dacă până la data întrunirii ultimei adunări generale Asociaţia numără cel mult 15
membri, dreptul de control financiar intern este exercitat de către un membru al
Asociaţiei nominalizat in Actul de Constituire;
b) controlul financiar intern este efectuat de către un Cenzor dacă numărul membrilor
înscrişi în Asociaţie până la data întrunirii ultimei adunări generale este mai mare de 16 şi
cel mult 100;
c) controlul financiar intern este efectuat de către o Comisie de Cenzori formata din trei
persoane dacă numarul membrilor înscrişi în Asociaţie până la data întrunirii ultimei
adunări generale depăşeşte 100.
(2) Cenzorul şi Comisia de Cenzori sunt aleşi de către Adunarea Generală.
(3) Comisia de Cenzori are în componenţă un Preşedinte şi minim un contabil autorizat sau
expert contabil, în condiţiile legii.
(4) Membrii Consiliului Director nu pot să fie cenzori.
Art. 7.12. Cenzorul, Comisia de Cenzori şi membrul Asociaţiei cu drept de control au
următoarele atribuţii:
a)
b)
c)
d)
e)

verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
verifică executarea bugetului şi operaţiunile financiar contabile;
întocmeşte rapoarte şi le prezinta Adunării Generale, conform regulamentului intern;
poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
în cazul constatării unor nereguli grave, poate solicita convocarea Adunării Generale în
sesiune extraordinară.
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Art. 7.13. Cenzorul, Comisia de Cenzori, sau membrul Asociaţiei cu drept de control financiar
intern vor putea să-şi exercite oricând controlul, dar nu mai rar de o dată pe semestru.

Capitolul VIII. Patrimoniu, fonduri
Art. 8.1. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este format din activul iniţial, constituit prin aportul în
numerar al membrilor fondatori, în valoare totală de 700 lei. El este destinat exclusiv scopului
Asociaţiei şi nu poate fi transmis altor asociaţii sau asociaţi.
Art. 8.2. (1) Resursele patrimoniale ale asociaţiei cuprind:
a) sume provenite din cotizaţiile membrilor, dobânzi şi dividende rezultate din plasarea
sumelor disponibile, în condiţii legale;
b) donaţii, sponsorizări legale sau sume provenite de la persoane fizice, fundaţii, asociaţii şi
societăţi comerciale;
c) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
d) resurse provenite din activităţile economice directe desfăşurate în vederea autofinanţării,
inclusiv servicii de conducere de programe, proiecte şi alte asemenea;
e) proprietăţi ale Asociaţiei pe care şi le poate constitui pe parcurs;
f) alte venituri prevăzute de lege.
(2) Bunurile mobile şi/sau imobile din patrimoniul Asociaţiei pot fi folosite numai potrivit
intereselor legitime ale membrilor Societăţii, fără a putea fi împărţite între aceştia.
Art. 8.3. (1) Societatea elaborează un plan anual de venituri şi de cheltuieli, ca bază de calcul
fiind luat în considerare anul calendaristic.
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(2) Cotizaţia anuală pe care o plătesc membrii Asociaţiei este propusă de Consiliul Director şi
aprobată de Adunarea Generală. Modul de plata al cotizaţiei se face pe baza unui regulament
aprobat de Consiliul Director.
(3) Retragerea sau excluderea din Asociaţie nu dau dreptul la pretenţii asupra contribuţiei,
inclusiv asupra cotizaţiei depuse, respectiv asupra patrimoniului Asociaţiei, şi nici nu exonerează
de răspundere persoana respectivă privind eventualele prejudicii aduse Asociaţiei.
Art. 8.4. Contabilitatea Asociaţiei este organizată conform dispoziţiilor legale.

Capitolul IX. Dispoziţii finale
Art. 9.1. Acest document este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea lui
urmând a se face numai în formă scrisă, cu respectarea prevederilor din prezentul statut si a
reglementărilor legale.
Art. 9.2. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare şi
vor fi dezvoltate prin regulamentul intern al Asociaţiei.
Art. 9.3. Dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei se va efectua în condiţiile prevăzute de Ordonanţa
Guvernului 26/2000 cu completările şi modificările ulterioare.
Redactat în 9 exemplare a câte 9 pagini fiecare, astăzi, ........................

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI
1. Mihnea Alexandru Dulea
2. Liviu Ixaru
3. Ioan Lucian Muntean
4. Cosmin-Constantin Nistor
5. Andrei-Marcel Paraschiv
6. Dana Petcu
7. Marius-Ioan Piso
8. Octavian Rusu
9. Emil-Ioan Sluşanschi
10. Ion-Sorin Zgură
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