STATUTUL
ORGANIZAŢIEI PENTRU TEHNICA MĂSURĂRII‐OTMAS
Preambul
Prezentul statut a fost actualizat în conformitate cu:






Încheierea nr.3227/ 2004 a Judecãtoriei Arad
Încheierea nr.3463/2005 a Judecãtoriei Arad
Încheierea nr.2805/2009 a Judecãtoriei Arad
Încheierea nr.1217/2015 a Judecãtoriei Arad
Hotãrârea Adunãrii Generale a Organizaţiei pentru Tehnica Mãsurãrii‐OTMAS din
22.07.2019
CAPITOLUL I
DENUMIRE, DURATĂ, SEDIU

Art. 1. Organizaţia pentru Tehnica Măsurării ‐ OTMAS , denumită în continuare Organizaţia, este o
persoană juridică constituită ca asociaţie conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
26/2000, cu modificările ulterioare, cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art. 2. Logo‐ul Organizaţiei este înregistrat şi este protejat conform legislaţiei în vigoare.
Art. 3. Durata Organizaţiei este nedeterminată.
Art. 4. Organizaţia are sediul central în Arad, str. Liviu Rebreanu nr.98/B,sc.A,ap.24 şi poate înfiinţa
filiale şi în alte localităţi din ţară şi străinătate în condiţiile legii. Sediul poate fi stabilit şi la altă
adresă, ca urmare a hotărârii Consiliului Director.
CAPITOLUL II
SCOP, OBIECTIVE Şl ATRIBUŢII
Art. 5. Scopurile Organizaţiei sunt:
a)

să dezvolte domeniile ştiinţei măsurărilor, etalonării, încercării, testării, evaluarii conformităţii şi
domenii în legătură cu acestea

b)

să dezvolte educaţia, instruirea şi cercetarea în domeniul ştiinţei măsurărilor, evaluării
conformităţii şi domenii în legătură cu acestea

c)

să promoveze şi să apere interesele membrilor Organizaţiei în aceste domenii.
Art. 6. Obiectivele Organizaţiei sunt următoarele:

a)

participarea la dezvoltarea infrastructurii din România în domeniile măsurării, etalonării, încercării,
testării, evaluării conformităţii şi în domenii conexe şi armonizarea cu practicile europene;

b)

participarea în calitate de beneficiar la elaborarea propunerilor de acte normative specifice
domeniului ştiinţei măsurărilor, precum si conexe.

c)

contribuţia la protecţia cetăţenilor şi a societăţii împotriva efectului nociv al unor măsurări
incorecte sau false.

d)

promovarea şi apărarea intereselor membrilor Organizaţiei

e)

promovarea competenţei profesionale, recunoaşterii reciproce şi concurenţei loiale;

f)

realizarea unui cadru adecvat pentru schimbul de informaţii, cunoştinţe şi experienţă în domeniile
măsurării, etalonării, încercării, testării, evaluării conformităţii şi în domenii conexe;

g)

promovarea calităţii produselor, protectiei vieţii, a sănătăţii şi a mediului, securităţii persoanelor
fizice şi apărarea intereselor consumatorilor.
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Art. 7. Principalele atribuţii ale Organizaţiei sunt:
a)

reprezentarea comunităţii agenţilor economici interesati in domeniul metrologiei in faţa
autorităţilor şi altor organizaţii naţionale şi internaţionale

b)

elaborarea şi actualizarea de indrumare, recomandari si proceduri referitoare la domeniile de
activitate ale Organizaţiei, în funcţie de evoluţia practicilor naţionale,europene şi internaţionale în
aceste domenii;

c)

efectuarea de verificări, etalonări şi încercări ale mijloacelor de măsurare

d)

aplicarea politicii şi strategiei naţionale în domeniile ştiinţei măsurărilor, acreditării, certificării,
standardizării;

e)

participarea la comparări interlaboratoare şi organizarea unor astfel de acţiuni;

f)

reprezentarea României în organizaţiile similare europene şi internaţionale şi în alte organizaţii de
interes pentru aceste activităţi;

g)

dezvoltarea parteneriatului internaţional în domeniul ştiinţei măsurărilor, încercărilor, testărilor,
evaluării conformităţii şi în domenii conexe;

h)

participarea la elaborarea reglementărilor din domeniul ştiinţei măsurărilor, încercărilor, testărilor,
evaluării conformităţii şi în domenii conexe precum şi a reglementărilor privind protecţia vieţii, a
sănătăţii şi securităţii persoanelor fizice şi a mediului şi apărarea intereselor consumatorilor;

i)

participarea în organizaţiile de standardizare naţionale, europene şi internaţionale, la elaborarea
standardelor din domeniile de activitate enunţate mai sus;

j)

colaborarea cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale pentru elaborarea politicilor
privind ştiinţa măsurărilor, testările, încercările şi evaluarea conformităţii;

k) prestarea de servicii de instruire şi transfer de cunoştinţe în domeniul ştiinţei măsurărilor,
încercărilor, testărilor, evaluării conformităţii şi în domenii conexe;
I) organizarea de cursuri de instruire, seminarii, simpozioane in domeniul ştiinţei măsurărilor,
încercãrilor, testărilor, evaluării conformităţii şi în domenii conexe
m) prestarea de servicii de consultanţă în domeniul ştiinţei măsurărilor, încercărilor, testărilor,
evaluării conformităţii şi în domenii conexe
n) editarea, publicarea şi difuzarea de documente din domeniul ştiinţei măsurărilor, încercărilor,
testărilor, evaluării conformităţii şi în domenii conexe;
0)

participarea la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul ştiinţei măsurărilor,
încercărilor, testărilor, evaluării conformităţii şi în domenii conexe;

p) activitate de cercetare şi dezvoltare domeniul ştiinţei măsurărilor, încercărilor, testărilor, evaluării
conformităţii şi în domenii conexe;
CAPITOLUL III
COMPONENŢA ORGANIZAŢIEI
Art. 8. Organizaţia se compune din membri cotizanţi, membri simpatizanţi şi membri de onoare.
Calitatea de membru al Organizaţiei este netransmisibilă şi se obţine la propunerea Consiliului
Director cu aprobarea Adunănii Generale a Organizaţiei.
Art. 9. Membri cotizanţi ai Organizaţiei pot fi persoane juridice şi fizice din România, care sunt de
acord să respecte statutul acesteia, care doresc să susţină realizarea scopului său şi care, prin
acţiunile lor, să nu aducă prejudicii Organizaţiei şi membrilor săi.
Art. 10. — Membrii de onoare sunt persoane fizice. Membrii de onoare pot fi cetăţeni români sau
străini.
Membri simpatizanţi ai Organizaţiei pot fi persoane juridice şi fizice din România, care
doresc să susţină realizarea scopului Organizaţiei.
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Art. 11. Toţi membrii cotizanţi ai Organizaţiei plătesc cotizaţie. Cuantumul cotizaţiei se stabileşte
de Adunarea Generală şi se plăteşte până la data de 1 noiembrie pentru anul în curs.
Toţi membrii cotizanţi pot fi aleşi în orice structură de conducere a Organizaţiei.
Membrii cotizanţi care nu îşi plătesc cotizaţia până la data de 30 decembrie îşi pierd
calitatea de membru cotizant. Ei pot avea, la cerere, calitatea de membru simpatizant.
Art. 12. — Membrii sunt reprezentaţi în Organizaţie de către o singură persoană, cu un singur vot.
desemnată în scris de conducerea persoanei juridice respective. Persoanele desemnate care au
fost alese în organele de conducere ale Organizaţiei îşi pierd această calitate dacă, între timp.
persoana juridică le retrage desemnarea.
Calitatea de membru se aprobă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.
Cererea trebuie să conţină şi o declaraţie prin care se recunoaşte statutul Organizaţiei.
Art. 13. Toţi membrii noi ai Organizaţiei, exceptând membrii simpatizanţi şi membrii de onoare,
plătesc o taxă de înscriere, în valoare de 100 lei.
Art. 14. — Membrii cotizanţi au următoarele drepturi:
a)

să participe şi să voteze în Adunările Generale;

b)

să aleagă şi să fie aleşi în toate structurile de conducere ale Organizaţiei;

c)

să participe la activităţile Organizaţiei‐,

d)

să‐şi exprime opinia în privinţa activităţii Organizaţiei;

e)

să primească cu prioritate informaţii referitoare la activităţile în domeniu pe plan naţional şi
internaţional;

f)

să fie sprijiniţi pentru a beneficia cu prioritate de activităţile de documentare, consultanţă şi
instruire în domeniu;

g)

să beneficieze de serviciile cu caracter general, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern al
Organizaţiei;

h)

să aibă acces la patrimoniul Organizaţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

1)

să primească, pe suport electronic sau tipărit, gratuit, buletinul informativ şi alte materiale de
informare;

j) să menţioneze calitatea de membru în relaţiile lor oficiale;
k) să aibă acces la activităţile şi serviciile specifice ale Organizaţiei, cu prioritate în raport cu
nemembrii;
I) să fie sprijiniţi cu prioritate pentru stabilirea de parteneriate cu organisme similare din alte ţări, cu
precădere cu ţări din UE.
m) să beneficieze de reduceri de până la 30% la serviciile prestate de Organizaţie
Art. 15. — Membrii cotizanţi ai Organizaţiei au următoarele obligaţii:
a)

să respecte statutul Organizaţiei;

b)

să sprijine recunoaşterea Organizaţiei la nivel internaţional;

c)

să susţină realizarea hotărârilor Adunării Generale, precum şi a obiectivelor şi activităţilor
Organizaţiei;

d)

sã punã la dispoziţie, la cererea Organizaţiei, informaţii care în mod normal nu au caracter
confidential;

e)

sã respecte normele deontologice în relaţiile cu membrii Organizaţiei şi cu partenerii acesteia;

f)

să promoveze şi să susţină o imagine pozitivă a Organizaţiei în relaţiile cu terţii;

g)

să achite cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală
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Art. 16. — Calitatea de membru al Organizaţiei se pierde în următoarele condiţii:
a)

prin dizolvarea Organizaţiei;

b)

prin retragere; solicitarea privind retragerea se comunică către membrii Consiliului Director prin
scrisoare recomandată, cu cel puţin o lună înainte de data retragerii;

c)

prin excludere, ca urmare a încălcării Statutului Organizaţiei; excluderea se realizează la
propunerea Consiliului Director prin hotărârea Adunării Generale. Această prevedere este
aplicabilă numai membrilor cotizanţi.
CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA
Adunarea Generală
Art. 17. (1) Adunarea Generală constituie cel mai înalt forum al Organizaţiei şi cuprinde toţi
membrii cotizanţi şi cei de onoare. Adunarea Generală poate aproba participarea în calitate de
observator oricărui membru simpatizant.
(2) Adunarea Generală se reuneşte o dată pe an în sesiune ordinară şi în sesiuni
extraordinare, ori de câte ori este necesar.
(3) Adunarea Generală se convoacă de către preşedintele Organizaţiei, la solicitarea a cel
puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului Director sau la solicitarea a cel puţin o treime
din membrii săi cotizanţi, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei stabilite pentru reuniune.

Adunarea Generală se consideră statutară în condiţiile prezenţei şi reprezentării a cel
puţin jumătate plus unu din numărul membrilor cotizanţi ai Organizaţiei. Dacă se impune o a doua
convocare, Adunarea Generală se consideră statutară indiferent de numărul membrilor prezenţi şi
reprezentaţi.
(4)

Adunarea Generală ia decizii cu majoritatea simplă de voturi a membrilor prezenţi şi
reprezentaţi. Un membru are dreptul la un singur vot şi poate reprezenta numai un singur
membru absent.
(5)

(6) Aprobarea statutului şi modificarea acestuia se realizează cu votul a cel puţin două
treimi din numărul membrilor Organizaţiei, prezenţi şi reprezentaţi.

Pentru probleme deosebite care necesită hotărâri de urgenţă ale Adunării Generale
se consultă membrii Organizaţiei cu drept deliberativ, prin vot electronic. Este asimilat votului
electronic răspunsul prin intermediul poştei electronice cu semnătură electronică ataşată sau prin
fax cu semnătură şi stampilă. Hotărârile astfel luate vor fi supuse ratificării la proxima întrunire a
Adunării Generale.
(7)

Art. 18. — Adunarea Generală a Organizaţiei are următoarele competenţe:
a)

aprobă statutul şi actul constitutiv şi modificările acestora;

b)

stabileşte obiectivele, strategia şi politicile Organizaţiei;

c)

aprobă admiterea şi ratifică decizia privind excluderea membrilor;

d)

aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;

e)

aprobă raportul anual al Consiliului Director şi bilanţul exerciţiului financiar încheiat;

f)

aprobă regulamentul de funcţionare al Consiliului Director;

g)

aprobă codul deontologic al membrilor Organizaţiei;

h)

ia hotărâri referitoare la patrimoniul Organizaţiei;

i)

aprobă valorile taxei de înscriere, cotizaţiei şi a altor taxe;
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j) alege/revocă preşedintele şi vicepreşedinţii Organizaţiei, membrii Consiliului Director cu excepţia
membrilor de drept;
k) alege/revocă Comisia de Cenzori;
I) alege membrii Comisiei de Apel ;
m) înfiinţează filiale în condiţiile legii.
Consiliul Director
Art. 19. —.‐Consiliul Director este structura organizatorică care asigură conducerea Organizaţiei în
perioada dintre, reuniunile Adunării Generale şi este ales pe o perioadă de 5 ani.
Art.20 –(1) Consiliul Director este format din 3 membrii titulari şi un membru supleant.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt membrii de drept în Consiliul director.
Art. 21. — Consiliul Director are, în principal, următoarele atribuţii:
1.

stabileşte politicile, strategiile şi obiectivele Organizaţiei;

2.

decide în legătură cu reclamaţiile şi contestaţiile înaintate Consiliului Director;

3.

numeşte/revocă Directorul General al Organizaţiei;

4.

numeşte/revocă directorii executivi ai filialelor

5.

stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Organizaţiei;

6.

aprobă tarifele percepute de Asociaţie pentru serviciile specifice;

7.

aprobă regulamentul intern al Executivului Organizaţiei;

8.

aprobă constituirea/dizolvarea comitetelor tehnice şi numeşte/revocă preşedinţii acestora;

9.

propune Adunănii Generale admiterea de noi membrii;

10.

propune Adunării Generale excluderea membrilor titulari şi supleanţi ai Consiliului Director şi/sau
a membrilor Organizaţiei, după caz;

11.

numeşte dintre membrii supleanţi ai Consiliului Director, membrii titulari, în situaţia retragerii sau
excluderii unor membrii titulari, în ordinea voturilor obţinute în Adunarea Generală;

12.

aprobă organigrama, strategia de personal şi grila de salarizare a Executivului Organizaţiei;

13.

aprobă investiţiile mai mari de 10.000 euro;

14.

aprobă protocoalele interne şi internaţionale;

15.

prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul
programelor Organizaţiei.
Art. 22. — Membrii Consiliului Director reprezintă şi susţin interesele tuturor membrilor
Organizaţiei.
Art. 23. — (1) Consiliul Director se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la
solicitarea preşedintelui Organizaţiei sau a cel puţin a 2 din numărul membrilor săi titulari.
Consiliul Director se consideră statutar întrunit în condiţiile prezenţei şi
reprezentării a cel puţin 2 din numărul membrilor săi titulari.
(2)

Hotărârile Consiliului Director se consideră valabile în condiţiile adoptării lor cu
majoritatea simplă de voturi a membrilor titulari, prezenţi şi reprezentaţi. în caz de egalitate de
voturi, hotărârile se adoptă în baza votului preşedintelui Organizaţiei.
(3)
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Preşedintele Organizaţiei
Art. 24. — Este ales pe o perioadă de 5 ani şi are următoarele atribuţii principale:
a) asigură conducerea Consiliului Director;
b) reprezintă Organizaţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice din România şi din
străinătate;
c) reprezintă Organizaţia în relaţiile cu organizaţiile europene şi internaţionale de profil;
d) propune politicile, strategiile şi obiectivele Organizaţiei.
e) semnează decizia de numire/revocare a directorului general al Organizaţiei în baza hotărârii
Consiliului Director;
f) până la numirea unui director general, Organizaţia este condusă de preşedintele Organizaţiei care
are drept de reprezentare şi semnătură în bancă ;
g) preşedintele Organizaţiei asigură conducerea executivă a acesteia în absenţa directorului general.
Comisia de Apel
Art.25 – Comisia de Apel este constituitã din 3 membri. Unul dintre membri trebuie sã fie
consilierul juridic al Organizaţiei. Ceilalţi membri sunt aleşi de cãtre membrii Organizaţiei pe o
perioadã de 1 an.
Art.26 – Comisia de Apel analizeazã şi înainteazã Consiliului Director modalitãţile de rezolvare a
reclamaţiilor în legãturã cu activitatea Organizaţiei.
Comisia de Cenzori
Art.27 – Comisia de Cenzori este formatã din 3 membri.
Art. 28. — Comisia de cenzori verifică periodic sau la solicitarea Consiliului Director situaţiile
privind activitatea economico‐financiară a Organizaţiei şi prezintă Raportul anual în Adunarea
Generală.
Comitetele tehnice
Art. 29. — (1) Pot fi constituite comitete tehnice, prin hotărâre a adunării generale, pe domenii
tehnice definite, la propunerea Consiliului Director sau a Directorului Executiv al Organizaţiei.
(2) Membrii comitetelor tehnice sunt experţi/specialişti în domeniile tehnice ale
comitetului
respectiv.
(3) Conducerea comitetului tehnic este asigurată de un preşedinte, propus de către
membrii comitetului tehnic din rândul acestora, aprobat de Consiliul Director;
Art. 30. — Comitetele tehnice se convoacă la solicitarea preşedintelui sau Directorului Executiv al
Organizaţiei.
Directorul General al Organizaţiei
Art. 31. — Directorul General al Organizaţiei asigură conducerea executivă a Organizaţiei.
Art. 32.— Directorul General are următoarele competenţe principale:
a)

asigură conducerea operativă a structurii executive a Organizaţiei, inclusiv a filialelor şi răspunde
de întreaga activitate a acesteia;

b)

decide cu privire la angajarea, promovarea, numirea şi demiterea personalului structurii executive
a Organizaţiei, inclusiv a filialelor;

c)

reprezintă şi angajează Organizaţia în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din
străinătate;

d)

prezintă raportul de activitate la fiecare şedinţă a Consiliului Director;
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Executivul Organizaţiei
Art. 33. — Activitatea personalului permanent al Organizaţiei este reglementată prin
Regulamentul Intern aprobat de Consiliul Director.
CAPITOLUL V
RESURSELE FINANCIARE ALE ASOCIAŢIEI
Art. 34. Resursele financiare ale Organizaţiei se constituie din:
1. taxe de înscriere, cotizaţiile membrilor şi alte taxe;
2. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. în condiţii legale ;
3. veniturile realizate ca urmare a prestării serviciilor specifice, respectiv:
a) servicii de etalonari, verificări metrologice, incercari, testări
b) servicii de consultanţă în domeniile de activitate ale Organizaţiei
c) instruire şi transfer de cunoştinţe;
d) colectarea, prelucrarea, stocarea şi diseminarea de informaţii privind activităţi din
domeniul de interes al Organizaţiei;
e) editarea, publicarea şi difuzarea de documente, cărţi, software. CD‐rom, etc, în domeniu;
f) organizarea de seminarii, workshop‐uri şi conferinţe.
4. legate, donaţii şi sponsorizări;
5. participarea la proiecte şi programe naţionale/internaţionale în domeniul măsurărilor,
etalonăriior, testărilor, încercărilor şi evaluării conformităţii şi alte domenii conexe
6. resurse de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
7. venituri realizate din activităţi economice directe;
8. alte venituri prevăzute de lege
Art. 35. — Veniturile Organizaţiei sunt destinate exclusiv realizării scopului şi obiectului său de
activitate şi dezvoltării sale.
CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA Şl LICHIDAREA ORGANIZAŢIEI
Art.36 Organizaţia se dizolvă prin următoarele proceduri: de drept, prin hotărâre judecătorească sau
prin hotarârea Adunării Generale, în condiţiile prevăzute de lege. Lichidarea Organizaţiei se face în
condiţiile legii.
Art.37. Bunurile Organizaţiei rămase în urma lichidării se vor transmite contracost altor persoane
juridice cu scop identic sau asemănător. Evaluarea acestor bunuri se va face de către lichidatorul
Organizaţiei împreună cu reprezentanţii persoanei juridice către care se transmit acestea.
Art.38. În cazul în care nu vor fi identificate persoane juridice cu scop identic sau asemănător cu cel al
Organizaţiei, transmiterea bunurilor se poate face şi către alte persoane juridice de drept public sau
privat cu respectarea prevederilor art. 37.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE
Art. 37. — Prezentul statut a fost actualizat în conformitate cu:
o Încheierea nr.3227/ 2004 a Judecãtoriei Arad
o Încheierea nr.3463/2005 a Judecãtoriei Arad
o Încheierea nr.2805/2009 a Judecãtoriei Arad
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o Încheierea nr.1217/2015 a Judecãtoriei Arad
o Hotãrârea Adunãrii Generale a Organizaţiei pentru Tehnica Mãsurãrii‐OTMAS din
22.07.2019
Art. 38. — Prezentul statut actualizat intră în vigoare la momentul înregistrării, conform legislaţiei în
vigoare.
Art. 39. — Organizaţia are cont bancar, însemne şi ştampilă proprie.
PREŞEDINTE
George Dan IONCU
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