ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN
ROMÂNIA
A.I.I.R.
STATUT
CAPITOLUL 1
Denumirea, sediul, forma juridică, durata
Art. 1. Denumirea şi sediul :
Denumirea organizaţiei este : ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII
DIN ROMÂNIA. ( A.I.I.R. ).
Art. 2. Sediul A.I.I.R. este la UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DE
CONSTRUCŢII BUCUREŞTI - FACULTATEA DE INSTALAŢII, B-dul Pache
Protopopescu nr. 66, sectorul 2, BUCUREŞTI.
Art.3. Cadrul juridic : ASOCIAŢIA INGINERILOR DE
INSTALAŢII
DIN ROMÂNIA ( A.I.I.R. ), este o organizaţie profesională, autonomă, fără scop
patrimonial, neguvernamentală, cu personalitate juridică, desfăşurându-şi activitatea în
conformitate cu legile ţării şi prezentul statut.
Art. 4. Durata de funcţionare a A.I.I.R. este nelimitată.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectivele asociaţiei
Art. 5. Scopul constituirii A.I.I.R. este de a crea cadrul organizatoric în vederea
promovării măsurilor, conceptelor şi acţiunilor care să conducă la susţinerea
intereselor profesionale precum şi la creşterea şi perfecţionarea activităţii inginerilor
de instalaţii din învăţământ, cercetare, proiectare, executare şi exploatare pentru
realizarea unor instalaţii eficiente.
Art. 6. Obiectivele principale ale A.I.I.R. sunt:
- ridicarea nivelului ştiinţific şi de pregătire profesională a cadrelor tehnice din
domeniul instalaţiilor de încălzire, răcire, ventilare, climatizare, sanitare, gaze, iluminat,
electrice, automatizări şi surse noi de energie;
- promovarea ştiinţei şi tehnicii moderne în domeniul instalaţiilor;
- sprijinirea şi promovarea tinerilor ce dovedesc calităţi profesionale deosebite;
- promovarea schimbului de idei între membrii asociaţiei;

- asigurarea documentării tehnice în domeniul instalaţiilor;
- participarea la elaborarea şi analiza actelor normative, a prescripţiilor tehnice şi
a programelor de cercetare din domeniul instalaţiilor;
- colaborarea cu alte asociaţii similare din ţară şi din străinătate sau cu organizaţii
internaţionale;
- sprijinirea iniţiativelor privind perfecţionarea activităţii din învăţământ,
cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare din domeniul instalaţiilor;
- susţinerea revendicărilor profesionale ale corpului inginerilor din domeniul
instalaţiilor;
- promovarea legalităţii şi a eticii profesionale în activitatea tehnică şi în relaţiile
dintre membrii asociaţiei;
- asigurarea asistenţei tehnice, la cerere, în cazul unor litigii tehnice, sau a
semnalării unor divergenţe tehnice între membrii asociaţiei;
- asigurarea asistenţei tehnico-ştiinţifică sau a expertizei tehnice prin experţi
tehnici atestaţi ai asociaţiei, la cerere, pentru soluţionarea unor probleme de importanţă
deosebită;
- reprezentarea intereselor tehnice şi profesionale ale membrilor asociaţiei în faţa
organelor centrale şi locale, prin iniţierea sau participarea la elaborarea de normative
tehnice de specialitate şi de proiecte legislative.
CAPITOLUL III
Forme de activitate
Art.7. Principalele activităţi desfăşurate de A.I.I.R. sunt:
- organizarea de manifestări tehnico-ştiinţifice: conferinţe, simpozioane, mese
rotunde de specialitate şi asigurarea cu precădere a accesului la aceste manifestări a
membrilor asociaţiei;
- organizarea expoziţiilor de specialitate şi asigurarea cu precădere a accesului la
aceste expoziţii a membrilor asociaţiei;
- organizarea cursurilor de pregătire şi a comisiilor pentru examenele de atestare
a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru specialităţile: încălzire şi
ventilare, sanitare, alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii de combaterea incendiilor,
instalaţii de gaze naturale şi gaze petroliere lichefiate;
- organizarea cursurilor de pregătire şi a comisiilor pentru examenele de atestare
a auditori energetici pentru instalaţii, respectiv pentru construcţii şi instalaţii;
- organizarea cursurilor de pregătire şi autorizarea specialiştilor care lucrează în
proiectare, execuţie şi exploatare în specialităţile: încălzire, ventilare şi climatizare,
sanitare, alimentare cu apă şi canalizare, instalaţii de stingere a incendiilor şi fluide
tehnologice, instalaţii electrice, de iluminat, protecţie la descărcări atmosferice şi
instalaţii de automatizare;
- asigură atestarea nivelului profesional şi tehnic în vederea certificării
profesionale a societăţilor de proictare, execuţie şi exploatare, pentru asigurarea
nivelului calitativ al activităţii acestora;
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- asigurarea accesului la revistele de specialitate, pentru publicarea de reclame şi
de articole referitoare la soluţii, sisteme, echipamente şi materiale de instalaţii ;
- analiza în comisiile de specialitate a programelor de studii, cercetări şi
prescripţii tehnice în vederea perfecţionării lor şi participarea la elaborarea prescripţiilor
tehnice în domeniul instalaţiilor ;
- stabilirea programelor de studii, cercetări şi de prescripţii tehnice care se
elaborează prin finanţare din partea asociaţiei ;
- informarea periodică a membrilor asociaţiei, prin revistele de specialitate ale
asociaţiei, asupra evoluţiei prescripţiilor tehnice, asupra studiilor şi cercetărilor ce se
efectuează în ţară şi în străinătate şi a promovarii standardelor europene din domeniul
instalaţiilor şi a creşterii performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente;
- analizarea de către comisiile de specialitate a prescripţiilor tehnice din domeniul
instalaţiilor pentru emiterea unui aviz de specialitate, sau de coordonare în vederea
aprobării lor;
- desfăşurarea de activităţi economice din domeniul instalaţiilor;
- asigurarea de servicii de consultanţă, verificări de proiecte sau expertize tehnice
din domeniul instalaţiilor, prin specialişti atestaţi ai asociaţiei;
- elaborarea sau participarea la elaborarea de studii, analize, proiecte, prescripţii
tehnice, din domeniul instalaţiilor, prin specialişti atestaţi sau autorizaţi ai asociaţiei;
- asigurarea de prestări de servicii, în domeniul instalaţiilor, prin specialişti atestaţi
sau autorizaţi ai asociaţiei;
- recomandarea de completari sau modificari ale planurilor de învăţământ mediu şi
superior din domeniul instalaţiilor, în funcţie de solicitările membrilor asociaţiei ;
- asigurarea accesului, pentru membrii asociaţiei, la documentaţiile tehnice,
ştiinţifice şi economice din domeniul instalaţiilor;
-colaborarea sau asocierea cu alte organisme similare din ţară sau din
străinătate în vedera sprijinirii în comun a măsurilor legislative sau administrative care
prezintă interes pentru asociaţie şi membrii acesteia;
CAPITOLUL IV
Calitatea de membru
Art. 8. Pot fi membri A.I.I.R. persoane fizice: inginerii, subinginerii/inginerii
colegiu de instalaţii şi studenţii facultăţilor de instalaţii.
Pot fi membrii A.I.I.R. persoane fizice: inginerii de alte specialităţi în afara celor
din domeniul instalaţiilor, dacă au doctoratul sau masteratul într-un profil specific de
instalaţii (termice, ventilare, sanitare, gaze naturale şi petroliere, electrice şi
automatizari) şi au lucrat în învăţământ, cercetare sau proiectare în profilul specific
respectivă minimum 10 ani.
Pot fi membri A.I.I.R. persoane juridice care activează în cercetare, proiectare,
execuţie, exploatare, producerea sau desfacerea de echipamente, aparataje, materiale
şi produse din domeniul instalaţiilor şi care sprijină activitatea asociaţiei.
Pot fi membrii asociaţi ai A.I.I.R. persoane fizice, persoane juridice, societăţi sau
asociaţii care sprijină A.I.I.R. şi contribuie la promovarea legăturilor ştiinţifice,
tehnice şi la organizarea de conferinţe, simpozioane, expoziţii etc.
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Art. 9. Pot fi membrii de onoare ai A.I.I.R. foştii preşedinţi ai AIIR,
personalităţi din ţară şi din străinătate care sprijină domeniul instalaţiilor.
Art. 10. Pentru obţinerea calităţii de membru al asociaţiei, solicitantul prezintă
la Secretariatul asociaţiei:
- adeziunea prin care se menţionează acordul cu prevederile statutului;
- copia diplomei de absolvire a institutului de învăţământ superior, copia
diplomei de doctor sau de master, după caz;
- recomandare din partea filialei teritoriale a asociaţiei;
Adeziunea se supune aprobării Consiliului Director al asociaţiei, după care se
transmite solicitantului hotărârea luată.
În cazul admiterii înscrierii în asociaţie, în vederea transmiterii legitimaţiei şi a
diplomei de membru, solicitantul trimite la Secretariatul asociaţiei:
- dovada plăţii taxei de înscriere ;
- dovada plaţii cotizaţiei anuale ;
- dovada abonarii la revista Instalatorul pe anul în curs ;
- o fotografie color tip buletin.
Calitatea de membru al asociaţiei se poate pierde prin renunţarea în scris la
aceasta, prin neplata cotizaţiei, pe o perioadă mai mare de 6 luni, sau prin excludere ca
urmare a unor acţiuni contrare prevederilor statutului asociaţiei sau a unor acţiuni prin
care se aduc prejudicii materiale sau morale asociaţiei.
Calitatea de membru al asociaţiei se poate pierde şi prin neplata abonamentului
la Revista INSTALATORUL sau prin pierderea drepturilor civile
Membrii asociaţiei care au renunţat la calitatea de membru sau care nu şi-au plătit
cotizaţia sau abonamentul la Revista INSTALATORUL, în cazul în care doresc
revenirea în cadrul A.I.I.R., trebuie să achite din nou taxa de înscriere şi să achite
cotizaţia anuală sau abonamentul.
Calitatea de membru de onoare sau preşedinte de onoare se obţine cu aprobarea
Consiliului Director al asociaţiei.
Calitatea de membru al asociaţiei nu exclude libertatea acestora de a adera şi de a
se înscrie şi în alte organizaţii profesionale.
Membrii A.I.I.R. primesc diploma şi legitimaţia de membru.
.
CAPITOLUL V
Drepturile şi obligaţiile membrilor
Art. 11. Membrii A.I.I.R. au următoarele drepturi :
- dreptul de a-şi exprima şi susţine liber părerile în diferite activităţi ale asociaţiei;
- dreptul de a participa la votarea hotărârilor propuse în diferite acţiuni;
- dreptul de a propune candidaţi şi de a fi aleşi în organele de conducere ale
asociaţiei;
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- dreptul la reduceri de taxe la publicaţii, manifestări tehnico-ştiinţifice, cursuri de
pregătire profesională etc, organizate de asociaţie;
- dreptul de acces la documentaţia tehnică din propietatea asociaţiei;
- să propună modificări, completări sau elaborarea de prescripţii tehnice;
- să fie arbitrat cu competenţă şi bună credinţă în cazul unor litigii tehnice pentru
care părţile au acceptat arbitrajul asociaţiei;
- să beneficieze de asistenţă tehnico-ştiinţifică şi de expertize tehnice, pentru
soluţionarea unor probleme de importanţă deosebită;
- să recomande primirea de noi membrii în asociaţie.
Membrii organelor de conducere ai filialelor şi comisiilor A.I.I.R. au şi
următorele drepturi:
- de a fi membrii ai comisiilor de atestare pentru: verificatori de proiecte şi
experţi tehnici, auditori energetici şi pentru autorizare în domeniul instalaţiilor;
- să participe în calitate de formatori la cursurile de pregătire profesională
organizate de asociaţie;
- de a fi membrii ai comisiilor de stabilire a participanţilor pentru vizite de
documentare în străinătate.
Art. 12. Membrii asociaţi au următorele drepturi:
- să primească la cerere informaţii tehnico - economice din posesia asociaţiei;
- să participe la manifestările tehnico - ştiinţifice organizate de asociaţie;
- să participe la programele de elaborare de studii, cercetări, prescripţii tehnice,
pregătire profesională etc, organizate de asociaţie;
Art.13. - Membrii A.I.I.R. au următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile statutului;
- să plătească taxa de înscriere şi cotizaţiile;
- să sprijine desfăşurarea activităţilor asociaţiei ;
- să contribuie la dezvoltarea şi creşterea prestigiului şi importanţei asociaţiei;
- să sprijine organizarea manifestărilor tehnico - ştiinţifice prin aport personal sau
material;
- să sprijine organizarea de cursuri de pregătire profesională, a programelor de
specializare profesională;
- să sprijine organizarea asistenţei tehnice prin comisii de specialişti în cazul unor
litigii sau a semnalării unor divergenţe între membrii asociaţiei;
- să plătească la termen cotizaţiile stabilite şi să susţină material şi financiar
asociaţia;
- să fie abonat la INSTALATORUL, revista Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii
din România;
- să participe la acţiunile organizate de asociaţie;
- să nu aducă asociaţiei, prejudicii morale, materiale sau de altă natură.
Membrii organelor de conducere a A.I.I.R. au şi următoarele obligaţii:
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- să asigure organizarea manifestărilor tehnico-ştiinţifice locale, naţionale şi cu
participare internaţională şi în cooperare internaţională;
- să asigure organizarea de consultaţii tehnice profesionale;
- să asigure editarea publicaţiilor profesionale, a lucrărilor sau a consfătuirilor etc.

CAPITOLUL VI
Organizarea şi funcţionarea asociaţiei
Art. 14. Organele A.I.I.R. sunt:
- Adunarea Generală;
- Consiliul Director;
- Comisia de Cenzori.
Art. 15. (1) Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din
reprezentanţii membrilor asociaţiaţiei desemnaţi conform statutului.
(2) Competenţa Adunării Generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobă nivelul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor pe categorii de membrii;
c) aprobarea bugetul de venituri şi cheltueli şi a situaţiei finaciare anuale;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
e) alegerea şi revocarea a membrilor Comisiei de Cenzori;
f) înfiinţarea de filiale;
g) aprobă planul anual de activitate, propus de Consiliul Director;
h) aprobă raportul comisiei de cenzori şi descărcarea de gestiune pentru anul
precedent;
i) aprobă limitele investiţiilor şi a creditelor pe care le poate contracta asociaţia ;
j) aprobă colaborarea şi asocierea cu alte organisme similare din ţară şi din
străinătate ;
k) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
l) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor
rămase după lichidare;
Art. 16. (1) Adunarea Generală se convoacă de Preşedintele Consiliului Director şi
se întruneşte anual în cadrul Conferinţei Naţionale a Asociaţiei sau ori de câte ori este
solicitată de Consiliul Director sau de o cincime din numărul membrilor asociaţiei ;
(2) Data, locul, ordinea de zi şi problemele ce se supun dezbaterilor se anunţă
prin publicaţiile sau mijloacele de informare A.I.I.R., cu minimum 15 zile înainte de
data stabilită şedinţa Adunării Generae ;
(3) Adunarea Generală este prezidată de Preşedintele Consiliului Director.
(4) Adunarea Generală este legal constituită când sunt prezenţi jumătate plus unul
din membrii asociaţiei propuşi de filiale, pentru a participa ca delegaţi la aceasta.
(5) În cazul în care nu se asigură prezenţa conform prevederilor de la punctul (4),
se convoacă o nouă adunare generală în decurs de două săptămâni, care este legal
constituită cu numărul de membrii prezenţi.
6

(6) Adunarea Generală hotărăşte prin votul majorităţii membrilor prezenţi,
respectiv jumătate plus unul.
(7) Votul în cadrul Adunării Generale se exprimă liber şi deschis.
Art. 17 (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării
Generale.
(2) Consiliul Director îşi exercită competenţa prin:
a) prezintarea Adunării Generale a raportului de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltueli, a situaţiei financiare anuale, a proiectului
bugetului de venituri şi cheltueli şi a proiectelor programelor asociaţiei;
b) încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobrea organigramei şi a politicei de personal al asociaţiei;
d) îndeplinrea oricăror alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
(3) Consiliul Director are şi următoarele atribuţii:
a) stabileşte direcţiile viitoare de acţiune şi concepţia de dezvoltare a asociaţiei;
b) propune colaborarea şi asocierea cu alte organisme similare din ţară şi din
străinătate;
c) propune participarea la elaborarea de acte normative şi legislative din
domeniul instalaţiilor;
d) aprobă indemnizaţiile, premierile şi orice alte drepturi ale membrilor
Consiliului Director;
e) propune nivelul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor pe categorii de membrii;
f) stabileşte prestaţiile şi publicaţiile care se pun la dispoziţia membrilor
asociaţiei, precum şi preţurile pentru aceste prestaţii şi publicaţii;
g) propune limitele investiţiilor şi a creditelor pe care le poate
contracta asociaţia;
h) aprobă comisiile de specialişti şi colectivele de experţi care participă la
elaborarea studiilor, cercetărilor sau prescripţiilor tehnice etc;
i) aprobă constituirea în cadrul asociaţiei şi a altor structuri organizatorice,
menite să asigure dezvoltarea activităţii şi îndeplinirea programelor şi a planului de
activitate;
j) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare elaborat pe baza
prevederilor statutului;
k) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionarea a comisiilor de autorizare a
specialiştilor de instalaţii;
l) aprobă regulamentele de funcţionare şi organizare a comisiilor de specialişti
pentru activităţi specifice asociaţiei;
m) aprobă numirea membrilor de onoare ai asociaţiei;
n) propune numirea membrilor care să reprezinte asociaţia în diferite comisii;
o) aprobă regulamentul privind atribuţiile Biroului Executiv;
p) aprobă schimbarea sediului asociaţiei.
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Art. 18. (1) Consiliul Director este compus din preşedinte care este preşdintele
A.I.I.R., nouă vicepreşedinţi şi doi secretari, aleşi pentru un mandat de 4 ani, de
Adunarea Generală..
(2) Din Consiliul Director fac parte de drept, fără să fie aleşi, în calitate de
vicepreşedinţi: preşedinţii filialelor A.I.I.R., decanii Facultăţilor de Instalaţii, prorectorii
Universităţiilor Tehnice dacă au specialitatea instalaţii, preşedinţii societăţilor şi
asociaţiilor afiliate la A.I.I.R., un vicepreşedinte reprezentant al persoanelor juridice
membre A.I.I.R.
(3) Consiliul Director numeşte în funcţii executive un Director Executiv şi un
contabil.
Art. 19 – (1) Consiliului Director în exercitarea atribuţiilor sale numeşte din
cadrul membrilor săi un Biroul Executiv.
(2) Biroul Executiv este format din :Preşedinte, prim vicepreşedinte, trei
vicepreşedinţi, directorul executiv şi un secretar al Consiliului Director.
(3) Preşedintele Consiliului Director poate fi şi preşedintele Biroului Executiv.
Art. 20 – (1) Biroul Executiv al Consiliului Director are următoarele atribuţii :
a) reprezintă A.I.I.R., încheie acte juridice şi efectuează acte materiale în limitele
mandatului primit de la Consiliul Director;
b) întocmeşte şi fundamentează proiectul bugetului anual al A.I.I.R. şi urmăreşte
realizarea bugetului aprobat ;
c) întocmeşte rapoarte curente privind activitatea comisiilor din cadrul A.I.I.R. şi
le supune examinării Consiliului Director;
d) ţine la zi registrul specialiştilor de instalaţii atestaţi sau autorizaţi şi publică
periodic registrul în mijloacele de informare ale asociaţiei.
(2) Atribuţiile de detaliu ale Biroului Executiv şi ale Directorului Executiv, precum
şi condiţiile de remunerare pentru difertite activităţi din cadrul asociaţiei, se stabilesc
prin reglementări interne
Art. 21 – (1) Comisiile de specialitate funcţionează în cadrul Consiliului Director
al A.I.I.R. şi a filialelor, pot avea caracter permanent sau temporar şi sunt organizate pe
următoarele activităţi:
a) comisia verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de instalaţii;
b) comisia auditorilor energetici;
c) comisia de autorizare a specialiştilor de instalaţii;
d) comisia de certificare profesională a firmelor de instalaţii;
e) comisia patronală;
f) comisia de cooperare internaţională;
g) comisia juridică şi de relaţii publice;
h) comisia de avizare a programului de studii, cercetare şi prescripţii
tehnice şi stabilirea lucrărilor care se elaborează din fondurile asociaţiei;
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i) comisia pentru pregătirea de articole pentru revista Instalatorul şi pentru
conferinţele de instalaţii;
Preşedintele şi vicepreşedintele comisiilor de instalaţii sunt vicepreşedinţi
A.I.I.R. numiţi de Consiliul Director. Atribuţiile comisiilor de instalaţii sunt stabilite
prin regulamentele de funcţionare a comisiilor, aprobat de Consiliul Director.
(2) În cadrul Consiliului Director A.I.I.R. funcţionează Comisia de Onoare care
are atribuţii legate de deontologia profesională. Preşedintele sau Preşedintele de Onoare
al A.I.I.R. este preşedintele Comisiei de Onoare. Atribuţiile comisiei de Onoare sunt
stabilite prin Regulamentul de funcţionare al comisiei, aprobat de Consiliul Director.
(3) Pot fi înfiinţate comisii de specialitate pentru rezolvarea unor probleme
deosebite, care nu se pot rezolva de către comisiile de specialitate existente, la
propunerea biroului executiv sau a membrilor asociaţiei.
(4) În cadrul filialelor se pot înfiinţa comisii judeţene sau teritoriale.
Art. 22. (1) Comisia de cenzori este compusă din trei persoane aprobate de
Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.
(2) Membrii comisiei de cenzori aleg un preşedinte al comisiei.
(3) Comisia de cenzori se întruneşte anual la încheierea exerciţiului financiar şi
ori de câte ori se costată că este nevoie, de către membrii comisiei sau de către
preşedintele Consiliului Director.
(4) Comisia de cenzori funcţionează pe baza unui regulament propriu aprobat de
Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.
Unul din membrii comisiei de cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert
contabil, în condiţiile legii.
(5) Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale rapoarte scrise privind
rezultatele controlului, verificărilor şi a constatărilor făcute, şi recomandă măsurile
pentru respectarea legalităţii;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea
Generală.
Art. 23 (1) Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România A.I.I.R. are filiale
teritoriale în centrele universitare cu profil de instalaţii din Bucureşti, Timişoara, Cluj –
Napoca şi Iaşi.
(2) Fiecare filială este constituită din minimum 3 comisii teritoriale fiecare cu un
număr de minimum 10 membrii persoane fizice şi 2 membrii persoane juridice.
Fiecare comisie teritorială are un preşedinte, doi vicepreşedinţi şi un secretar.
Limitele teritoriale ale fiecărei filiale, se stabilesc pe baza reglementărilor interne
ale asociaţiei, aprobate de Consiliul Director al A.I.I.R.
(3) Filialele stabilesc numărul de participanţi membrii persoane fizice şi juridice
împuternicite să le reprezinte la lucrările Adunarii Generale.
(4) Filiale teritoriale se pot înfiinţa şi în alte centre universitare cu profil de
instalaţii, sau în alte oraşe, când îndeplinesc condiţiile da la punctul (2) şi dacă în urma
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activităţii depuse timp de 2 ani în cadrul filialelor existente, filiala respectivă propune
consiliului director al asociaţiei să solicite aprobarea adunării generale A.I.I.R. pentru
înfiinţarea unei noi filiale.
(5) Toţi membrii asociaţiei aparţin filialelor teritoriale cu excepţia membrilor
Consiliului Director, aleşi de adunarea generală, care sunt membrii ai asociaţiei dar care
nu aparţin de nici-o filială cu excepţia preşedinţilor de filiale..
(6) Filialele teritoriale au personalitate juridică şi pot încheia, în nume propriu,
acte juridice de administrare şi de conservare prin actul constitutiv al filialei. Ele pot
încheia acte juridice de dispoziţie, în numele asociaţiei, numai pe baza hotărârii
prealabile ale consiliului director al asociaţiei.
(7) Filialele sunt conduse de un Consiliu Director care este alcătuit dintr-un
preşedinte care este preşedintele filialei, trei vicepreşedinţi şi un secretar, aleşi de
adunarea generală a filialei cu jumătate plus unul din membrii filialei. Filialele pot avea
un aparat propriu în limitele prevederilor din bugetul filialei în funcţie de numărul de
membri şi de activitatea depusă.
(8) Filialele vor primi o cotă anuală din taxele de înscriere şi din cotizaţii,
proporţională cu numărul de membri şi cu planul de acţiuni. Cota anuală se va stabili de
Consiliul Director al A.I.I.R., la solicitarea filialelor, pe baza planului de venituri şi
cheltueli.

CAPITOLUL VI
Mijloace materiale şi financiare
Art. 24. Patrimoniul asociaţiei este de 5 milioane lei, depus la Raiffeisen Bank
Agenţia Decebal Bucureşti.
Art. 25. Activitatea economico-financiară a asociaţiei se desfăşoară pe baza
planului anual de venituri şi cheltueli, aprobat de Adunarea Generală.
Planul anual de venituri şi cheltueli al asociaţiei, poate fi rectificat în cursul
anului de Consiliul Director al asociaţiei şi la propunerea Comisiei de Cenzori în
limitele aprobate de Adunarea Generală.
Art. 26. Veniturile asociaţiei sunt realizate din: taxe de înscriere, cotizaţii
anuale, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile
legii, venituri realizate din activităţi economice directe, resurse obţinute de la bugetul de
stat şi/sau bugetele locale, donaţii şi contribuţii, subvenţii, sponsorizări sau legate de la
persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, din servicii de consultanţă, din
taxe de participare la cursurile de pregătire şi perfecţionare, expoziţii, simpozioane, din
vânzarea publicaţiilor proprii, din diferite prestaţii, alte venituri prevăzute de lege etc.
Art. 27. Taxele de înscriere în asociaţie, cotizaţiile anuale, taxele de înscriere la
cursurile organizate de asociaţie, se stabilesc anual de Adunarea Generală la propunerea
Consiliul Director. Consiliul Director poate modifica taxele sau cotizaţiile în cazuri
justificate.
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Art. 28. În planul anual de venituri şi cheltueli se prevăd, pe lângă cheltuelile
legate de toate acţiunile asociaţiei şi alte cheltueli legate de amortizarea investiţiilor,
rambursarea creditelor, plata dobânzilor sau achitarea altor obligaţii prevăzute de lege.
Planul anual de venituri şi cheltueli cuprinde şi prevederi pentru fondul de
investiţii şi pentru fondul de rezervă.
Excedentele sau dificitele bugetare anuale se reportează în anul următor.
Art. 29. Asociaţia poate contracta credite în limitele stabilite de Consiliul
Director şi aprobate Adunarea Generală.
Creditele se vor utiliza în exclusivitate numai pentru programul de dezvoltare şi
în nici-un caz pentru cheltueli curente.
Art. 30. Asociaţia efectuează încasări şi plăţi în lei şi valută prin casieria proprie
şi prin băncile la care are deschise conturile asociaţiei, în conformitate cu prevederile
legale.
CAPITOLUL VII
Alte prevederi
Art. 31. La A.I.I.R. se pot afilia sau A.I.I.R. se poate afilia la alte asociaţii din
ţară sau din străinătate, pe baza propunerii Consiliului Director şi cu aprobarea Adunarii
Generală..
Art. 32. A.I.I.R. are insemne proprii, ştampilă şi siglă ( emblemă ).
Art. 33. Dizolvarea A.I.I.R. se poate face prin hotărârea majorităţii membrilor
asociaţiei. În cazul dizolvării, Consiliului Director va numi o Comisie de lichidare.
Bunurile acumulate în timp care se regăsesc în patrimoniul asociaţiei, vor fi repartizate
conform mandatului dat comisiei de lichidare şi potrivit legii.
Art. 34. Prevederile prezentului statut se completează cu alte prevederi legale în
vigoare. Adunarea Generală poate hotărî modificări şi completări ale statutului în
funcţie de necesitatea dezvoltării asociaţiei sau la solicitarea membrilor acesteia în
conformitate cu prevederile legale.
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