STATUTUL
ASOCIATIEI NATIONALE AEROSPATIALE
PENTRU CONTROLUL NEDISTRUCTIV

RO-NANDTB
ART. 1. Se constituie, in baza Ordonantei de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si
fundatii si potrivit prezentului Statut, Asociatia Nationala Aerospatiala pentru Controlul
Nedistructiv, denumita in continuare si “Asociatia” sau “RO-NANDTB”.
ART. 2. Asociatia este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial,
independenta, organizata potrivit Ordonantei de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si
fundatii, ai carei membri fondatori sunt:
-

S.C. "COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE – TAROM" S.A., cu
sediul in Calea Bucurestilor nr. 224 F, Otopeni, Judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul
Comertului sub nr. J23 /1298 /2003, CUI 477647, reprezentata de dl. Christian Edouard
HEINZMANN, Director General,

-

S.C. TURBOMECANICA S.A., cu sediul in B-dul Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, Bucuresti,
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40 /533 /1991, CUI 3156315, reprezentata de dl.
Radu VIEHMANN, Director General,

-

S.C. IAR S.A., cu sediul in Str. Aeroportului nr. 1, Ghimbav, judetul Brasov, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J08 /4 /1991, CUI 1132930, reprezentata de dl. Neculai BANEA,
Director General,

-

S.C. AEROSTAR S.A., cu sediul in Str. Condorilor nr. 9, Bacau, judetul Bacau, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J04 /1137 /1991, CUI 950531, reprezentata de dl. Grigore FILIP,
Director General,

-

S. ROMAERO S.A., cu sediul in Bucuresti, b-dul Ficusului nr. 44, sector 1, Bucuresti; C.U.I.
RO1576401, înregistrata la Registrului Comerţului sub nr. J40/3940/1991, reprezentată prin dl.
Vasile BOICU, Director General Adjunct.

-

S.C. AEROQ NDT S.R.L., cu sediul in Str. Bobului nr. 12, Brasov, judetul Brasov, inmatriculata
la Registrul Comertului sub nr. J08 /253 /2006, CUI 18352018, reprezentata de dl. Mircia Pavel,
Director General.
ART. 3. Asociatia este o persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.
Asociatia isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Statut si
ale Ordonantei de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare.
ART.4. Durata si sediul
Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul in in Bucuresti,
str. Baicului nr. 82, sector 2, cod postal 021784.
ART.5. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate;
poate stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii,
cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru indeplinirea scopului
propus.
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ART.6. Scopul
Membrii Asociatiei doresc sa se asocieze in scopul:
a) Satisfacerea cerintei EASA / AACR pentru NANDTB Romania asa cum este definita prin EN
4179, NAS 410 si EASA Part 145 (AMC 145.A.30 f) privind calificarea si aprobarea personalului
NDT din Ind Aeronautica la nivel national.
ART.7. Activitati
Pentru realizarea scopului declarat, Asociatia isi propune realizarea urmatoarelor activitati:
a) Actioneaza ca supraveghetor al tuturor subiectelor legate de standardele de instruire si
certificare personal angajat pentru NDT in domeniul aeronautic;
b) Elaboreaza proceduri nationale in domeniul instruirii si calificarii personalului NDT conform cu
cerintele standardelor;
c) Asigura un sistem de recunoastere a calificarii personalului NDT pentru organizatiile care
implementeaza standardele NDT;
d) Asigura un sistem pentru recunoasterea organizatiilor care au in vedere instruirea si/sau
examinarile de calificare conform cu cerintele standardelor NDT;
e) Prevede mecanisme de interpretare, decizie si arbitraj in caz de disputa / litigii privind
interpretarea standardelor NDT;
f) Stabileste politica si procesul pentru calificarea personalului NDT in tehnologiile noi de NDT
care nu sunt acoperite de standardul actual;
g) sprijina si îndruma organizatiile din industria aeronauticã din România pentru indeplinirea
cerintelor EN 4179 si NAS 410;
h) dezvolta programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate;
i) alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

ART.8. OBIECTIVE
In vederea realizarii scopului Asociatiei, din prezentul Statut, Asociatia are urmatoarele
obiective:
a) Recunoasterea ca asociatie NANDTB pentru Romania de catre AACR si pastrarea
acestei recunoasteri;
b) Definirea si sustinerea Politicii si procedurilor de calificare si aprobare personal NDT in Ind
Aero din Romania;
c) Supravegherea si coordonarea calificarii si aprobarii personalului NDT din Ind Aero
Romana.

ART. 9. MEMBRII ASOCIATIEI
(1) Membrii Asociatiei pot fi persoane fizice sau juridice romane sau straine.
(2) Asociatia este compusa din:
a) membri fondatori;
b) membri de onoare (fara drept de vot);
c) membri afiliati.
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(3) Membri fondatori
Membrii fondatori sunt cei care au semnat Actul de Constituire al RO-NANDTB si au fiecare
un reprezentant de drept in Consiliul Director.
(4) Membri afiliati
Membrii afiliati sunt societatile comerciale, ONG-urile, institutiile sau persoanele fizice care
sunt implicate in domeniul examinarilor nedistructive si care au aderat la Asociatie dupa
infiintarea acesteia si respecta statutul RO-NANDTB. Admiterea ca membru afiliat al Asociatiei
se face de catre Consiliul Director, pe baza recomandarii unui membru al Consiliului Director
sau a doi membri ai RO-NANDTB.
(5) Membri de onoare
Titlul de membru de onoare se acorda de catre Adunarea Generala a Asociatiei, cu votul
a 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului Director, persoanelor fizice sau
juridice romane si straine care s-au distins prin activitatea stiintifica desfasurata in domeniul
examinarilor nedistructive, merite deosebite si contributii originale in introducerea si aplicarea
examinarilor nedistructive in Romania, instruirea de specialisti in domeniu precum si prin
sprijinul moral si financiar acordat Asociatiei. Din randul membrilor de onoare, Adunarea
Generala poate alege un presedinte de onoare, functie fara atributii decizionale.
(6) Membrii fondatori si membrii afiliati nu pot face parte si din alte asociatii care desfasoara
activitati similare RO-NANDTB.
ART. 10. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
(1) Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi si obligatii:
- sa participe la activitatile organizate de Asociatie;
- sa faca propuneri in Adunarea generala;
- sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
- sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere.
- sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei.
- sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei.
- sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director.
(2) Neplata cotizatiei lunare de catre membri Asociatiei conduce la pierderea dreptului de
vot.
ART.11. CONDUCEREA ASOCIATIEI
Art.11.1. Organele de conducere ale Asociatiei sunt:
Adunarea Generala
Consiliul Director format din 5 – 9 membri
Biroul Executiv format din 1 – 3 membri.
Art. 11. 1.1. Adunarea Generala
(1) Adunarea Generala este organul suprem al Asociatiei, cuprinzand membrii Asociatiei.
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
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a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase
după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
i) aproba la propunerea Consiliului Director programul anual de activitate al Asociatiei
j) analizeaza si solutioneaza contestatiile privind hotararile Consiliului Director.
(2) Convocarea Adunarii Generale a Asociatiei se face de catre Consiliul Director sau la
cererea a cel putin 1/5 din numarul membrilor Asociatiei, adresata Consiliului Director.
Convocarea va cuprinde locul, data, ora si ordinea de zi.
(3) Hotararile Adunarii Generale ale Asociatiei se iau cu votul majoritatii simple a membrilor
care au participat la adoptarea lor, dar nu mai putin de jumatate plus unu din numarul
membrilor. In cazul neintrunirii qvorumului necesar, la a doua convocare hotararile se iau cu
majoritatea absoluta a celor prezenti, oricare ar fi numarul acestora.
(4) Adunarea Generala se convoaca odata pe an si ori de cate ori este necesar si are drept
de control permanent asupra Consiliului Director.
Art.11.1.2. Consiliul Director
(1) Este ales de Adunarea Generala a Asociatiei pe o durata de 4 ani si este format din 5 9 membri. Membrii Consiliului Director se aleg dintre membrii Asociatiei si sunt reeligibili.
(2) Consiliul Director are urmatoarele atributii:
intocmeste proiectul de program anual al activitatii Asociatiei si il supune aprobarii Adunarii
Generale;
intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli si bilantul contabil si le supune aprobarii
Adunarii Generale;
incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;
aproba admiterea, retragerea sau excluderea de membrii.
aproba valoarea taxei de inscriere si stabileste periodic valoarea cotizatiei
aproba Regulamentul de organizare si functionare al RO-NANDTB
convoaca Adunarea Generala conform prevederilor statutului;
indeplineste hotararile Adunarii Generale a Asociatiei.
alege şi revoca cenzorul sau, după caz, membri comisiei de cenzori;
executa bugetul de venituri şi cheltuieli;
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(3) Consiliul Director reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii, conformandu-se statutului si
hotararilor Adunarii Generale.
(4) Consiliul Director se intruneste trimestrial si ori de cate ori este necesar. Hotararile
Consiliului Director se iau in prezenta majoritatii absolute a membrilor sai cu majoritate simpla.
Art.11.1.3. Biroul Executiv
(1) Consiliul Director numeste un Birou Executiv, format din 1 - 3 persoane, din care una
este Directorul Executiv.
(2) Biroul Executiv indeplineste intre adunarile Consiliului Director atributiile acestuia,
asigurand conducerea operativa a activitatii Asociatiei.
(3) Biroul Executiv informeaza in sedintele Consiliului Director despre problemele rezolvate.
Deciziile Biroului Executiv se iau in prezenta majoritatii absolute a membrilor sai, cu majoritate
simpla.
Art.12. Cenzorii
(1)
Activitatea economico-financiara a Asociatiei este verificata de un cenzor, ales de
Adunarea Generala, pentru un mandat de 3 ani. Cenzorul este reeligibil. Cenzorul verifica
modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei, intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii
Generale, poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot.
ART. 13. Patrimoniul Asociatiei
(1) Patrimonial asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial initial in valoare de 5.000
lei, constituit din aportul în bani in cote egale de catre membrii fondatori.
(2) Patrimoniul RO-NANDTB se constituie din taxa de inscriere, cotizatiile membrilor,
donatii, sponsorizari, taxe de participare la manifestari tehnico-stiintifice organizate de
Asociatie, alte venituri prevazute de lege.
(3) Valoarea taxei de inscriere si a cotizatiei se stabilesc periodic de catre Consiliul
Director.
(4) Intregul patrimoniu al Asociatiei va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia
romana in materie, pe numele asociatiei si va fi folosit exclusive pt realizarea obiectivelor sale.
(5)
Patrimoniul societatilor comerciale membre ale Asociatiei este distinct si
independent de patrimoniul Asociatiei si nu va putea fi folosit in cadrul niciunei activitati a
acesteia, constitui garantie sau folosit in oricare alt mod.
(6)
RO-NANDTB poate desfasura orice activitati economice, daca acestea au un
caracter accesoriu si sunt in legatura cu scopul principal al Asociatiei.
(7)
Profitul si/sau dividendele obtinute, dupa caz, din activitatile economice, vor fi
folosite, integral si obligatoriu, pentru realizarea scopurilor si obiectivelor Asociatiei.
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ART. 14. Retragerea, excluderea, dizolvarea si lichidarea
Art. 14.1. Retragerea
Retragerea unui membru din Asociatie se realizeaza cu scrisoare recomandata cu un
preaviz de 1 an inaintea datei de retragere a acestuia, adresata Consiliului Director.
Art. 14.2. Excluderea – Pierderea calitatii de membru
(1) Poate fi exclus din Asociatie membrul care:
-

nu respecta prevederile statutare;
savarseste fapte ilegale, nedemne sau neloiale fata de Asociatie;
membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social al
asociatiei.

(2) Excluderea unui membru se realizeaza cu votul a 2/3 a membrilor prezenti la Adunarea
Generala. Consiliul Director poate hotari suspendarea calitatii de membru pana la prima
Adunare Generala, in cazurile temeinic justificate.
Art. 14.3. Dizolvarea si lichidarea
(1) Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se face in conformitate cu prevederile OG 26/2000
cu privire la asociatii si fundatii, actualizata.
(2) Dizolvarea Asociatiei se realizeaza la cererea a cel putin 2/3 din membri si se aproba
de catre Adunarea Generala.
(3) Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce
schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu
statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit
statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost
complinit timp de 3 luni.
(4) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a carei circumscripţie
se afla sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
(5) Ca urmare a dizolvarii Asociatiei activul acesteia se repartizeaza astfel:
se achita toate obligatiile de plata determinate de functionarea asociatiei, inclusiv plata
personalului propriu desemnat cu aceasta operatiune, pe timp de trei luni;
restul activului urmeaza sa primeasca o destinatie corespunzatoare scopului prezentei
Asociatii, cu respectarea prevederilor art. 60 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 26/2000.
(6) Asociatia, respectiv Consiliul Director nu mai poate intreprinde noi actiuni din
momentul dizolvarii, in caz contrar fiind personal si solidar raspunzator de actiunile intreprinse.
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ART. 15. Modificarea Statutului
(1) Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii
generale;
(2) Prezentul Statut redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare a fost adoptat in
Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul
Persoanelor Juridice de la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti.

MEMBRII FONDATORI:
S.C. "Compania Nationala de TRANSPORTURI AERIENE ROMANE –TAROM" S.A.
dl. Christian Edouard HEINZMANN
Director General
S.C. TURBOMECANICA S.A.
dl. Radu VIEHMANN
Director General
S.C. IAR S.A.
dl. Neculai BANEA
Director General
S.C. AEROSTAR S.A.
dl. Grigore FILIP
Director General
S. ROMAERO S.A.
dl. Vasile BOICU
Director General Adjunct
S.C. AEROQ NDT S.R.L.
dl. Mircia PAVEL
Director General
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