
STATUTUL  
ASOCIAŢIEI  NAŢIONALE PROFESIONALE DE HIDRAULICA SI PNEUMATICA DIN ROMANIA - FLUIDAS 

 
 
CAPITOLUL I - DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU, DURATĂ 
 
 Art.1. Denumirea asociaţiei este "FLUIDAS" - Asociaţia Naţională Profesională de Hidraulică şi Pneumatică din 
România. 
 
 Art. 2. Asociaţia profesională FLUIDAS este persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică, 
nonprofit, constituită în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, având scopul să 
stimuleze şi să creeze un mediu favorabil activităţilor de cercetare-dezvoltare, inovare precum şi a celor de producţie, 
distribuţie şi utilizare. Asociaţia va milita pentru schimbul de informaţii şi stabilirea de legături cu parteneri din ţară şi 
străinătate. 
 
 Art. 3. Asociaţia FLUIDAS are sediul în Bucureşti,str. Cuţitul de Argint nr. 14, sector 4 şi îşi desfăşoară activitatea la 
nivel local, în Bucureşti precum şi în judeţele ţării. Sediul asociaţiei poate fi schimbat în baza hotărârii adunării generale a 
asociaţilor, prin act autentic, declarat la ambele grefe ale tribunalelor noului şi vechiului sediu. 
 
 Art. 4. Asociaţia FLUIDAS poate înfiinţa în condiţiile legii unităţi de producţie comerciale, servicii şi de altă natură 
necesară realizării scopurilor şi obiectului său de activitate. 
 
 Art. 5. Asociaţia FLUIDAS se constituie pe perioadă nelimitată şi poate participa, potrivit scopului său, la crearea 
altor asociaţii. De asemenea, asociaţia poate înfiinţa filiale zonale pe teritoriul României când acest lucru se justifică din punct 
de vedere al activităţilor cuprinse în statutul asociaţiei şi se poate înscrie în organizaţii, asociaţii, federaţii sau uniuni de 
asociaţii sau fundaţii existente în ţară sau în alte ţări. 
 
CAPITOLUL II - SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE 
 
 Art. 6. Scopul Asociaţiei constă în: 

a) crearea unor reţele care să favorizeze schimbul de informaţii în industrie, economie şi societate, precum şi cadrul de 
colaborare economică, financiară, comercială etc. între membrii asociaţiei; 

b) stimularea realizării de legături între agenţi economici, institute şi centre de cercetare în domeniul inovării tehnologiei, 
pentru facilitarea transferului tehnologic în coformita cu cerinţele Uniunii Europene; 

c) acţiuni care să sprijine o participare comună a unor membri la expoziţii, târguri, simpozioane, etc. interne sau externe; 
d) asigură realizarea unor studii tehnice de informare asupra dezvoltării domeniului şi a unor studii de marketing; 
e) crearea unui mediu favorabil activităţilor de cercetare – dezvoltare (C - D), în domeniul acţionărilor hidraulice şi 

pneumatice prin sensibilizarea structurilor guvernamentale dar şi a unităţilor industriale de profil; 
f) promovarea unor programe de cercetare - dezvoltare necesare dezvoltării domeniului, în cadrul programului naţional, 

finanţate din surse bugetare sau surse atrase; 
g) promovarea de programe şi acţiuni pentru stimularea inovării în domeniul industrial, precum şi atragerea de resurse de 

pe piaţa de capital în vederea sprijinirii firmelor din asociaţie la realizarea produselor lor;   
h) sprijinirea participării echipelor mixte, din cercetare, învăţământ şi industrie la programele europene de cercetare şi 

dezvoltare tehnologică; 
i) acordarea de consultanţă la întocmirea unor planuri şi programe de afaceri fezabile pentru întreprinderile din asociaţie 

pentru obţinerea de credite avantajoase destinate dezvoltării echipamentelor hidraulice şi pneumatice. 
 
 Art. 7. Pentru realizarea scopului său, Asociaţia FLUIDAS are următorul obiect de activitate : 

a) dezvoltarea domeniului acţionărilor hidraulice şi pneumatice şi activităţilor conexe (sisteme de ungere, electronică şi 
automatizări sisteme hidraulice şi pneumatice) prin elaborarea, promovarea şi realizarea de programe/teme de cercetare-
dezvoltare şi inovare, la nivel naţional. 

b) elaborarea, promovarea şi realizarea de programe/teme de cercetare-dezvoltare în domeniu, în cadrul proiectelor 
internaţionale. 

c) organizarea activităţii privind informarea tehnică şi ştiinţifică prin crearea şi facilitarea accesului la baza de date a 
asociaţiei. 

d) desfăşurarea de acţiuni de sprijinire privind parteneriatul intern şi internaţional, schimburi de experienţă, transfer de 
tehnologii, participări la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale. 

e) sprijinirea autorităţilor publice şi a altor organisme, inclusiv organizaţii neguvernamentale pentru elaborarea şi 
implementarea de programe de dezvoltare locală şi regională. 

f) editarea, tipărirea de publicaţii specifice, realizarea de abonamente la reviste şi achiziţionarea de carte în domeniu, 
organizarea de colocvii, simpozioane, conferinţe potrivit scopurilor sale, inclusiv prin intermediul unor programe externe în 
domeniu. 

g) atragerea şi utilizarea, în condiţiile legii, de surse de finanţare sub formă de subvenţii, subscripţii, donaţii, contribuţii, 
sponsorizări, contravaloarea unor prestaţii de servicii şi altele asemenea. 

h) concepţia unor produse/tehnologii noi 
i) crearea de oficii de legături industriale, centre de excelenţă, de transfer tehnologic, de afaceri şi incubatoare 



j) organizarea de cursuri de specializare în domeniul acţionărilor hidraulice şi pneumatice şi conexe pentru perfecţionarea 
personalului din întreprinderile membre ale asociaţiei. Aceste cursuri 

k) realizarea de studii de documentare şi informare în domeniu  
l) realizarea de studii tehnice, de fezabilitate, de marketing, de evaluare, precum şi studii de strategie în vederea obţinerii de 

acreditări şi certificări ISO 9000 şi ISO 9001, ISO (mediu, ecologie) 
m) consultanţă  
n) diagnoze şi expertize 
o) reprezentări tehnico-comerciale 
p) asistenţă tehnică 
r) reprezentarea, promovarea, susţinerea şi protejarea intereselor deontologice ale membrilor în relaţiile cu autorităţile 

publice şi private, interne şi internaţionale, în relaţiile de cooperare şi integrare 
s) informarea opiniei publice, Guvernului, şi Parlamentului despre dezideratele si solicitările asociaţiei 
t) colaborarea cu organizatii similare din străinătate şi cu organismele de coordonare de specialitate, în Cadrul Consiliului 

Europei şi din lume 
 Toate beneficiile realizate de activităţile economice contractuale vor fi utilizate pentru îndeplinirea scopului propus al 
FLUIDAS. 
  
CAPITOLUL III - PATRIMONIU 
 
Art. 8. Patrimoniul iniţial al FLUIDAS este alcătuit din aportul în natură şi în bani al asociaţilor subscris în întregime la data 
constituirii de către membrii fondatori. El este destinat exclusiv obiectului de activitate şi scopului FLUIDAS şi nu poate fi 
transmis altor asociaţii sau fundaţii. 
 
Art. 9. Patrimoniul ulterior al FLUIDAS este compus din toate fondurile fixe, obiecte de inventar şi fondurile băneşti intrate 
pentru atingerea scopului, fonduri consemnate în evidenţele contabile şi de gestiune. Fiecare asociat va plăti o cotizaţie al cărei 
cuantum şi periodicitate se vor stabili de către adunarea generală a asociaţiilor. 
 
Art. 10. Patrimoniul FLUIDAS nu poate fi redus sub cel iniţial depus de asociaţi la data constituirii. 
 Mărirea patrimoniului se realizează în conformitate cu prezentul statut şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare, 
prin încasarea de venituri din :  
 a) contribuţiile noilor membrii ai FLUIDAS 
 b) diverse forme de valorificare a patrimoniului (dobânzi, dividende, chirii, acţiuni, parte din beneficiile legal 
obţinute, etc.) 
 c) ajutoare financiare sau în bunuri imobiliare ori mobile ale membrilor sau ale terţilor, persoane fizice şi juridice din 
ţară şi străinătate 
 d) tarife încasate pentru executarea, în mod accesoriu, a unor servicii, studii, expertize, angajate pe bază contractuală, 
potrivit scopului FLUIDAS şi prevederilor legii 
 e) subvenţii, subscripţii, sponsorizări şi alte surse permise de lege 
 f) conducerea/administrarea/coordonarea de programe/programe de C-D 
 g) tarife încasate pentru alte activităţi organizate de FLUIDAS sau în colaborare, potrivit prezentului statut. 
 
Art. 11. Donaţiile sau alte contribuţii materiale în bani sau natură, făcute pentru realizarea scopului nu pot fi retrase, iar în 
situaţia dizolvării şi lichidării FLUIDAS vor urma căile specifice la capitolul respectiv. 
 
Art. 12. Patrimoniul FLUIDAS nu poate fi grevat de datoriile sau obligaţiile persoanelor membre. Orice creditor al unui 
membru al FLUIDAS nu poate formula pretenţii privind rambursarea datoriei din sumele sau donaţiile în natură făcute de 
acesta FLUIDAS. 
 
Art. 13. FLUIDAS elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
Art. 14. Eventualele excedente obţinute de FLUIDAS vor fi folosite potrivit scopului pentru care aceasta a fost constituită. 
 
Art. 15. Exerciţiul financiar al FLUIDAS începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul 
exerciţiu  financiar începe la data aprobării prezentului statut (modificat) în adunarea generală. 
 
Art. 16. Gestiunea FLUIDAS se ţine de către personal calificat şi este supusă controlului periodic al comisiei de cenzori a 
FLUIDAS. 
FLUIDAS poate deschide conturi, în lei sau valută, la orice bancă din România sau străinătate, conform legii. 
Operaţiunile financiare ale FLUIDAS se vor face cu semnătura preşedintelui FLUIDAS sau a secretarului general FLUIDAS. 
 
Art. 17. Patrimoniul existent va putea fi folosit astfel: 
a) acoperirea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea activităţilor atingerii scopului şi obiectului de activitate al FLUIDAS 
(conform Cap.II) 
b) acoperirea cheltuielilor administrative şi salariilor legate de buna desfăşurare a activităţii FLUIDAS 
c) reinvestirea surplusului de patrimoniu pentru extinderea activităţii economice proprii. 
 



CAPITOLUL IV - MEMBRII FLUIDAS 
 
ART. 18. Membrii FLUIDAS sunt persoane fizice (membri individuali) sau juridice (membri colectivi), care au drept de vot. 
 Membrii fondatori sunt persoane fizice şi juridice prevăzute din proiectul de statut. ANEXA 1. 
 Pot fi membri FLUIDAS : 
 Membri colectivi: întreprinderi, instituţii de cercetare, colective de cercetare -dezvoltare sau/şi producţie din 
domeniile activităţilor hidraulice şi pneumatice, sau din domeniile conexe, organizaţii cu caracter neguvernamental, care aderă 
la statutul FLUIDAS 
 Membrii individuali: persoane care desfăşoară sau au desfăşurat activităţi în domeniul acţionărilor hidraulice şi 
pneumatice sau în domenii conexe, care aderă la statutul FLUIDAS. 
 
Art. 19. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii : 

a) - Să constituie, conform legii, patrimoniul social de fondare, în măsură de a realiza, cel puţin parţial, scopul pentru care 
s-a constituit asociaţia; 

b) - Să contribuie în continuare, direct sau/şi indirect pe toată existenţa asociaţiei, la creşterea rolului fără a prejudicia 
scopul propus; 

c) - Să respecte prevederile statutului şi organelor de conducere şi administraţie ale FLUIDAS; 
d) - Să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza scopurile sau interesele FLUIDAS; 
e) - Să plătească necondiţionat cotizaţia; 
f) - Să asigure prin profilul moral şi profesional creşterea prestigiului asociaţiei, pentru a nu prejudicia scopul propus. 

 
Art. 20. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi : 

a) - Să desemneze cu precădere dintre fondatori, preşedintele, membrii CA şi secretarul general. 
b) - Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, administraţie sau de control ale FLUIDAS, cu excepţiile menţionate 

în prezentul statut; 
c) - Să stabilească şi/sau să modifice statutul asociaţiei conform legilor în vigoare; 
d) - Să stabilească structura organizatorică, modalitatea de formare a organelor de conducere şi administraţie ale asociaţiei; 
e) - Să participe la activitatea FLUIDAS, să facă propuneri, să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale organelor de 

conducere şi control FLUIDAS; 
f) - Să fie delegaţi la manifestări tehnice, ştiinţifice sau comerciale naţionale sau internaţionale la care FLUIDAS este 

invitată; 
g) - Să publice articole de specialitate în publicaţii editate de FLUIDAS, periodice sau ocazionate de manifestări ştiinţifice; 
h) - Să beneficieze de reduceri la taxele şi tarifele practicate pentru unele servicii efectuate de FLUIDAS; 
i) - Să beneficieze de rezultatele studiilor elaborate sub egida asociaţiei; 
j) - Să poată utiliza materialele informative de care dispune asociaţia. 
k) – Să poată accede cu prioritate la serviciile oferite de celelalte unităţi membre. 
l) - Orice decizie trebuie să întrunească, pe lângă majoritatea precizată în statut şi cel puţin jumătate plus unu dintre 

membrii fondatori, persoane juridice. 
  
Art. 21. Persoanele juridice sau fizice, care aderă la prevederile statutului, se obligă să le respecte întocmai şi îşi manifestă 
dorinţa de a contribui la realizarea scopului asociaţiei, pot deveni, cu aprobarea conducerii FLUIDAS, membri FLUIDAS. 
 
Art. 22. Persoanele juridice vor delega în scris o persoană fizică pentru a le reprezenta în cadrul organelor de conducere şi 
administrare sau ca membri obişnuiţi ai FLUIDAS. 
 
Art. 23. Titlul de Membru de Onoare al FLUIDAS poate fi acordat unor persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii 
sociale, economice, ştiinţifice, culturale sau de altă natură, din ţară sau din străinătate, care prin activiatea lor sprijină activitate 
FLUIDAS sau ideile în baza cărora activează aceasta. 
 Membrii de Onoare ai FLUIDAS sunt scutiţi de plata cotizaţiei şi pot participa, fără drept de vot, la lucrările adunării 
generale, fără a putea fi aleşi în organele de conducere, administraţie şi control FLUIDAS. 
Art. 24. Criteriile de admitere al noilor membri se stabilesc de către adunarea generală a asociaţilor. 
 
Art. 25. Orice membru al asociaţiei va putea fi exclus în următoarele cazuri :  
 - când prin acţiunile pe care le-a întreprins a adus grave prejudicii asociaţiei; 
 - în cazul în care a utilizat în scop personal fonduri băneşti sau bunuri materiale aparţinând asociaţiei; 
 - pentru neplata pe o perioadă de 1 an a cotizaţiei; 
 - dacă lipseşte de la întrunirile adunării generale ale asociaţiei, mai mult de trei ori consecutiv; 
 - în cazul în care face declaraţii denigratoare în presă sau prin mijloacele audio-vizuale la adresa asociaţiei; 
 - pentru alte motive pentru care membrul în cauză este culpabil. 
 
Art. 26. Membrul asociaţiei aflat în culpă se sancţionează după cum urmează : 
  a) cu avertisment  
  b) cu mustrare 
  c) cu excluderea din asociaţie. 
 



Art. 27.  Excluderea poate fi făcută de către adunarea generală a asociaţiei cu o majoritate de 2/3 şi cu respectarea art.20, litera 
l. Aceasta se comunică în scris. 
 
Art. 28. Membrul exclus are drept de apel în adunarea generală. 
 
Art. 29. Orice membru al asociaţiei se poate retrage din asociaţie, fără a avea obligaţia să-şi motiveze decizia. 
 
Art. 30. Membrii asociaţiei care se retrag sau care sunt excluşi, nu au nici un drept asupra patrimoniului asociaţiei, dar rămân 
obligaţi să achite cotizaţiile pe perioada cât au fost membrii asociaţiei (conform art.50 din Lg.21/1924) 
 
CAPITOLUL V - ORGANIZARE ŞI CONDUCERE 
 
Art. 31. FLUIDAS are următoarele organe de conducere, administrare şi control:  
  a) Adunarea generală; 
  b) Consiliul de administraţie; 
  c) Comisia de cenzori. 
 
Art. 32. Adunarea generală a membrilor FLUIDAS se întruneşte odată pe an, de regulă în primul trimestru, în adunare 
ordinară şi, ori de câte ori este cazul, în adunare extraordinară şi este statutară când sunt prezenţi minimum jumătate plus unu 
din membri. În fiecare an se va întruni o adunare generală extraordinară în cadrul Salonului Naţional de Hidraulică, 
pneumatică, elemente de etanşare, mecanică fină, scule, dispozitive şi echipamente electronice specifice, mecatronică, 
HERVEX (sau altă conferinţă naţională a asociaţiei, care înlocuieşte HERVEX) 
 
Art. 33. Convocarea adunării generale ordinare se face în scris, la iniţiativa preşedintelui sau a secretarului general, cu cel 
puţin 10 zile înainte. Convocarea trebuie să conţină modul de reprezentare, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară adunarea 
generală, precum şi ordinea de zi. 
 Convocarea adunării generale extraordinare se face cu cel puţin 10 zile înainte, la iniţiativa preşedintelui FLUIDAS, 
implicând cel puţin 2/3 din membrii Consiliului de administraţie şi/sau 1/3 din membrii FLUIDAS. 
 Convocarea se face prin anunţ publicat într-un ziar central, prin e-mail sau prin fax, specificând totodată data şi ora 
celei de-a doua adunări în cazul în care nu se îndeplineşte condiţia de prezenţă minimă (art.32). 
 În cazul în care convocarea adunării generale se face cu încălcarea prezentului articol, hotărârea luată este nulă de 
drept şi nu poate fi opusă membrilor asociaţiei sau terţilor. 
 
Art. 34. Adunarea generală are următoarele atribuţii : 

a) aprobă bilanţul contabil; 
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli; 
c) adoptă, cu votul a 2/3 din numărul total al voturilor şi în conformitate cu art.20, litera l,  propuneri de modificare a 

statutului, a formei, a structurii organizatorice; 
d) alege şi revocă organele de conducere, administraţie şi de control ale asociaţiei; 
e) stabileşte criteriile de admitere a noilor membri, de acordare a titlului de membru de onoare al FLUIDAS şi ratifică 

hotărârile Consiliului de administraţie privind primirea de noi membrii sau acordarea titlului de membru de onoare; 
f) hotăreşte excluderea membrilor; 
g) aprobă schimbarea sediului FLUIDAS; 
h) alege comisia de cenzori, formată din trei membri şi un supleant, comisia fiind condusă de un preşedinte, ales de adunarea 

generală, dintre cenzori; 
i) aprobă, după caz, modul şi cuantumul remunerării pentru membrii Consiliului de administraţie, preşedinţi, vicepreşedinţi, 

secretarul general şi cenzorii FLUIDAS; 
j) aprobă, sau după caz, confirmă afilierea FLUIDAS la alte organisme naţionale sau internaţionale; 
k) aprobă, conform legii, infiinţarea sau desfiinţarea de organizaţii cu scop lucrativ ale FLUIDAS, cu condiţia ca acestea să 

fie în legătură cu scopul FLUIDAS; 
l) aprobă lichidarea FLUIDAS, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile minime necesare pentru 

continuarea activităţii; 
m) aprobă cuantumul cotizaţiilor şi periodicitatea acestora pentru membrii individuali şi colectivi; 
n) aprobă sistemul de salarizare, premiere şi indemnizaţii ale personalului FLUIDAS; 
o) poate revoca individual sau colectiv mandatele membrilor de conducere, administrare şi de control, atunci când prin culpa 

şi acţiunile lor au adus un prejudiciu asociaţiei. 
 

Art. 35. Actele prin care organele de conducere, administrare şi control ar urmări un vădit scop străin aceluia pentru care a 
fost constituită asociaţia, nu au efect din punct de vedere juridic asupra asociaţiei sau a vreunui membru al acesteia. 
 
Art. 36. Membrii organelor de conducere şi administrare sunt personal şi solidar răspunzători pentru daunele provenind din 
culpa lor, atât faţă de terţi cât şi faţă de asociaţie. 
 
Art. 37. Consiliul de administraţie este compus din cinci membri, respectiv un preşedinte - care este preşedintele FLUIDAS, 
un vicepreşedinte, doi membri şi un secretar general. 
 Mandatul Consiliului de administraţie este de trei ani, membrii acestuia putând fi realeşi. 
 Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie. 



 
Art. 38. Consiliul de administraţie este statutar întrunit în prezenţa a cel puţin 4 din numărul membrilor săi, şi în această 
situaţie ia hotărâri valabile cu cel puţin 3 din numărul membrilor săi. 
 Convocarea Consiliului de administraţie se face cu cel puţin cinci zile înainte, în scris sau prin orice alte mijloace. 
Convocarea conţine informaţii despre data, ora, locul întrunirii, precum şi ordinea de zi. Dacă, după convocare, nu s-a reuşit 
întrunirea de cel puţin 4 din numărul membrilor consiliului, atunci în termen de cel mult 48 de ore, să facă o nouă convocare, 
prin orice mijloace. La a doua convocare, Consiliul lucrează cu numărul de membrii întruniţi, dar nu mai puţin de trei, şi ia 
hotărâri cu majoritate de 2/3 din numărul celor prezenţi. 
 
Art. 39. Calitatea de membru al Consiliului de administraţie se pierde înainte de expirarea mandatului prin pierderea calităţii 
de membru al FLUIDAS. 
 Mandatul Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii principale: 
 a) stabileşte principalele direcţii de acţiune, strategii şi măsuri pentru realizarea activităţilor, scopurilor şi programelor 
anuale ale FLUIDAS, în acord cu celelalte prevederi ale statutului; 
 b) aprobă solicitările de aderare la FLUIDAS a noilor membri şi acordarea titlului de membru de onoare. Hotărârile 
Consiliului de administraţie privind aderarea de noi membrii şi acordarea titlului de membru de onoare se ratifică de adunarea 
generală; 
 c) aprobă constituirea de comisii de lucru şi consultative, permanente sau temporare, pe lângă Consiliul de 
administraţie, cărora le stabileşte structura şi atribuţiile; 
 d) aprobă programul de lucru al FLUIDAS, precum şi rapoartele prezentate de către preşedinte sau de către comisiile 
de lucru pe lângă Consiliul de administraţie; 
 e) aprobă, la propunerea preşedintelui, statutul de funcţiuni precum şi salariile, premierile şi indemnizaţiile 
personalului angajat al FLUIDAS; 
 f) aprobă, la propunerea preşedintelui, angajarea, promovarea, recompensarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a 
personalului salariat sau colaborator al FLUIDAS; 
 g) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare elaborat pe baza statutului FLUIDAS. 
 
Art. 40. Preşedintele FLUIDAS este desemnat de către adunarea generală prin votul valabil a 2/3 dintre aceştia, cu respectarea 
condiţiilor de la art.20, litera l.. 
 Preşedintele FLUIDAS are următoarele atribuţii de reprezentare: 
 a) reprezintă interesele FLUIDAS în relaţiile cu organismele guvernamentale; 
 b) reprezintă FLUIDAS în organizaţiile neguvernamentale la nivel naţional şi internaţional. 
 
Art. 41. Preşedintele FLUIDAS exercită, cu caracter permanent, administrarea curentă operativă a FLUIDAS şi are 
următoarele atribuţii: 
 a) este preşedinte al Consiliului de administraţie, calitate în care convoacă şi prezidează şedinţele acestuia; 
 b) reprezintă FLUIDAS în relaţiile cu terţi; în acest scop, poate da mandat de reprezentare şi altor persoane din cadrul 
FLUIDAS; 
 c) exercită întreaga sa autoritate competentă pentru a determina înfăptuirea scopurilor şi a hotărârilor Consiliului de 
administraţie; 
 d) angajează, cu consultarea Consiliului de administraţie, patrimoniul FLUIDAS, gestionează şi administrează 
resursele acestuia, semnează contractele în numele FLUIDAS şi ia măsuri curente necesare, în concordanţă cu hotărârile 
adunării generale şi ale Consiliului de administraţie, respectând legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului statut; 
 e) participă obligatoriu la lucrările şedinţelor Consiliului de administraţie, pregăteşte şi prezintă periodic rapoarte 
privind activitatea FLUIDAS, asigură prezentarea rapoartelor comisiilor de lucru; 
 f) urmăreşte şi decide luarea de măsuri, potrivit competenţelor sale, pentru aducerea la îndeplinire, la termenele 
stabilite a sarcinilor ce-i revin ca urmare a hotărârilor adunării generale şi ale Consiliului de administraţie, conform prezentului 
statut şi regulamentului de organizare şi funcţionare; Deleagă în scris atribuţii vicepreşedintelui şi membrilor CA pe termene 
limitate 
 g) angajează, promovează, recompensează, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul salariat sau colaboratori 
al FLUIDAS, stabilindu-i salariul corespunzător, inclusiv din cadrul filialelor, în conformitate cu prevederile regulamentului 
de organizare şi funcţionare, cu aprobarea Consiliului de administraţie; 
 h) monitorizează întreaga activitate a FLUIDAS. 
 
Art. 42. Membri CA au următoarele atribuţii: 
a) acţionează pentru a determina înfăptuirea scopurilor FLUIDAS şi a hotărârilor Consiliului de administraţie; 
b) preiau sarcini de coordonare a unor activităţi sau domenii stabilite de CA. 
c) coordonează activitatea filialelor şi comisiilor constituite de CA 
d) vicepreşedintele păstrează relaţia cu alte organizaţii şi asociaţii şi îi înlocuieşte pe preşedinte în lipsa acestuia 
 
Art. 43. Secretarul general are următoarele atribuţii: 
a) asigură cunoaşterea şi aplicarea statutului, adoptă în acest sens măsurile necesare; 
b) participă obligatoriu la lucrările şedinţelor Consiliului de administraţie, asigură condiţiile necesare desfăşurării acestora; 
c) întocmeşte procesele verbale de desfăşurare a şedinţelor Consiliului de administraţie; 
d) se ocupă de stabilirea contactelor interne şi internaţionale privind manifestările tehnice, ştiinţifice, comerciale (congrese, 
simpozioane, conferinţe, târguri, work-shop-uri, expoziţii, schimburi de experienţă, vizite,etc.) şi burse. 
 



Art. 44. FLUIDAS are trei cenzori. Durata mandatului lor este de trei ani şi pot fi realeşi de adunarea generală. 
 Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil. 
 
Art. 45. Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, aprobată de Consiliul de administraţie. 
 
Art. 46. În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetarea sau renunţarea la mandat a unui cenzor, urmează ca în termen 
de două luni să fie propus un nou cenzor. 
 
Art. 47. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea FLUIDAS, să verifice dacă bilanţul este legal întocmit şi în 
concordanţă cu registrele, dacă registrele sunt corect ţinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite 
pentru întocmirea bilanţurilor. 
 Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra bilanţului, cenzorii vor face 
un raport amănunţit adunării generale. 
 Adunarea generală nu va putea aproba bilanţul dacă acesta nu este însoţit de raportul cenzorilor. 
 
Art. 48. Cenzorii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa Consiliului de administraţie neregulile constatate cu ocazia controalelor 
lunare pe care sunt obligaţi să le facă, iar cazurile mai importante vor fi menţionate în raportul adunării generale. 
 
Art. 49. Pentru îndeplinirea obligaţiilor lor, cenzorii vor delibera împreună. Ei vor putea face, în caz de neînţelegere, rapoarte 
separate care vor fi prezentate adunării generale. 
 
Art. 50. Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. 
 
CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 
 
Art. 51. Asociaţia FLUIDAS îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri: 
 a) prin decizia adunării generale; 
 b) în cazul în care scopul asociaţiei nu mai poate fi realizat; 
 c) când asociaţia, din cauză de insolvabilitate, nu-şi mai poate continua activitatea; 
 d) când organele de conducere şi de administrare nu mai pot fi constituite în conformitate cu statutul; 
 e) dacă numărul membrilor asociaţiei scade sub 20 (art.32 din Lg.21/1924) şi nu mai poate fi completat în termen de 
90 de zile de la data la care a scăzut; 
 f) prin judecată, la sesizarea oricărei persoane interesate, când scopul asociaţiei sau mijloacele de realizare a acestuia 
au devenit ilicite, contrare bunelor moravuri sau ordinii publice; 
 g) prin decizia puterii executive în condiţiile legii. 
 În cazurile prevăzute la literele b), c), d) şi e), dizolvarea asociaţiei acţionează de plin drept. 
 
Art. 52. Lichidarea asociaţiei se va realiza conform OG 26/2000 
 
CAPITOLUL VII - DISPOZIŢII FINALE: 
 
Art. 53. FLUIDAS are sigiliu şi însemne proprii, precum şi un regulament intern de funcţionare.  
 
Art. 54. Litigiile derivând din prezentul statut se vor soluţiona pe cale amiabilă, în caz contrar fiind de competenţa instanţelor 
judecătoreşti de drept comun. 
 
Art. 55. Prevederile statutului se completează cu dispoziţiile Legii nr. 21/1924 privind persoanele juridice. 
 
 Încheiat astăzi 10.06.2005 cu acordul tuturor membrilor fondatori. 
 
 "Numele şi prenumele membrilor fondatori" conf. ANEXA 1 ce este parte integranta din acest STATUT. 
 
 
 
 
        Semnaturi 
 
Asociatia FLUIDAS prin Gabriela MATACHE, conform procurii aut. Sub nr. 288/18.05.2005 de Np Cristea Catalina Diana 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 1 
Lista membrilor fondatori şi aportul în numerar la patrimonial iniţial 

 
Nr. 
Crt 

Nume Date de identificare Suma 
(lei) 

1 INOE 2000 – IHP str. Cuţitul de Argint, nr. 14, sector 4, cod poştal 040557 Bucureşti, telefon 
336.39.91, fax. 337.30.40, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/2467/97, cod fiscal R 9320122 

5.000.000 

2 S.C. ROMFLUID S.A. str. Cuţitul de Argint, nr. 14, sector 4, cod poştal 040557 Bucureşti, telefon 
336.18.78, fax. 336.37.05, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/8426/1995, cod fiscal R 7767125 

5.000.000 

3 S.C.GENERAL FLUID S.A. str. Cuţitul de Argint, nr. 14, sector 4, cod poştal 040557 Bucureşti, telefon 
337.00.78, fax. 335.23.20, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/28484/93, cod fiscal R 5091050 

5.000.000 

4 S.C. HYDRAMOLD S.A. str. Hotin, nr. 5, tel. 210954, cod fiscal R 196663 , Iasi înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J22/1247/94 

5.000.000 

5 C.C. I. Vâlcea Str. Regina Maria nr. 7, Ramnicu Valcea, cod postal 240151, telefon 
0250733449, fax 0250732836 

5.000.000 

6 Parker Hannifin Corporation Bucureşti - 
Romania 

B-dul Ferdinand, nr. 27, Sector 2, tel. 021/2521382, fax. 021/2523381, cod 
fiscal  

5.000.000 

7 S.C. SUSZI S.R.L. str. Tomis, nr. 235, Bl. C, Ap. 2, Constanta, jud. Constanta, tel./fax 0241 
691232/0241 692232, cod fiscal R 2986043, inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr.  J 13/903/1991 

5.000.000 

8 S.M.C. ROMANIA S.R.L. Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 14, tel. 3261486   , fax. 3261489, cod fiscal R 
880380, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7818/1996, 
reprezentata de Valeriu BANU 

5.000.000 

9 FREUDENBERG MERKEL  BRASOV 

 

Str. Hărmanului, nr. 15A, bl.211, sc.  A, ap.2, tel. 0268/320159, fax 
0268/325590, Cod Fiscal  12853605, reprezentată prin Director General Gelu 
COCIŞ- VOINESCU  

5.000.000 

10 HIDROSIB SA SIBIU str. Stefan cel Mare nr. 193, tel. 0269/214060, fax 0269/216429, cod fiscal R 
795209 inregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J/32/158/91, reprezentată 
prin Director General Ec. Anglita HILA 

5.000.000 

11 HIDRAULICA UM PLOPENI SA Str. Republicii, nr. 1, tel. 0244/221392, fax. 0244/221003 , cod fiscal R 
15983987, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/2033/2003 
reprezentată prin Director General VALER POTRA 

5.000.000 

12 FESTO SRL  str. Sf. Constantin, nr. 17, sector 1, Bucuresti, tel. 021/3103190, fax 
021/3102409, cod fiscal R6812058, inregistrata la Registrul comertului sub nr. 
J40/25908/94, reprezentata prin Director Radu ALEXANDRU 

5.000.000 

13 S.C. MEBIS S.A. Str. Industriei, Nr. 4, 4400 Bistrita, tel. 0263/234290, fax. 0263/234603 cod 
fiscal R 569007, înregistrată  la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul jud. Bistriţa Năsăud sub nr. J 06/150/1991, reprezentată de Director 
General ing. Ioan AVRAM 

5.000.000 

14 S.C. ICTCM S.A. Sos. Oltenitei, nr. 103, sector 4, cod postal 041303, tel. 3323770, fax. 3320775, 
înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. J40/8256/1991, cod unic 
385446, reprezentată de Director General Dr. Ing. Tudorel Ştefan 
CRĂCIUNOIU 

5.000.000 

15 S.C. HESPER S.A.  

 

Str. C-tin Istrati, nr. 1, sector 4 Bucureşti, cod postal 040542, tel. 021. 
336.23.52, Fax. 0213372460, înregistrată la Oficiul Comerţului sub nr. 
J40/7640/1991, cod fiscal R385527, reprezentată de Director General Dr. Ing. 
Mircea Pricop 

5.000.000 

 
Tabel PERSOANE FIZICE 

1 Petrin DRUMEA  cetăţean român, Str. Rezonanţei, nr. 1-3, bl. 15-16, sc. 5, et.2, ap.69, sector 4, 
posesorul BI seria BZ, nr. 414214, eliberat de Secţia 15 poliţie, la data de 
16.10.1995, CNP 1591209400051 

1.000.000 

2 Adrian Viorel MIREA cetăţean român, Str. Sos. Berceni, nr. 35, bl. 104, sc. 1, et.2, ap.5, sector 4, 
posesorul CI seria RD, nr. 238648, eliberat de Secţia 15 poliţie, la data de 
26.03.2002, CNP 1671222443021 

1.000.000 

3 Constantin CHIRIŢĂ cetăţean român, Str. Cucu, nr. 13, bl. D10, tr. 2, ap.2, Iasi, jud. Iasi, posesorul CI 
seria MX, nr. 435353, eliberat de Politia Municipiului Iasi, la data de 04.02.2004, 
CNP 1480829221142 

1.000.000 

4 Daniel MARIN cetăţean român, str. Dr. Lister, nr. 34, Bucuresti, sector 5, posesorul CI seria RR, 
nr. 285751, eliberat de Poliţia Municipiului Bucuresti, la data de 25.02.2004 CNP 
1611211400134 

1.000.000 

5 Gheorghe RIZOIU cetatean roman, Str. Mareşal Antonescu, nr. 20, Bl. R12, Sc. B, Et II, Ap. 5, Rm. 
Vâlcea, jud Vâlcea, posesor CI seria VX, nr. 010987, eliberat de Politia Ramnicu 
Valcea, la data de  24.03.2000, CNP 1560210384216  

 

6 Valentin CISMARU cetăţean român, B-dul General Magheru, nr. 6, sc. A, ap.12, Rm. Vâlcea, Vâlcea , 
posesorul BI seria GR, nr. 181847, eliberat de Poliţia Ramnicu Valcea, la data de 
10.02.1995, CNP 1470620384189 

1.000.000 

7 Gabriel RĂDULESCU cetăţean român, Str. Sfinţii Apostoli, nr. 38, et.1, ap.4, sector 4, posesorul CI seria 
RD, nr. 360717, eliberat de Secţia 15 poliţie, la data de 16.10.1995, CNP 
1401222400342 

1.000.000 

8 Gabriela MATACHE cetăţean român, Str. Emil Racoviţă, nr. 31, bl.EM2, sc. B, ap. 28, posesoarea CI 
seria RT, nr. 253352, eliberată de Secţia 15 poliţie, la data de 23.01.2003, CNP 
2720608441518 

1.000.000 

9 Erol MURAD cetăţean român, Calea Piscului, nr. 16, bl.42, sc. B, et. 9, ap. 57, posesorul BI seria 
B.G., nr. 568948, eliberat de Circa 14 poliţie, la data de 02.04.1992 CNP 
1411120400130 

1.000.000 

10 Mircea – Constantin DANCIU cetăţean român, Calea Mosilor, nr. 260, bl.6, sc. A, et.1,ap. 4, posesorul CI seria 
RX, nr. 182995, eliberat de Secţia 8 poliţie, la data de 12.06.2003, CNP 

1.000.000 



1500430400097 
11 Corneliu CRISTESCU cetăţean român, Sos. Giurgiului, nr. 123, bl. 4B, sc. 3, et.4, ap.96, sector 4, 

posesorul BI seria RX, nr. 193361, eliberat de Secţia 16 poliţie, la data de 
09.07.2003, CNP 1490702400094 

1.000.000 

12 Ioan LEPADATU cetăţean român, Aleea Negru Vodă, nr. 6, bl. C3, sc. 3, et.5, ap.66, sector 4, 
posesorul CI seria RT, nr. 176473, eliberat de Secţia 10 poliţie, la data de 
04.07.2001, CNP 1491121400147 

1.000.000 

13 Cristian Sen ANGHEL  cetăţean român, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 15 Bis, Constanta posesorul CI seria 
KT, nr. 481788, eliberat de Poliţia Municipiului Constanta, la data de 26.01.2005, 
CNP 1570706131319 

1.000.000 

14 Gelu COCIŞ- VOINESCU cetăţean român,  Str. 13 Decembrie, nr. 90A, bl.5, sc.  A, ap.1, Braşov, posesorul 
CI seria BV, nr. 082927, eliberat de Poliţia Municipiului Braşov, la data de 
07.03.2000, CNP 1461014080037 

1.000.000 

15 Petre PĂTRUŢ  cetăţean român,  Str. Sos. Iancului nr. 7,  bl. 109B, sc.  A, et.4, ap.13, Bucureşti, 
posesorul CI seria RX, nr. 255824, eliberat de Poliţia Municipiului Bucuresti Sectia 
9, la data de 21.01.2005, CNP 1391018400247 

1.000.000 

16 Ion DAVID cetăţean român,  B-dul Camil Ressu nr. 3,  bl. 13A, sc. C, ap.122, sector 3, 
Bucureşti, posesorul BI seria GR, nr. 961529, eliberat de Poliţia Municipiului 
Bucuresti Sectia 9, la data de 21.01.2000, CNP 1500808400118 

1.000.000 

17 Valeriu BANU cetăţean român, str. Pascani, nr. 7, bl.D8, sc.E, et.3, ap.48, Bucuresti, sector 6, 
posesorul BI seria BG, nr. 585839, eliberat de Poliţia Municipiului Bucuresti Circa 
21, la data de 22.04.1992 CNP 1470118400012 

1.000.000 

18 Mihaela Ioana Virginia 
IORDANESCU 

cetăţean român, str. Valea Călugărească, nr. 10, bl.4, sc.D, et.2, ap.54, Bucuresti, 
sector 6, posesorul CI seria RR, nr. 263677, eliberat de Poliţia Municipiului 
Bucuresti, la data de 10.02.2003, CNP 2471004400218 

1.000.000 

19 Constantin TONCIU cetăţean român, Sos. Pantelimon, nr. 312, bl.6, sc.D, et.4, ap.134, Bucuresti, sector 
2, posesorul BI seria DS, nr. 047926, eliberat de Poliţia Municipiului Bucuresti, la 
data de 18.07.2002 CNP 1450908400132 

1.000.000 

20 Valer POTRA cetăţean român, Aleea Biruinţei,nr. 2, bl. AC18, sc.B, et.1, ap.15, Plopeni, 
posesorul CI seria PH, nr. 168866, eliberat de Poliţia Oraş Plopeni, la data de 
22.06.2000, CNP 1560515295899 

1.000.000 

21 Petru BREAZ cetăţean român, Str. Ciprian Porumbescu, nr.2, bl.14, sc.B, et.1, ap.27, Ploieşti, 
posesorul CI seria PH, nr. 130053, eliberat de Poliţia Municipiului Ploieşti, la data 
de 05.11.1999, CNP 1620813400067 

1.000.000 

23 Alexandru MARIN  cetăţean român, Str. Buzezti, nr.61, bl.A6, sc.A, et.9, ap.62, Bucuresti, posesorul BI 
seria GT, nr. 219535, eliberat de Poliţia Municipiului Bucureşti Sectia 4, la data de 
16.10.1995, CNP 1591209400051 

1.000.000 

24 Ioan MOLDOVEANU cetăţean român, Str. Estacadei, nr.13, bl.82, sc.2, et.3, ap.33, sector 6, Bucuresti, 
posesorul CI seria RT, nr. 199101, eliberat de Poliţia Municipiului Bucureşti Sectia 
21, la data de 01.11.2001, CNP 1570904400177 

1.000.000 

25 Radu Nicolae ALEXANDRU cetăţean român, Str. Obcina Mică, nr.5, bl.A5, sc.B, et.3, ap.27, sector 6, Bucuresti, 
posesorul CI seria DP, nr. 077049, eliberat de Poliţia Municipiului Bucureşti Sectia 
22, la data de 07.03.2002, CNP 1521001400563 

1.000.000 

26 Ioana ILIE cetăţean român, Com. Tinosu, Jud. Prahova, Sat Tinosu nr. 175, posesorul CI seria 
PH, nr. 430904, eliberat de Poliţia Municipiului Ploieşti, la data de 03.12.2003, 
CNP 2700620293167 

1.000.000 

27 Constantin NICOLESCU cetăţean român, com. Smîrdioasa, jud. Teleorman, posesorul BI seria BT, nr. 
133104, eliberat de Politia Municipiului Zimnicea, la data de 30.11.1992, CNP 
1480918400871 

1.000.000 

28 Teodor - Costinel POPESCU cetăţean român, Str. Almasu Mic, nr.14, bl.B20, sc.3, et.1, ap.24, sector 4, 
Bucuresti, posesorul CI seria RX, nr. 109509, eliberat de Poliţia Municipiului 
Bucureşti Sectia 16, la data de 22.03.1999, CNP 1550526400455 

1.000.000 

29 Paul SVASTA cetăţean român, Str. Cetatea de Balta, nr.131, bl. 1, sc.B, et. 3, ap.18, sector 6, 
Bucuresti, posesorul CI seria RD, nr. 396213, eliberat de Poliţia Municipiului 
Bucureşti Sectia 21, la data de 15.07.2004 CNP 1420418400194 

1.000.000 

30 Nicolae VASILIU cetăţean român, Sos. Oltenitei, nr.40-44, bl.A6, sc.1, et. 7, ap.29, sector 4, 
Bucuresti, posesorul CI seria RX, nr. 032348, eliberat de Poliţia Municipiului 
Bucureşti Sectia 16, la data de 23.03.1998 CNP 1460828400322 

1.000.000 

31 Daniela VASILIU cetăţean român, Sos. Oltenitei, nr.40-44, bl.A6, sc.1, et. 7, ap.29, sector 4, 
Bucuresti, posesorul CI seria RD, nr. 046457, eliberat de Poliţia Municipiului 
Bucureşti Sectia 16, la data de 09.10.1998 CNP 2580115400221 

1.000.000 

32 Constantin DRAGOI cetăţean român, Str. Brailita, nr.9, bl.D9B, sc.1, et. 6, ap.101, sector 3, Bucuresti, 
posesorul CI seria RD, nr. 225588, eliberat de Poliţia Municipiului Bucureşti Sectia 
11, la data de 22.02.2002 CNP 1711223103782 

1.000.000 

33 Constantin CALINOIU cetatean romana, Str. Rosia Montana, nr. 15, Bl.29, sc. 2, et.1, ap.25, sector 6, 
Bucuresti, posesorul BI, seria BR, nr. 028152, eliberat de Politia Municipiului 
Bucuresti, CNP 1510206400426 

1.000.000 

 


