ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 52/2018
privind participarea municipiului Orăştie ca membru fondator la constituirea
Asociaţiei ,,Romanian New Materials Cluster”

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.57/2018, expunerea de motive a
Primarului Municipiului Orăştie, înregistrată cu nr. 3222/05.03.2018 și raportul
Direcţiei A.P.L nr.3252/05.03.2018.
În baza prevederilor art.1, alin.(1) şi art.2, lit.e, din O.G. nr.26/2000, cu
privire la asociaţii şi fundaţii.
În temeiul prevederilor art.36, alin.(7), lit. a şi ale art.45, alin.(1), din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobă asocierea Municipiului Orăştie, prin Consiliul Local al
Municipiului Orăştie cu S.C. Belco Avia S.R.L, S.C. Benjamin Design S.R.L,
S.C. Cardinal S.R.L, S.C. Chimica Automotive S.A, S.C. Chimica Navete & Blc S.R.L,
S.C. Chimica Research & Development S.., S.C. Chimsport Automotive S.A,
S.C. Chimsport S.A, S.C. Crismar Plast S.R.L, Fibrex Co S.R.L, S.C. Fitart Plast
Recycling S.R.L, S.C. GO4HL S.R.L., S.C. Hygia Consult S.R.L, S.C. Ildate
Management S.R.L, S.C. Inspresso S.R.L, Universitatea de Vest din Timişoara,
S.C. Ves S.A, în vederea constituirii Asociaţiei ,,ROMANIAN NEW MATERIALS
CLUSTER”.
Art.2. Aprobă Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei ,,ROMANIAN NEW
MATERIALS CLUSTER” persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial,
conform Anexelor nr. 1 şi nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Alin.(1).Asociaţia ,,ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER” va avea
sediul în România, Judeţul Cluj, Municipiul Cluj –Napoca, Str. Fagului, nr. 83, et. 4.

Alin.(2).Patrimoniul iniţial al Asociaţiei ,,ROMANIAN NEW MATERIALS
CLUSTER” va fi de 18.000 lei.
Alin.(3). Se aprobă participarea Municipiului Orăştie prin Consiliul Local al
Municipiului Orăştie la patrimoniu iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar,
în valoare de 1000 lei.
Art.4, Alin.(1) Împuterniceşte pe dl. ing. Ovidiu Laurenţiu Bălan, primar al
Municipiului Orăştie, cetăţean român posesor al C.I, seria HD, nr.838555,
eliberată de SCLEP Orăștie la data de 03.02.2017, să semneze Statutul şi Actul
Constitutiv al Asociaţiei, aşa cum sunt prevăzute în Anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta
hotărâre.
Alin.(2) Împuternicește pe d-na Tudorache Sanda, cetăţean român
posesoare al C.I seria HD, nr.599248, eliberată de SCLEP Orăștie la data de
02.05.2012, consilier juridic în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, să
reprezinte Municipiul Orăștie în Adunarea Generală a Asociaţiei.
Art.5. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Direcţiei A.P.L.
- Direcţiei Tehnice;
- Membrilor asociaţiei;
- Mass –media.
Orăștie, 06.03.2018

Preşedinte de şedinţă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 9 voturi
Adoptată în ședinţa de îndată din data de 06 martie 2018, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (16 prezenţi).

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂȘTIE
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Anexa nr.1
la HCL nr. 52/2018

ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI
“ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER”

I. NATURA JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI ȘI SEDIU (FILIALE /
SUCURSALE)

Art. 1 – NATURA JURIDICĂ
(1) ASOCIAȚIA “ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER” denumită în continuare
ASOCIAȚIE, s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori şi se înregistrează ca
persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial şi care îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile prezentelor acte consitutive, a dispoziţiilor cuprinse
în OG nr. 26/2000 privind asociaţiile și fundaţiile, modificată și aprobată prin L. 246/2005,
precum şi a completărilor aduse de alte norme aplicabile persoanelor juridice de drept privat
fără scop patrimonial, potrivit legislaţiei române.
(2) ASOCIAȚA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi independentă,
nesubordonată vreunei alte persoane juridice.

Art. 2 - MEMBRII FONDATORI:

1. BELCO AVIA SRL, cu sediul social în comuna Livezile, Hala nr. 6, nr. 423, jud. Bistriţa
Năsăud, înregistrată la ORC sub nr. J06/16/2005, cod de înregistrare fiscală RO
16125191, reprezentată prin Blănaru Vincenţiu Gabriel, în calitate de administrator;
2. BENJAMIN DESIGN SRL, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara, nr.
5, scara 3, etaj 5, ap. 52/2, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1811/2013, cod de
înregistrare fiscală 31721210, reprezentată prin dl. Pop Cristian-Beniamin, în calitate
de împuternicit;
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3. CARDINAL SRL, cu sediul social în București, sector 3, str. Drumul Lunca Cetăţii, nr.
475M, înregistrată la ORC sub nr. J40/3399/1991, cod de înregistrare fiscală RO
438133, reprezentată legal prin dl. Florin Teisianu, în calitate de împuternicit;
4. CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr.
83, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1125/2012, cod de înregistrare fiscală RO
30117798, reprezentată prin dl. Stoica Angelica Marinela, în calitate de împuternicit;
5. CHIMICA NAVETE & BLC SRL, cu sediul social în municipiul Orăștie, str. Codrului, nr. 24,
jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr. J20/64/2012, cod de înregistrare fiscală
RO 29593283, reprezentată prin dna. Paşcanu Beatrice Hortensia, în calitate de
împuternicit;
6. CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., cu sediul social în municipiul Orăștie, str.
Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr. J20/651/2012, cod de
înregistrare fiscală RO 30464576, reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela, în
calitate de împuternicit;
7. CHIMSPORT AUTOMOTIVE S.A., cu sediul social în municipiul Orăștie, str. Nicolae
Titulescu, nr. 60, Corp 4-Hala Tratament Termic(P), jud. Hunedoara, înregistrată la
ORC sub nr. J20/565/2013, cod de înregistrare fiscală RO 18599655, reprezentată prin
dl. Stoica Alin, în calitate de împuternicit;
8. CHIMSPORT S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud.
Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/124/2013, cod de înregistrare fiscală RO 11836894,
reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela, în calitate de împuternicit;
9. CRISMAR PLAST SRL, cu sediul social în municipal Orăștie, str. Gheorghe Doja, nr. 24,
jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr. J20/1005/2013, cod de înregistrare fiscală
RO 32428529, reprezentată prin dl. Chivu Iulian Cosmin, în calitate de împuternicit;
10. FIBREX Co SRL, cu sediul social în localitatea CRASNA, nr. 752, jud. Sălaj, înregistrată la
ORC sub nr. J31/133/1997, cod de înregistrare fiscală RO 9560150, reprezentată prin
dl. Pop-Trif Adrian, în calitate de împuternicit;
11. FITART PLAST RECYCLING SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Chimiștilor, nr. 5-9,
hala 1, cam. 3, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/2513/2006, cod de
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înregistrare fiscală RO 18910661, reprezentată prin dl. Orbulescu Liviu-Adrian, în
calitate de împuternicit;
12. GO4HL SRL, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Mureșului, nr. 9, ap. 2, jud. Cluj,
înregistrată la ORC sub nr. J12/1066/2016, cod de înregistrare fiscală 35793154,
reprezentată prin dna. Mocan Ionela-Maria-Cristina, în calitate de împuternicit;
13. HYGIA CONSULT SRL, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Trifoiului, nr. 53,
parter, ap. 3, jud. Cluj, înregistrata la ORC sub nr. J12/ 2113/2007, cod de înregistrare
fiscală RO 21712710, reprezentată prin dl. Ciprian Morcan în calitate de împuternicit;
14. ILDATE MANAGEMENT SRL, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Vântului, nr. 15,
jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1471/2011, cod de înregistrare fiscal RO
28572681, reprezentată prin ____________, în calitate de împuternicit;
15. INSPRESSO SRL, cu sediul social în comuna Florești, sat Florești, str. Tăutului, nr. 89A,
parter, ap. 3, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/2945/2015, cod de înregistrare
fiscală 35055971, reprezentată prin dl. Mihnea George Ciprian, în calitate de
administrator.
16. MUNICIPIUL ORĂȘTIE, cu sediul în mun. Orăștie, Piaţa Aurel Vlaicu,

nr. 3, jud.

Hunedoara, CIF 4634515, reprezentată prin ing.Ovidiu Laurenţiu Bălan în calitate de
împuternicit;
17. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr.
4, cod poştal 300223, jud. Timiș, înfiintată prin Decretul Lege nr. 660 din 30 decembrie
1944, devenind instituţie de învăţământ superior prin H.C.M. nr. 999 din 27
septembrie 1962, cod de înregistrare fiscal 4250670, reprezentată prin prof. univ. dr.
Vlase Titus-Vasile în calitate de împuternicit;
18. VES S.A., cu sediul social în municipiul Sighişoara, str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud.
Mureş, înregistrată la ORC sub nr. J26/2/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1223604,
reprezentată prin dl. Hans Christian Felmer, în calitate de împuternicit.
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Art. 3 – DENUMIREA ASOCIAȚIEI
(1) Denumirea este “ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER”, denumire rezervată prin
dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 165834 din 23.01.2018 eliberată de către
Ministerul Justiţiei – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice.

Art. 4 – Sediul ASOCIAȚIEI
(1) Sediul ASOCIAȚIEI este România, localitatea Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 4,
jud. Cluj.
(2) Asociaţia îşi poate desfăşura activitatea pe întregul teritoriu al României şi în
străinătate.
(3) În funcţie de necesităţi, asociaţia îşi poate constitui filiale și sucursale, în ţară sau
străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condiţiile legii.

II. SCOP, OBIECTIVE ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 5 – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
(1) ASOCIAȚIA se constituie pentru de a planifica, a organiza și a coordona activitatea
“ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER”, structură reprezentată de totalitatea entităţilor
membre ale ASOCIAȚIEI (membri fondatori și membri aderenţi), cu scopul de a crește
competitivitatea economică a ASOCIAȚIEI și a membrilor, atât în plan naţional, cât și în plan
internaţional.
(2) ASOCIAȚIA va acţiona în vederea atingerii următoarelor obiective:
1.

Crearea și dezvoltarea unui cadru favorabil pentru activitatea “ROMANIAN NEW

MATERIALS CLUSTER”;
2.

Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) prin stimularea

cooperării între instituţii de cercetare – dezvoltare - inovare (CDI), întreprinderi și alte entităţi,
precum şi prin creşterea accesului întreprinderilor la infrastructuri și servicii de cercetare –
dezvoltare - inovare (CDI);
3.

Identificarea şi promovarea iniţiativelor care genereaza produse şi servicii

inovatoare de interes pentru ASOCIAȚIE, dar și generarea de proiecte de cercetare,
dezvoltare si inovare (CDI), cu și/sau pentru membrii ASOCIAȚIE;
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4.

Promovarea, încurajarea și susţinerea învăţământului, dar și a spiritului

antreprenorial, prin propunerea de soluţii pertinente pentru sectoarele de interes ale
ASOCIAȚIE, inclusiv generarea și dezvoltarea de proiecte strategice în acest sens;
5.

Sprijinirea transferului de cunoștinţe și susţinerea activităţii economice a

membrilor, prin derularea unor achiziţii comune și prin creșterea intensităţii activităţilor
comerciale între membrii ASOCIAȚIE, pe de o parte, dar și prin derularea unor activităţi
comerciale, în comun a le membrilor, cu alte entităţi din afara ASOCIAȚIE;
Susţinerea, promovarea și implicare în generarea unor proiecte de interes comun,

6.

inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere, prin crearea unor mecanisme
colaborative, precum și a unor instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă a
informaţiilor și oportunităţilor pentru ASOCIAȚIE și membri;
Identificarea oportunităţilor de colaborare în direcţia susţinerii ASOCIAȚIE și a

7.

membrilor, prin diverse programe, parteneriate, intrumente și/sau operaţiuni bancare sau
nonbancare, precum și atragerea de resurse (investiţii, fonduri europene, scheme de ajutor
de stat, fonduri de risc etc) pentru dezvoltarea ASOCIAȚIE și a membrilor;
Promovarea intereselor ASOCIAȚIE prin organizarea și/sau participarea de/la

8.

evenimente (forumuri, simpozioane, conferinţe, seminarii, dezbateri etc);
Promovarea de iniţiative legislative menite să corecteze – sau, dupa caz – să

9.

reglementeze anumite aspecte de interes pentru ASOCIAȚIE și membri;
10. Desfășurarea oricăror activităţi necesare atingerii scopului și obiectivelor asocierii,
inclusiv a unor activităţi cu caracter economic.

Art. 6 – DURATA
(1) S-a stabilit durata de funcţionare a ASOCIAȚIEI pe o perioadă nedeterminată.

III. PATRIMONIUL INIȚIAL ȘI ORGANELE DE CONDUCERE
Art. 7 – PATRIMONIUL INIȚIAL
(1) S-a stabilit patrimoniul iniţial, la data constituirii ASOCIAȚIEI, în sumă de 18.000 lei,
format din aportul egal al fiecărui membru fondator, cu o participare în valoare de 1.000 lei/
membru, după cum urmează:
•

S.C. Belco Avia S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. Benjamin Design S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. Cardinal S.R.L

- 1000 lei
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•

S.C. Chimica Automotive S.A.

- 1000 lei

•

S.C. Chimica Navete & Blc S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. Chimica Research & Development S.A - 1000 lei

•

S.C. Chimsport Automotive S.A.

- 1000 lei

•

S.C. Chimsport S.A

- 1000 lei

•

S.C. Crismar Plast S.R.L

- 1000 lei

•

Fibrex Co S.R.L.

- 1000 lei

•

S.C.Fitart Plast Recycling S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. GO4HL S.R.L.

-1000 lei

•

S.C. Hygia Consult S.R.L

-1000 lei

•

S.C. Ildate Management S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. Inspresso S.R.L.

-1000 lei

•

Municipiul Orăștie

- 1000 lei

•

Universitatea de Vest din Timişoara

- 1000 lei

•

S.C. Ves S.A

- 1000 lei

Art. 8 – ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL
(1) Consiliul Director va avea în special rol de coordonare și va fi compus din 4 persoane,
fiecare dintre acestea reprezentând un membru al ASOCIAȚIEI: 1 președinte, 2 vicepreședinţi
și 1 secretar general. Prima componenţa nominală a Consiliul Director este urmatoarea :
1. Preşedinte: ....................
2. Vicepreşedinte: .................
3. Vicepreşedinte: ................
4. Secretar general: ................
(2) Nominalizarea şi alegerea componenţei Consiliului Director se va face în cadrul
Adunării Generale, dintre persoanele care reprezintă legal un membru al ASOCIAȚIE.
Perioada pentru care se alege nominal componenţa Consiliului Director este de 2 ani.
Persoanele care compun Consiliului Director nu vor fi remunerate.
(3) Consiliul Director poate lua decizii statutare prin prezenţa majorităţii simple la
ședinţa în cauză. Deciziile Consiliului Director se vor lua prin votul majorităţii simple celor
prezenţi. Fiecare persoană, respectiv președintele și vicepreședinţii, mai puţin secretarul, au
dreptul la vot egal, respectiv 1 vot / membru. Secretarul general nu are drept de vot.
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(4) Desfăşurarea activităţii Consiliului Director va fi reglementată în cadrul unui
Regulament intern de organizare şi funcţionare, supus aprobării Adunării Generale, în
conformitate cu drepturile şi obligaţiile stabilite în Statutul ASOCIAȚIEI.
(5) Activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi a activităţii economico-financiare a
ASOCIAȚIEI este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală, în persoana dnei. /
dlui................
Se împuterniceşte Cabinet Avocat .......... să desfăşoare şi să semneze toate
documentele pentru dobândirea personalităţii juridice a ASOCIAȚIEI, inclusiv reprezentare în
instanţă.
Prezentul act constitutiv se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare.

1. BELCO AVIA SRL,
reprezentată prin dl. Blănaru Vincenţiu Gabriel

2. BENJAMIN DESIGN SRL,
reprezentată prin dl. Pop Cristian-Beniamin

3. CARDINAL SRL,
reprezentată legal prin dl. Florin Teisianu

4. CHIMICA AUTOMOTIVE S.A.
reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela

5. CHIMICA NAVETE & BLC SRL,
reprezentată prin dl. Paşcanu Beatrice Hortensia

6. CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A.,
reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela

7. CHIMSPORT AUTOMOTIVE S.A.
reprezentată prin dl. Stoica Alin
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8. CHIMSPORT S.A.,
reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela

9. CRISMAR PLAST SRL,
reprezentată prin dl. Chivu Iulian Cosmin
10. FIBREX Co SRL,
reprezentată prin dl. Pop-Trif Adrian

11. FITART PLAST RECYCLING SRL,
reprezentată prin dl. Orbulescu Liviu-Adrian
12. GO4HL SRL
reprezentată prin dna. Mocan Ionela-Maria-Cristina

13. HYGIA CONSULT SRL,
reprezentată prin dl. Ciprian Morcan

14. ILDATE MANAGEMENT SRL
reprezentată prin________________

15. INSPRESSO SRL,
reprezentată prin dl. Mihnea George Ciprian

16. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
reprezentată prin prof. univ. dr. Vlase Titus-Vasile

17. MUNICIPIUL ORĂȘTIE
reprezentată prin ing. Ovidiu Laurenţiu Bălan
18. VES S.A.
reprezentată prin dl. Hans Christian Felmer

Președinte de ședinţă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂȘTIE
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2
la HCL nr. 52/2018

STATUTUL ASOCIAȚIEI
“ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER”

I. NATURA JURIDICĂ, DENUMIRE, MEMBRII FONDATORI ȘI SEDIU (FILIALE /
SUCURSALE)

Art. 1 – NATURA JURIDICĂ
(1) ASOCIAȚIA “ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER” denumită în continuare ASOCIAȚIE,
s-a constituit în mod voluntar de către membrii fondatori şi se înregistrează ca persoană
juridică română de drept privat fără scop patrimonial şi care îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile prezentelor acte consitutive, a dispoziţiilor cuprinse în OG nr.
26/2000 privind asociaţiile și fundaţiile, modificată și aprobată prin L. 246/2005, precum şi a
completărilor aduse de alte norme aplicabile persoanelor juridice de drept privat fără scop
patrimonial, potrivit legislaţiei române.
(2) ASOCIAȚA este neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi independentă, nesubordonată
vreunei alte persoane juridice.

Art. 2 - MEMBRII FONDATORI:

1. BELCO AVIA SRL, cu sediul social în comuna Livezile, Hala nr. 6, nr. 423, jud. Bistriţa
Năsăud, înregistrată la ORC sub nr. J06/16/2005, cod de înregistrare fiscală RO
16125191, reprezentată prin Blănaru Vincenţiu Gabriel, în calitate de administrator;
2. BENJAMIN DESIGN SRL, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Băișoara, nr.
5, scara 3, etaj 5, ap. 52/2, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1811/2013, cod de
înregistrare fiscală 31721210, reprezentată prin dl. Pop Cristian-Beniamin, în calitate
de împuternicit;
3. CARDINAL SRL, cu sediul social în București, sector 3, str. Drumul Lunca Cetăţii, nr.
475M, înregistrată la ORC sub nr. J40/3399/1991, cod de înregistrare fiscală RO
438133, reprezentată legal prin dl. Florin Teisianu, în calitate de împuternicit;
1

4. CHIMICA AUTOMOTIVE S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului,
nr. 83, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1125/2012, cod de înregistrare fiscală
RO 30117798, reprezentată prin dl. Stoica Angelica Marinela, în calitate de
împuternicit;
5. CHIMICA NAVETE & BLC SRL, cu sediul social în municipiul Orăștie, str. Codrului, nr.
24, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr.

J20/64/2012, cod de înregistrare

fiscală RO 29593283, reprezentată prin dna. Paşcanu Beatrice Hortensia, în calitate de
împuternicit;
6. CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A., cu sediul social în municipiul Orăștie, str.
Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr. J20/651/2012, cod de
înregistrare fiscală RO 30464576, reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela, în
calitate de împuternicit;
7. CHIMSPORT AUTOMOTIVE S.A., cu sediul social în municipiul Orăștie, str. Nicolae
Titulescu, nr. 60, Corp 4-Hala Tratament Termic(P), jud. Hunedoara, înregistrată la
ORC sub nr. J20/565/2013, cod de înregistrare fiscală RO 18599655, reprezentată prin
dl. Stoica Alin, în calitate de împuternicit;
8. CHIMSPORT S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, jud.
Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/124/2013, cod de înregistrare fiscală RO
11836894, reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela, în calitate de împuternicit;
9. CRISMAR PLAST SRL, cu sediul social în municipal Orăștie, str. Gheorghe Doja, nr. 24,
jud. Hunedoara, înregistrată la ORC sub nr. J20/1005/2013, cod de înregistrare fiscală
RO 32428529, reprezentată prin dl. Chivu Iulian Cosmin, în calitate de împuternicit;
10. FIBREX Co SRL, cu sediul social în localitatea CRASNA, nr. 752, jud. Sălaj, înregistrată la
ORC sub nr. J31/133/1997, cod de înregistrare fiscală RO 9560150, reprezentată prin
dl. Pop-Trif Adrian, în calitate de împuternicit;
11. FITART PLAST RECYCLING SRL, cu sediul social în Timișoara, str. Chimiștilor, nr. 5-9,
hala 1, cam. 3, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/2513/2006, cod de
înregistrare fiscală RO 18910661, reprezentată prin dl. Orbulescu Liviu-Adrian, în
calitate de împuternicit;
12. GO4HL SRL, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Mureșului, nr. 9, ap. 2, jud. Cluj,
înregistrată la ORC sub nr. J12/1066/2016, cod de înregistrare fiscală 35793154,
reprezentată prin dna. Mocan Ionela-Maria-Cristina, în calitate de împuternicit;
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13. HYGIA CONSULT SRL, cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Trifoiului, nr. 53,
parter, ap. 3, jud. Cluj, înregistrata la ORC sub nr. J12/ 2113/2007, cod de înregistrare
fiscală RO 21712710, reprezentată prin dl. Ciprian Morcan în calitate de împuternicit;
14. ILDATE MANAGEMENT SRL, cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Vântului, nr. 15,
jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1471/2011, cod de înregistrare fiscal RO
28572681, reprezentată prin ____________, în calitate de împuternicit;
15. INSPRESSO SRL, cu sediul social în comuna Florești, sat Florești, str. Tăutului, nr. 89A,
parter, ap. 3, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/2945/2015, cod de înregistrare
fiscală 35055971, reprezentată prin dl. Mihnea George Ciprian, în calitate de
administrator.
16. MUNICIPIUL ORĂȘTIE, cu sediul în mun. Orăștie, Piaţa Aurel Vlaicu,

nr. 3, jud.

Hunedoara, CIF 4634515, reprezentată prin ing.Ovidiu Laurenţiu Bălan în calitate de
împuternicit;
17. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, cu sediul în Timişoara, Bd. Vasile Pârvan,
nr. 4, cod poştal 300223, jud. Timiș, înfiintată prin Decretul Lege nr. 660 din 30
decembrie 1944, devenind instituţie de învăţământ superior prin H.C.M. nr. 999 din 27
septembrie 1962, cod de înregistrare fiscal 4250670, reprezentată prin prof. univ. dr.
Vlase Titus-Vasile în calitate de împuternicit;
18. VES S.A., cu sediul social în municipiul Sighişoara, str. Mihai Viteazu, Nr. 102, jud.
Mureş, înregistrată la ORC sub nr. J26/2/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1223604,
reprezentată prin dl. Hans Christian Felmer, în calitate de împuternicit.

Art. 3 – DENUMIREA ASOCIAȚIEI
(1) Denumirea este ASOCIAȚIA “ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER”, denumire rezervată
prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 165834 din 23.01.2018 eliberată de către
Ministerul Justiţiei – Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice.

Art. 4 – Sediul ASOCIAȚIEI
(1) Sediul ASOCIAȚIEI este România, localitatea Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 83, et. 4, jud.
Cluj.
(2) Asociaţia îşi poate desfăşura activitatea pe întregul teritoriu al României şi în străinătate.
(3) În funcţie de necesităţi, asociaţia îşi poate constitui filiale și sucursale, în ţară sau
străinătate, prin decizia Adunării Generale, în condiţiile legii.
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CAPITOLUL II
SCOP, OBIECTIVE ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 5 – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
(1) ASOCIAȚIA se constituie pentru de a planifica, a organiza și a coordona activitatea
“ROMANIAN NEW MATERIALS CLUSTER”, structură reprezentată de totalitatea entităţilor
membre ale ASOCIAȚIEI (membri fondatori și membri aderenţi), cu scopul de a crește
competitivitatea economică a ASOCIAȚIEI și a membrilor, atât în plan naţional, cât și în plan
internaţional.
(2) ASOCIAȚIA va acţiona în vederea atingerii următoarelor obiective:
1.

Crearea și dezvoltarea unui cadru favorabil pentru activitatea “ROMANIAN NEW

MATERIALS CLUSTER”;
2.

Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) prin stimularea

cooperării între instituţii de cercetare – dezvoltare - inovare (CDI), întreprinderi și alte entităţi,
precum şi prin creşterea accesului întreprinderilor la infrastructuri și servicii de cercetare –
dezvoltare - inovare (CDI);
3.

Identificarea şi promovarea iniţiativelor care genereaza produse şi servicii

inovatoare de interes pentru ASOCIAȚIE, dar și generarea de proiecte de cercetare,
dezvoltare si inovare (CDI), cu și/sau pentru membrii ASOCIAȚIE;
4.

Promovarea, încurajarea și susţinerea învăţământului, dar și a spiritului

antreprenorial, prin propunerea de soluţii pertinente pentru sectoarele de interes ale
ASOCIAȚIE, inclusiv generarea și dezvoltarea de proiecte strategice în acest sens;
5.

Sprijinirea transferului de cunoștinţe și susţinerea activităţii economice a

membrilor, prin derularea unor achiziţii comune și prin creșterea intensităţii activităţilor
comerciale între membrii ASOCIAȚIE, pe de o parte, dar și prin derularea unor activităţi
comerciale, în comun a le membrilor, cu alte entităţi din afara ASOCIAȚIE;
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6.

Susţinerea, promovarea și implicare în generarea unor proiecte de interes comun,

inclusiv proiecte de dimensiuni mari, transfrontaliere, prin crearea unor mecanisme
colaborative, precum și a unor instrumente și canale optime pentru gestionarea eficientă a
informaţiilor și oportunităţilor pentru ASOCIAȚIE și membri;
7.

Identificarea oportunităţilor de colaborare în direcţia susţinerii ASOCIAȚIE și a

membrilor, prin diverse programe, parteneriate, intrumente și/sau operaţiuni bancare sau
nonbancare, precum și atragerea de resurse (investiţii, fonduri europene, scheme de ajutor
de stat, fonduri de risc etc) pentru dezvoltarea ASOCIAȚIE și a membrilor;
8.

Promovarea intereselor ASOCIAȚIE prin organizarea și/sau participarea de/la

evenimente (forumuri, simpozioane, conferinţe, seminarii, dezbateri etc);
9.

Promovarea de iniţiative legislative menite să corecteze – sau, dupa caz – să

reglementeze anumite aspecte de interes pentru ASOCIAȚIE și membri;
10. Desfășurarea oricăror activităţi necesare atingerii scopului și obiectivelor asocierii,
inclusiv a unor activităţi cu caracter economic.

Art. 6 – DURATA
(1) S-a stabilit durata de funcţionare a ASOCIAȚIEI pe o perioadă nedeterminată.

CAPITOLUL III
PATRIMONIUL, VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI

Art. 7 – PATRIMONIUL INIȚIAL
(1) S-a stabilit patrimoniul iniţial, la data constituirii ASOCIAȚIEI, în sumă de 18.000 lei, format
din aportul egal al fiecărui membru fondator, cu o participare în valoare de 1.000 lei/
membru, după cum urmează:
•

S.C. Belco Avia S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. Benjamin Design S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. Cardinal S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. Chimica Automotive S.A.

- 1000 lei

•

S.C. Chimica Navete & Blc S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. Chimica Research & Development S.A - 1000 lei

•

S.C. Chimsport Automotive S.A.

- 1000 lei
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•

S.C. Chimsport S.A

- 1000 lei

•

S.C. Crismar Plast S.R.L

- 1000 lei

•

Fibrex Co S.R.L.

- 1000 lei

•

S.C.Fitart Plast Recycling S.R.L

- 1000 lei

•

S.C. GO4HL S.R.L.

-1000 lei

•

S.C. Hygia Consult S.R.L

-1000 lei

•

S.C. Ildate Management S.R.L

•

S.C. Inspresso S.R.L.

-1000 lei

•

Municipiul Orăștie

- 1000 lei

•

Universitatea de Vest din Timişoara

- 1000 lei

•

S.C. Ves S.A

- 1000 lei

- 1000 lei

Art. 8 - VENITURILE ASOCIAȚIEI
(1) Patrimoniul iniţial urmează a fi dezvoltat ulterior constituirii ASOCIAȚIEI prin:
a) cotizaţiile anuale ale membrilor și celelalte contribuţii și taxe stabilite în sarcina membrilor
de către Adunarea Generală;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de ASOCIAȚIE;
d) donaţii, sponsorizări sau legate;
e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale şi/sau programe de finanţare
cu fonduri europene sau internaţionale;
f) venituri din activităţile economice directe;
h) fonduri/finanţări pentru proiecte în acord cu statutul ASOCIAȚIE primite de la persoane
fizice
sau juridice din ţară sau străinătate;
i) alte mijloace legale.
(2) Fondurile existente vor fi folosite exclusiv pentru îndeplinirea scopului ASOCIAȚIE şi
realizarea obiectivelor propuse.

Art. 9 - CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI
(1) Se vor efectuat toate cheltuielile necesare pentru o derulare optima a activitatilor
ASOCIAȚIE, în vederea îndeplinirii scopurilor şi a obiectivelor asocierii.
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(2) ASOCIAȚIA va putea efectua inclusiv cheltuieli de investiţii, acordare de donaţii şi burse de
studiu sau perfecţionare.

CAPITOLUL IV
MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAȚII

Art. 10 - MEMBRII ASOCIAȚIEI
(1) ASOCIAȚIA are următoarele categorii de membri:
a) Membri – persoane juridice (inclusiv entitaţi organizate sub forma de PFA, II și IF) care au
luat iniţiativa înfinţării ASOCIAȚIEI și persoane juridice (inclusiv entitaţi organizate sub forma
de PFA, II și IF) care dobândesc calitatea de membru după înfiinţarea asociaţiei;
c) Membri de onoare – calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director
persoanelor juridice sau fizice care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii sau
care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale ASOCIAȚIEI.

(2) ASOCIAȚIA își desfășoară efectiv activitatea prin:
a) reprezentanţi ai membrilor ASOCIAȚIEI;
c) colaboratori voluntari;
d) personal angajat şi/sau alte tipuri de contracte, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 11 - DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI
(1) ASOCIAȚIA este o structură deschisă și orice persoană juridică care contribuie la
dezvoltarea scopului și obiectivelor asocierii, poate să dobândească calitatea de membru,
dacă își însușește și respectă actele constitutive, documentele de organizare și funcţionare, și
parcurge o procedură transparentă de aderare.
(2) Admiterea noilor membri în cadrul asociaţiei se face prin hotărârea Consiliului Director, pe
baza unei cereri de adeziune însoţită de copia actelor constitutive și a altor informaţii și
documente, conform prevederilor procedurale cuprinse în Regulamentul de Organizare și
Funcţionare a Consiliului Director.
(3) Calitatea de membru se pierde în următoarele moduri:
a) la cerere, prin renunţare la calitatea de membru;
b) în caz de pierdere/încetare a personalităţii juridice;
c) la dizolvarea asociaţiei;
d) prin excludere.
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(4) Sancţiunea de excludere se aplică de către Adunarea Generală, pentru încălcări grave sau
repetate ale obligaţiilor statutare, în cazurile expres prevăzute de Statut sau în alte cazuri
când Adunarea Generală apreciază că repetitivitatea sau gravitatea încălcărilor impune
această măsură.
(5) Excluderea unui membru se face la propunerea Consiliului Director sau a cel puţin 1/4 din
membrii ASOCIAȚIEI, prin votul a ¾ din totalul membrilor prezenți în urma unei
convocări statutare a Adunării Generale. Această decizie este definitivă şi se poate modifica
doar dacă condiţiile care au stat la baza excluderii se modifică, moment în care persoana
juridică în cauză poate solicita din nou adeziunea la ASOCIAȚIE.
(6) Dobândirea și pierderea calităţii de membru al asociaţiei se anunţă în scris tuturor
celorlalţi membri ai asociaţiei în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.

Art. 12 - DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI
(1) Toţi membrii ASOCIAȚIEI sunt beneficiarii tuturor rezultatelor acţiunilor/activităţilor
întreprinse de ASOCIAȚIE în urmărirea scopului și obiectivelor pentru care aceasta s-a
constituit.
(2) În funcţie de gradul de implicare a membrilor în unele activităţile punctuale desfășurate
de ASOCIAȚIE, vor putea exista situaţii în care membrii cu o implicare mai mare să beneficieze
de un drept prefereniţial sau condiţii mai favorabile la exploatarea rezultatelor, în comparaţie
cu ceilalţi membrii ai asociaţiei, proporţional cu contribuţia fiecăruia dintre acești membri la
respectivele activităţi, iar aceste situaţii vor fi considerate excepţii faţă de prevederile pct. (1).
(3) Excepţiile prevăzute la pct. (2) vor avea un caracter particular, vor fi făcute publice și sunt
consecinţele implementării unor proiecte în care parte din membrii au o implicare
semnificativă, putând avea în consecinţă un drept preferenţial, dar nu exclusiv, în privinţa
beneficiilor rezultate din acele acţiuni/activităţi. Aceste excepţii vor trebui aprobate punctual
în sedinţe ale Adunării Generale, prin acordul punctual pentru implementarea unor proiecte.
(4) Toţi membrii ASOCIAȚIE au următoarele drepturi:
a) să participe sau să fie reprezentaţi la Adunările Generale ale ASOCIAȚIE; delegarea votului
se face prin mandat scris unui alt membru al ASOCIAȚIE sau unei alte persoane desemnate în
acest scop;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale ASOCIAȚIE;
c) să sesizeze ASOCIAȚIA despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor,
în vederea apărării şi promovării acestor interese;
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d) să participe, la cerere, la adoptarea hotărârilor în cadrul organelor de conducere ale
ASOCIAȚIE;
e) să-şi expună opiniile cu privire la orice situaţie legată de bunul mers al ASOCIAȚIE;
f) să aibă acces la evidenţele contabile cu privire la modul de folosire a fondurilor ASOCIAȚIE;
g) să beneficieze, în condiţiile stabilite de statut şi în regulamentul de funcţionare, precum și
în situaţii speciale reglementate în cadrul unor proiecte, de serviciile și bunurile ASOCIAȚIE.

Art. 13 - OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI
(1) Toţi membrii ASOCIAȚIEI au obligaţii egale, excepţie fiind situaţiile prevăzute de art. 13
pct. (2), atunci când eventualele drepturi preferenţiale și/sau condiţii mai favorabile la
exploatarea unor rezultate au corelate obligaţii suplimentare, asumate prin liberul
consimţământ al acestor membri și care, o data asumate, devin obligaţii ferme ale acestuia
faţa de ASOCIAȚIE.
(2) Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii decurgând din calitatea de membri:
a) să promoveze prin orice mijloace posibile scopul, obiectivele și activităţile ASOCIAȚIE;
b) să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei și să-i
acorde sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;
c) să dea dovadă de corectitudine în raport cu ceilalţi membri ai asociaţiei si să respecte
Codul etic al asociaţiei;
d) să se abţină de la organizarea sau înştiinţarea oricăror activităţi contrare scopului şi
obiectivelor asociaţiei sau care ar conduce la manipularea politică şi/sau religioasă a celor
care participă la manifestările şi activităţile asociaţiei;
e) să plătească cotizaţia anuală, precum și alte contribuţii și taxele, în condiţiile şi la nivelurile
stabilite de Adunarea Generală;
f) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(3) Toţi membrii care nu desfășoară activitate economică, pot sa fie scutiţi de la plata
cotizaţiei anuale și/sau a altor taxe, la cerera acestora. Scutirea de plată a cotizaţiei anuale
și/sau a altor taxe se aprobă/respinge în cadrul Adunării Generale.

CAPITOLUL V
ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL
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Art. 14
Asociaţia este înfiinţată din iniţiativa membrilor fondatori prevăzuţi în Actul Constitutiv
şi în Statut şi prezintă următoarea organizare internă:

I. ADUNAREA GENERALĂ
Art. 15
(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei şi este constituită din
totalitatea membrilor fondatori și aderenţi, la ședinţele ei putând participa fără drept de vot
și membrii de onoare și putând asista, cu acceptul ei, și alte persoane. Adunarea Generală are
următoarele atribuţii:
a) aprobă şi modifică Actul constitutiv şi Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
(ROF) al Consiliului Director, Strategia de Dezvoltare și Codul etic;
b) aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, Planul anual de activitate şi situaţiile financiare ale
anului anterior și descărcarea de gestiune;
d) dezbate raportul de activitate al Consiliului Director şi raportul de verificare al Cenzorului
privind activitatea desfăşurată între sesiunile Adunării Generale;
e) alege și, după caz, revocă membrii Consiliului Director;
g) stabileşte numărul cenzorilor, alege şi revocă cenzorii;
h) aprobă înfiinţarea de filiale și/sau sucursale;
i) aprobă schimbarea sediului şi a denumirii Asociaţiei;
j) dispune aprobarea fuziunii şi afilierii Asociaţiei cu alte persoane juridice fără scop
patrimonial cu obiective asemănătoare;
k) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după
lichidare.
l) dezbate problemele de interes general ale ASOCIAȚIEI și adoptă rezoluţii care reflectă
poziţia oficială a ASOCIAȚIEI în problemele dezbătute;
m) stabileşte taxele şi cotizaţiile membrilor, precum şi nivelul acestora;
n) deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror altor probleme care intră în competenţa sa
conform legislaţiei în vigoare.
(2) Toţi membrii ASOCIAȚIEI au drept de vot egal în Adunarea Generală, cu excepţia
prevăzută la art. 13 pct. (3).
(3) Adunarea Generală este convocată:
a) cel puţin o dată pe an pentru a aproba bugetul de venituri şi cheltuieli;
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b) la iniţiativa Consiliului Director;
c) la cererea a cel puţin 20 % din numărul membrilor Asociaţiei.
(4) Atribuţiile Adunării Generale se completează cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 16
Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, o dată în fiecare an, iar în sesiune
extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante care intră în competenţa
sa şi care nu suferă amânare.

Art. 17
(1) Adunarea Generală se convoacă, în cazurile prevăzute de Statut, de către Consiliul
Director sau o persoana imputernicită, prin scrisoare, fax, e-mail sau în orice alt mod prin care
se și atestă transmiterea convocării, cu minim 10 zile înainte de data stabilită pentru ședinţă.
(2) Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară, cu prezentarea
explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării, precum și a datelor,
locaţiilor și orelor, inclusiv a eventualelor reconvocări, în situaţiile de neîntrunire a cvorumului
prevăzut în Statut.

Art. 18
(1) Adunarea Generală este valabil întrunită dacă sunt prezenţi 50% + 1 din numărul total al
membrilor ASOCIAȚIEI.
(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, operează
reconvocare, la minim 1 zi maxim 15 zile de la data primei convocări, Adunarea Generală
fiind valabil întrunită în acest caz indiferent de numărul de membri, cu excepţia situaţiilor
când pe ordinea de zi sunt prevăzute unul sau mai multe din următoarele subiecte:
modificarea actelor constitutive, aprobarea unei eventuale fuziuni şi afilieri a ASOCIAȚIEI cu
alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare și/sau aprobarea
dizolvării şi lichidării ASOCIAȚIEI şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare,
situţii în care este nevoie de 50% + 1 din numărul total al membrilor ASOCIAȚIEI pentru a se
putea lua decizii statutare chiar și la reconvocare.

Art. 19
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(1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele în funcţiune al ASOCIAȚIEI sau de unul
dintre Vicepreședinţi.
(2) Înainte de deschiderea Adunării Generale, se va verifica numărul membrilor prezenţi după
lista nominală, raportându-se Adunării Generale rezultatul verificării prin secretarul general.

Art. 20
(1) În cadrul unei convocări statutare, Adunarea Generală va lua decizii prin votul majorităţii
simple a membrilor prezenţi, cu excepţia deciziilor privind modificarea actelor constitutive,
aprobarea unei eventuale fuziuni şi afilieri a ASOCIAȚIEI cu alte persoane juridice fără scop
patrimonial cu obiective asemănătoare și/sau aprobarea dizolvării şi lichidării ASOCIAȚIEI şi
stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, situaţii în care deciziile se vor putea lua
doar majoritatea calificată, respectiv 2/3 din drepturile de vot.
(2) Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

II. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 21
(1) Consiliul Director va avea rolul de a coordona activităţiile executive și va fi compus din 4
persoane, fiecare dintre acestea reprezentând un membru al ASOCIAȚIEI: 1 președinte, 2
vicepreședinţi și 1 secretar general. Prima componenţa nominală a Consiliul Director este
urmatoarea:
1. Preşedinte: ....................
2. Vicepreşedinte: .................
3. Vicepreşedinte: ................
4. Secretar general: ................
(2) Nominalizarea şi alegerea componenţei Consiliului Director se va face în cadrul Adunării
Generale, dintre persoanele care reprezintă legal un membru al ASOCIAȚIE. Perioada pentru
care se alege nominal componenţa Consiliului Director este de 2 ani. Persoanele care compun
Consiliului Director nu vor fi remunerate.
(3) Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:
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a) asigură conducerea operativă a ASOCIAȚIEI şi aplicarea hotărârilor Adunării Generale,
asigurând coordonarea acţiunilor strategice la nivelul ASOCIAȚIEI;
b) avizează şi supune spre aprobarea și/sau modificarea Adunării Generale, Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare (ROF) al Consiliului Director, Planul anual de activitate, Bugetul
anual de venituri şi cheltuieli, Strategia de Dezvoltare și Condul etic;
c) numește managerul general al asociaţiei, persoană care va conduce organul executiv al
asociaţiei, respectiv Entitatea de Management a Clusterului;
d) prezintă Adunării Generale proiectele majore ale ASOCIAȚIEI, analizând periodic stadiul de
realizare al acestora, precum şi execuţia bugetară;
e) propune Ordinea de zi şi elaborează sau avizează materialele care se prezintă în Adunarea
Generală;
f) asigură convocarea Adunării Generale în condiţiile prevăzute în Statut;
g) încheie acte juridice în numele şi pe seama ASOCIAȚIEI, direct sau prin persoane mandate;
h) aprobă Organigrama şi Politica de personal a ASOCIAȚIEI;
i) dezbate problemele de interes general apărute în perioada dintre adunările generale şi
adoptă hotărâri în consecinţă;
j) aprobă solicitările noi de adeziune la ASOCIAȚIE;
k) exercită orice alte ale atribuţii prevăzute prin Statut, Adunarile Generale și legislaţia în
vigoare.

Art. 22
(1) Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe
trimestru.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedinte sau de către o persoană
desemnată de acesta, cu cel puţin 3 zile lucratoare înainte de data fixată pentru şedinţe prin
scrisoare, fax, e-mail sau în orice alt mod care atestă confirmarea transmiterea convocării.
(4) Consiliul Director poate lua decizii statutare prin prezenţa majorităţii simple la ședinţa în
cauză. Deciziile Consiliului Director se vor lua prin votul majorităţii simple celor prezenţi.
Fiecare persoană, respectiv președintele și vicepreședinţii, mai puţin secretarul, au dreptul la
vot egal, respectiv 1 vot / membru. Secretarul general nu are drept de vot.
(5) Desfăşurarea activităţii Consiliului Director va fi reglementată în cadrul unui Regulament
intern de Organizare şi Funcţionare, supus aprobării Adunării Generale, în conformitate cu
drepturile şi obligaţiile stabilite în Statutul Asociaţei.
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Art. 23
(1) Calitatea de membru al Consiliului Director poate fi revocată prin votul Adunării Generale,
în următoarele condiţii:
- aduce prejudicii grave imaginii şi activităţii Asociaţiei;
- nu participă la 3 întâlniri consecutive;
- intră în conflict cu interesele organizaţiei.
(2) Completarea posturilor rămase vacante, în Consiliul Director, se face în cel mult 90 de zile,
prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor.

Art. 24
(1) Calitatea de membru a Consiliului Director încetează de drept, dacă acea persoană nu mai
reprezintă legal un membru al ASOCIAȚIEI sau dacă acea entitate pe care o reprezintă își
pierde calitatea de membru al ASOCIAȚIEI .

Art. 25
Deliberările şi hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului Director se consemnează de către
o persoană desemnată în acest sens, în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe și
care se arhivează.

III. PREŞEDINTELE

Art. 26
(1) Președintele asociaţiei este ales dintre membrii Consiliului Director pentru un mandat de
doi ani prin hotărârea Adunării Generale. Preşedintele are rol de reprezentare şi exercită
atribuţiile proprii prevăzute în Statut, precum şi competenţele delegate de Adunarea
Generală şi/sau Consiliul Director.
(2) Principalele atribuţii ale Preşedintelui sunt:
a) convoacă Consiliul Director şi propune ordinea de zi a şedinţelor acestuia;
b) analizează periodic stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse şi a rezultatelor obţinute;
c) reprezintă asociaţia în raporturile cu alte asociaţii şi fundaţii, cu instituţii, persoane fizice
sau juridice române sau străine, direct sau prin persoane mandate.
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IV. ECHIPA DE MANGEMENT A CLUSTERULUI

Art. 27
(1) Echipa de Management a Clusterului este organul executiv al ASOCIAȚIEI și concură la
atingerea obiectivelor asocierii, desfășurându-și activitatea în subordinea Consiliului Director.
(2) Echipa de Management a Clusterului va fi condusă de un manager general numit de către
Consiliul Director și care, la randul lui, va propune echipa cu care va desfășura activităţile, în
funcţie de obiective asumate, planul de activităţi și bugetul avut la dispoziţie.
(3) Echipa de Management a Clusterului, sub conducerea managerului general, are în
principal următoarele atribuţii:
a) organizează şi conduce activitatea curentă a ASOCIAȚIEI în scopul aplicării hotărârilor
Adunării Generale şi ale Consiliului Director, a programelor şi planurilor de activitate
aprobate, în limita resurselor avute la dispozitie;
b) pregăteşte, împreună cu Consiliul Director, planurile de activitate ale ASOCIAȚIEI, bugetul
anual de venituri şi cheltuieli, precum și situaţia periodică a execuţiei bugetare;
c) implementează Strategia de Dezvoltare și proiectele ASOCIAȚIEI;
d) este responsabilă de activitatea administrativă ASOCIAȚIEI;
e) angajează ASOCIAȚIEI în relaţiile cu terţii, în limitele competenţei delegate de către
Consiliul Director și în funcţie de atribţiile fiecarui post;
f) participă la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
g) îndeplineşte orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii şi prevederilor
acestui Statut.

V. CENZORUL

Art. 28
(1) Controlul financiar al ASOCIAȚIEI este asigurat de un Cenzor numit de Adunarea Generală
pentru un mandat de doi ani.
(2) Cenzorul are următoarele atribuţii:
a) - verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) - întocmeşte rapoarte anuale de verificare şi le prezintă Adunării Generale;
c) - poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
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d) - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VI
MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI ASOCIAȚIEI

Art. 29
Modificarea Actului constitutiv și/sau Statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în
Registrul asociaţiilor și fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială
îsi are sediul ASOCIAȚIA, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12 din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 30
Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de Procesul-Verbal al Adunării Generale, în
forma atestată sau autentificată.

Art. 31
Demersurile pentru autentificarea sau atestarea procesului-verbal și înscrierea modificării se
intreprind de către Consiliul Director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public sau la
avocat nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a unui reprezentant al
Consiliului Director sau a unei persoane împuternicite prin de Adunarea Generala și/sau prin
decizia Consiliului Director, după caz.
Art. 32
Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul
asociaţiilor și fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află vechiul sediu,
cât și în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se
află noul sediu.

CAPITOLUL VII
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art. 33
(1) Cazurile şi condiţiile de dizolvare şi lichidare a Asociaţiei sunt cele prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) Dizolvarea voluntară a asociaţiei poate avea loc prin hotărârea Adunării Generale,
adoptată cu cvorumul și în condiţiile prevăzute de actualul Statut.
(3) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către
persoane fizice.
(4) Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public
cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL VIII
LITIGII

Art. 34
Litigiile ASOCIAȚIEI cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în
care această situaţie nu este posibilă, litigiile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din
România.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 35
Dispoziţiile prezentului statut se completează în mod corespunzător cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, modificată și aprobată prin L. 246/2005.

Art. 36
Prezentul statut intră în vigoare după dobândirea personalităţii juridice prin înscrierea în
Registrul asociatiilor şi fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a cărei circumscripţie teritorială
îşi are sediul, respectiv Judecătoria .........

1. BELCO AVIA SRL,
reprezentată prin dl. Blănaru Vincenţiu Gabriel
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2. BENJAMIN DESIGN SRL,
reprezentată prin dl. Pop Cristian-Beniamin

3. CARDINAL SRL,
reprezentată legal prin dl. Florin Teisianu

4. CHIMICA AUTOMOTIVE S.A.
reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela

5. CHIMICA NAVETE & BLC SRL,
reprezentată prin dl. Paşcanu Beatrice Hortensia

6. CHIMICA RESEARCH & DEVELOPMENT S.A.,
reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela

7. CHIMSPORT AUTOMOTIVE S.A.
reprezentată prin dl. Stoica Alin

8. CHIMSPORT S.A.,
reprezentată prin dna. Stoica Angelica Marinela

9. CRISMAR PLAST SRL,
reprezentată prin dl. Chivu Iulian Cosmin

10. FIBREX Co SRL,
reprezentată prin dl. Pop-Trif Adrian

11. FITART PLAST RECYCLING SRL,
reprezentată prin dl. Orbulescu Liviu-Adrian

12. GO4HL SRL
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reprezentată prin dna. Mocan Ionela-Maria-Cristina

13. HYGIA CONSULT SRL,
reprezentată prin dl. Ciprian Morcan

14. ILDATE MANAGEMENT SRL
reprezentată prin________________

15. INSPRESSO SRL,
reprezentată prin dl. Mihnea George Ciprian

16. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
reprezentată prin prof. univ. dr. Vlase Titus-Vasile

17. MUNICIPIUL ORĂȘTIE
reprezentată prin ing.Ovidiu Laurenţiu Bălan

18. VES S.A.
reprezentată prin dl. Hans Christian Felmer

Președinte de ședinţă,
prof.Stănculesc Valentin Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan
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