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P A R T E A I: Generalitati

ASOCIATIA ROMANA A CARNII este persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, bdul.
Bucurestii Noi nr. 118, sectorul 1, tel./fax 021-66.77.406 /407, inregistrata in Registrul National al Asociatiilor
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si Fundatiilor tsub nr.

2533/A/2004, in baza sentintei civile nr. 527/19.10.1999, pronuntata de catre

Tribunalul Bucuresti, sectia a III-a civila, ini dosarul nr. 425/PJ/1999, ramasa definitiva, avand cod de
inregistrare fiscala 12377528, atribut fiscal RO.
Denumirea asociatiei este « Asociatia Romana a Carnii » , denumita in continuare ARC sau
Asociatia, organizatie patronala (functionand conform Legii nr. 62/2011, coroborata cu OG nr. 26/2000 – cu
privire la asociatii si fundatii), autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri,
ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita in scopul apararii si promovarii
drepturilor si intereselor comune ale membrilor sai, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, pactele,
tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si de statutele si regulamentele
proprii . Membrii asociatiei sunt patroni (definiti conform Legii nr. 62/2011), persoane juridice din industria
de prelucrare a carnii si domeniile conexe.

1. Asociatia Romana a Carnii : prezentare generala

Asociatia Romana a Carnii ( ARC ) s-a fondat in ianuarie 1999, in urma fuziunii ASIC (1995) cu
ROCARNE (1993) si este membra a Federatiei Industriei Carnii din Uniunea Europena (CLITRAVI).

ARC este organizatia profesionala avand ca misiune promovarea dezvoltarii industriei carnii, in
beneficiul publicului si pentru satisfacerea cerintelor membrilor sai.
Pentru realizarea acestei misiuni, ARC actioneaza prin diverse mijloace si propunandu-si diverse
obiective, printre care:
-

reprezentarea unitara a intereselor membrilor fata de autoritatile centrale si locale, prin
dezvoltarea relatiilor cu ministerele de resort si cu alte institutii;

-

imbunatatirea legislatiei prin lobby la nivelul ministerelor, Parlamentului si prin campanii de
influentare in sens pozitiv a propunerilor de noi reglementari;

-

dezvoltarea relatiilor cu organizatii similare, din tara si strainatate si includerea membrilor
asociatiei in programele de asistenta adresate IMM- urilor;
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-

organizarea de programe cu caracter tehnic si educational; simpozioane si seminarii, excursii de
studii in tara si strainatate, editarea de cursuri pe teme de management, tehnologie, marketing
etc.;

-

constientizarea de catre publicul larg a importantei sectorului, prin campanii de presa si alte
mijloace de comunicare in masa care releva problemele industriei carnii, caile de solutionare a
acestora, ca si eforturile agentilor economici in directia protejarii consumatorilor si a furnizarii
de produse de calitate, la preturi rezonabile.

Structura organizatorica a asociatiei presupune existenta unor comisii si grupuri de lucru astfel
incat se asigura cadrul de cooperare intre membri, atat pe criterii de locatie cat si pe interese profesionale
comune.
Grupurile de lucru se constituie la convocarea Consiliului Director sau a directorului executiv, in
functie de necesitatile care intervin in activitatea asociatiei si de natura acesteia.
Structurile de conducere stabilite prin actul constitutiv si prin statutul asociatiei asigura
coordonarea tuturor activitatilor derulate in cadrul asociatiei atat la nivel national cat si la nivelul comisiilor
si grupurilor de lucru.
Asociatia Romana a Carnii deruleaza activitati care sa raspunda si sa acopere multiplele necesitati
din sectorul profesional al carnii si al produselor din carne, astfel incat sa satisfaca necesitatile comune ale
membrilor sai.

2. Obiective generale

1. Asociatia Romana a Carnii s-a constituit in scopul asocierii profesionale si patronale ale
persoanelor fizice si juridice cu activitate in domeniul industriei carnii si de a reprezenta interesele
profesionistilor si firmelor care lucreaza in acest domeniu.
2. ARC are ca scop realizarea si promovarea intereselor profesionale si patronale ale membrilor sai
in context national si international.
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3. Pentru atingerea scopului propus, ARC isi va desfasura intreaga activitate si va utiliza toate
resursele disponibile pentru realizarea urmatoarelor obiective, subsumate obiectivelor statutare:
- crearea unui cadru organizatoric si logistic pentru comunicare interna si dialog intre toate
categoriile de membri ai asociatiei;
- promovarea spiritului competitiv si consultare si sprijin reciproc in solutionarea problemelor
comune;
- perfectionarea cadrului legislativ, in cooperare cu institutiile publice, pentru crearea conditiilor de
afirmare si eficientizare a activitatii tuturor membrilor asociatiei;
- promovarea cercetarii si stimularea preluarii rezultatelor acesteia in domeniul carnii si al
produselor alimentare din carne;
- realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluari si alte activitati similare in vederea dezvoltarii
de politici de cercetare-dezvoltare si inovare;
- reprezentarea intereselor legitime ale membrilor in relatia cu autoritatile, sindicatele, organizatii
similare si organizatiile neguvernamentale din domeniul de activitate al asociatiei;
- facilitarea schimbului de informatii tehnice si stiintifice in interiorul asociatiei si conectarea la
sursele externe de informare;
- racordarea la activitatile similare desfasurate pe plan national si international;
- promovarea imaginii asociatiei in mediile profesionale si publice;
- editarea de publicatii, manuale si ghiduri pentru informare in domeniul de activitate al asociatiei;
- accesarea, atragerea si utilizarea in scopul indeplinirii obiectivelor sale de surse de finantare si
resurse sub forma de subventii, contributii, cotizatii, sponsorizari, inclusiv prin desfasurarea unor activitati
economice, in conditiile legii.

3. Membri

3.1. Calitatea de membru
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1. Pot deveni membri ARC persoanele juridice care functioneaza potrivit legii si care desfasoara in
mod curent o activitate de prelucrare a carnii pe teritoriul Romaniei sau in domenii conexe/adiacente,
solicita acest lucru si isi exprima acordul cu prevederile statutului asociatiei, pe care se obliga sa-l respecte
intocmai.
2. Validarea noilor membri se face in conformitate cu Statutul si regulamentul de organizare si
functionare al asociatiei.
3. Membrii asociatiei pot face parte din una dintre urmatoarele categorii:
a. Membri fondatori - sunt acele persoane care au participat la infiintarea si constituirea asociatiei si
au semnat documentele de constituire;
b. Membri aderenti - sunt acele persoane juridice romane, din industria carnii, care solicita, ulterior
constituirii, sa adere la asociatie;
c. Membri asociati - asociati pot fi persoane juridice care au calitatea de furnizori sau beneficiari ai
prelucratorilor de carne. De asemenea, pot avea calitatea de membri asociati membrii fondatori sau
membrii aderenti care nu mai desfasoara o activitate de prelucrare/procesare a carnii, specifica asociatiei,
dar care doresc sa ramana membri in asociatie;
d. Membri onorifici - Pot dobandi calitatea de membri onorifici numai persoanele fizice din tara si
strainatate, care au o contributie deosebita fie in domeniul de activitate al asociatiei, fie in orice alt domeniu,
dar care prin activitatea lor au contribuit/contribuie, direct sau indirect, la realizarea obiectivelor asociatiei.
Membrii de onoare nu platesc cotizatia si nu au drept de vot.
3.2. Inscrierea membrilor noi
1. Inscrierea membrilor noi, indiferent de categoria din care fac parte, se analizeaza numai ca urmare
a solicitarii formulate in scris si adresata asociatiei si inregistrata in registrul acesteia.
2. La inscrierea in asociatie, se vor depune :
- fotocopia (semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul) Certificatului de inregistrare la
Registrul Comertului;
- certificatul constatator emis de Registrul Comertului, cu privire la solicitant;
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- hotararea organului de conducere al agentului economic din care sa rezulte intentia de afiliere la
ARC, precum si persoana imputernicita sa reprezinte noul membru in cadrul Adunarii Generale a
Membrilor ARC;
- cererea de aderare (model ANEXA 1) completata, semnata si stampilata, in original;
- dovada platii cotizatiei pe o luna;
- declaratia (in original) prin care viitorul membru precizeaza ca este de acord cu scopul si
obiectivele asociatiei asa cum sunt ele definite in statut si in hotararile adunarii generale, ca si-a insusit
statutul fara rezerve, obiectiuni sau particularitati.
3. Documentatia depusa conform punctului 2 de mai sus va fi supusa procedurii de aprobare
prevazute in Statutul Asociatiei.
4. Asociatia isi rezerva dreptul de a accepta sau nu cererile de aderare, si in functie de opinia si
perceptia sa proprie asupra persoanei ce solicita calitatea de membru.
3.3. Drepturile si obligatiile membrilor
a) Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi :
-

sa se adreseze cu cereri, sesizari sau propuneri organelor de conducere ale asociatiei, in orice
problema privind activitatea asociatiei sau activitatea profesionala proprie ori a membrilor;

-

sa participe la adunarile generale, conferintele sau sedintele de lucru ale asociatiei, sau filialei de
care eventual apartin si sa-si exprime punctele de vedere in legatura cu activitatea asociatiei si a
organelor de conducere ale acesteia;

-

sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei;

-

sa primeasca publicatiile asociatiei si sa poata publica in acestea articole, comunicari si/sau
reclame comerciale;

-

sa fie sustinuti impotriva concurentei neloiale;

-

sa solicite consultanta si asistenta de specialitate in vederea fundamentarii unei decizii proprii;

-

sa ia parte la toate activitatile asociatiei si sa beneficieze de toate resursele si serviciile oferite de
aceasta;

-

sa participe la sedintele Consiliului Director.
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-

sa faca propuneri in vederea imbunatatirii prevederilor statutului si sa sesizeze Consiliul
Director cu privire la: indeplinirea obligatiilor statutare ale acestuia si realizarea programelor
aprobate;

-

sa primeasca, la cerere, asistenta si consultanta de la compartimentele specializate ale asociatiei
in domeniile specifice de activitate ;

b) Membrii asociatiei au urmatoarele indatoriri:
-

sa participe activ la indeplinirea scopurilor asociatiei;

-

sa respecte prevederile statutului asociatiei si hotararile Adunarii Generale;

-

sa plateasca cotizatia de membru al asociatiei;

-

sa-si achite la timp obligatiile de plata privind utilizarea resurselor si/sau serviciilor oferite de
asociatie;

-

sa-si desfasoare activitatea in conformitate cu legile tarii;

-

sa participe la adunarile generale si actiunile asociatiei;

-

sa furnizeze asociatiei informatiile cu caracter public necesare pentru indeplinirea scopului
acesteia.

-

sa respecte regulile , regulamentele, procedurile,deciziile,instructiunile elaborate si comunicate
de asociatie.

3.4. Plata cotizatiei
Conform statutului asociatiei, plata cotizatiei este obligatorie pentru mentinerea calitatii de membru,
cu exceptia membrilor de onoare.
Cotizatia se datoreaza asociatiei incepand cu luna in care a avut loc dobandirea calitatii de membru.
Aceasta se poate plati si in avans.
Cuantumul cotizatiei cat si modul de calculare al acesteia se stabilesc de catre Adunarea Generala a
Membrilor la propunerea Consiliului Director, si se actualizeaza anual in functie de cifra de afaceri. Anul
fiscal va incepe in luna Iunie a anului curent si se va termina in luna Iunie a anului urmator.
Plata cotizatiei confera statutul de membru cu drept de vot.
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3.5. Pierderea calitatii de membru
Calitatea de membru al asociatiei se poate pierde in urmatoarele cazuri:
a) prin excludere
b) la cerere
c) prin radiere, in urma desfiintarii asociatiei, a lichidarii persoanei juridice membru etc.
d) prin neplata cotizatiei

1. Excluderea poate interveni in urmatoarele cazuri:
- abateri repetate de la prevederile Statutului;
- actiuni sau atitudini daunatoare asociatiei;exprimarea in numele asociatiei a unor pozitii contrare
vointei majoritatii sau apartenenta la organizatii ale caror obiective sunt contrare sau adverse obiectivelor
ARC;
- neachitarea cotizatiei timp de max 3 luni, urmata de avertizare scrisa, neonorata in termen de 15
zile de la data notificarii;
- pierderea drepturilor civile, comerciale sau punerea sub interdictie;
2. Propunerea de excludere poate fi facuta de oricare dintre membrii asociatiei si se analizeaza in
cadrul Consiliului Director. Excluderea se face in baza hotararii Consiliului Director confirmata de proxima
Adunare Generala. Contestatiile se depun si se analizeaza conform legii.
3. Contestatia nu este valabila in situatia in care cauza excluderii este neachitarea cotizatiei.
4. Plata cotizatiei este obligatorie pentru toti membrii asociatiei cu exceptia membrilor de onoare.
Cotizatia se plateste lunar incepand cu luna in care a fost acordata calitatea de membru indiferent de ziua
in care aceasta s-a produs.
5. Pierderea calitatii de membru al asociatiei nu da dreptul la pretentii asupra contributiei aduse la
patrimoniul asociatiei.

4. Organizarea Asociatiei Romane a Carnii
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Asociatia Romana a Carnii isi

desfasoara activitatea prin structurile sale de conducere, de

coordonare, de control, prin comisii si grupuri de lucru (conform organigramei prezentata in anexa 2).

4.1. Conducerea si, implicit, coordonarea si/sau verificarea activitatii Asociatiei este asigurata de
urmatoarele organe de conducere, fiecare din acestea cu competente si proceduri specifice de organizare si
functionare:
a. Adunarea Generala a membrilor (« AGM »);
b. Presedinte si Vicepresedinti;
c. Consiliul Director;
d. Directorul executiv;
e. Cenzorul sau in functie de numarul membrilor la un moment dat , Comisia de cenzori .

4.2. De asemenea, activitatea asociatiei va fi derulata si prin intermediul:
a. unor comisii – cu competente decizionale , proceduri de lucru si functionare;
b. personalului angajat si colaboratori;
c. grupurilor de lucru, atunci cand activitatea asociatiei o impune.

4.3. Atat comisiile cat si grupurile de lucru sunt constituite din persoane propuse de membrii
asociatiei.
4.4. Comisia de Etica si Mediere se organizeaza cu rolul si atributiile detaliate in sectiunea
corespunzatoare
4.5. Componenta nominala a grupurilor de lucru se stabileste de catre consiliul director, in functie de
situatia care a generat necesitatea constituirea grupului de lucru.

P A R T E A II: Conducere
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1. Structuri de conducere si coordonare
1. Conducerea asociatiei este asigurata de structurile de conducere stabilite prin statut si validate, ca
si componenta, de adunarea generala.
Asociatia are urmatoarele organe de conducere:
a. Adunarea Generala a membrilor (« AGM »);
b. Presedinte si Vicepresedinti;
c. Consiliul Director;
d. Directorul executiv;
e. Cenzorul sau in functie de numarul membrilor la un moment dat , Comisia de cenzori.

Structurile de mai sus isi vor organiza activitatile de evidenta, inregistrare, centralizare si secretariat.

2. Adunarea generala a membrilor asociatiei
Adunarea Generala este organul colectiv de conducere al asociatiei.

2.1. Atributiile Adunarii Generale a Membrilor (AGM)
Adunarea Generala are urmatoarele atributii :
-

stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

-

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

-

valideaza admiterea si excluderea, dupa caz, a membrilor asociatiei;

-

alegerea si revocarea membrilor consiliului director;

-

alegerea si revozarea cenzorului;

-

infiintarea de filiale;

-

modificarea actului constitutiv si a statutului

-

dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si stabilirea destinatiei

bunurilor ramase dupa

lichidare;
2.2. Convocarea Adunarii Generale si procedura de vot
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1. Adunarea generala ordinara a membrilor asociatiei se convoaca de catre Consiliul Director sau de
catre Presedinte, prin scrisoare cu confirmare de primire, expediata cu cel putin 10 zile inainte de data
AGM. Expedierea convocatorului se poate face si prin posta electronica, utilizand datele de contact puse la
dispozitie de membri, astfel incat sa se asigure transmiterea integrala a convocatorului , ca fond si forma, in
varianta needitabila.
2. Adunarea generala extraordinara se convoaca de cate ori este nevoie, din initiativa Consiliului
Director sau la cererea scrisa si motivata a cel putin 2/3 din numarul membrilor.
3. Hotararile in Adunarea Generala se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti. In caz de egalitate,
votul presedintelui este decisiv.
4. Participarea membrilor la sedintele Adunarii generale sau ale Consiliului Director

si votul

acestora pot fi luate in considerare si prin mandatarea altor participanti sau prin sisteme de comunicare
electronica.
5. Membrii cu drept de vot sunt considerati toti membrii care la data desfasurarii adunarii generale
au cotizatia platita la zi.
6. Vot valid se considera votul liber exprimat de membrii asociatiei. Voturile exprimate sunt voturile
pro si contra, exprimate clar; voturile neexprimate sunt voturile de abtinere. Sunt voturi de abtinere si
acelea care nu pot fi calificate ca fiind in mod cert pro sau contra, aceasta calificare/incadrare fiind stabilita
de Presedintele Asociatiei si in lipsa acestuia de presedintele coordonator al sedintei.
7. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii pentru toti membrii si pentru organele de conducere
a asociatiei, pentru organele de control, pentru comisii si pentru grupurile de lucru.
8. Organele de conducere, de coordonare, de control, membrii comisiilor si grupurilor permanente
de lucru pot fi inlocuiti/revocati in timpul mandatului, respectand aceeasi procedura ca la numire.
9. Sedintele adunarii generale a membrilor sunt conduse de presedintele asociatiei sau, in absenta
acestuia, de unul dintre vicepresedinti, ori de persoana desemnata in mod expres de acestia la debutul
sedintei AGM.

3. Consiliul Director al asociatiei
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3.1. Consiliul Director

este organismul de coordonare si conducere tehnica, operationala

si

administrativa a asociatiei.
3.2. Consiliul Director este condus de un presedinte si doi vicepresedinti, si are in coordonare
activitatea directorului executiv, a comisiilor si a grupurilor de lucru permanente constituite pe domenii de
activitate.
3.3. Consiliul Director este format din 11 membri, alesi pe o perioada de 3 ani, fiind compus din:
-

Presedinte

-

Doi vicepresedinti

-

7 membri

-

Directorul executiv

3.4. Directorul executiv face parte din Consiliul Director, fara drept de vot.
3.5. Membrii Consiliului Director sunt alesi in AGM in considerarea persoanei juridice-membru care
recomanda si sustine numirea acestora, si nu in considerarea persoanei fizice. Recomandarea si sustinerea
vor fi prezentate in scris Adunarii Generale, cu semnatura si stampila agentului economic (membru ARC)
sustinator. Membrul ARC isi poate retrage oricand sustinerea si recomandarea data membrului Consiliului
Director. Inlocuirea persoanei fizice sustinute se face la recomandarea aceluiasi membru, fara a fi nevoie de
aprobarea AGM, si fara nici o alta aprobare prealabila sau ulterioara inlocurii.
3.6. Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor adunarii generale.
3.7. Consiliul Director are urmatoarele atributii:

-

asigura conducerea operativa a activitatii asociatiei intre Adunarile Generale si realizarea actelor
de administrare privind activitatea curenta a asociatiei;

-

asigura indeplinirea prevederilor Statutului Asociatiei si a hotararilor Adunarilor Generale ale
Asociatiei;

-

propune Adunarii Generale programul de activitate al Asociatiei;

-

numeste si elibereaza din functie Directorul Executiv;
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-

propune bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei, il supune aprobarii in Adunarea Generala
si urmareste realizarea lui;

-

organizeaza si administreaza activitatea asociatiei conform obiectului de activitate;

-

aprobarea primirii si excluderii membrilor, cu conditia validarii de catre proxima Adunare
generala;

-

afilierea la federatii, uniuni, etc. si iesirea din acestea;

-

suspendarea Presedintelui sau a persoanelor delegate de acesta ca purtatori de cuvant, atunci
cand pozitia exprimata de acestia nu este conforma cu obiectivele asociatiei sau cu deciziile
Adunarii Generale. Suspendarea va fi validata de Adunarea generala prin revocare;

-

stabilirea sediului asociatiei;

-

alte atributii si sarcini stabilite de Adunarea Generala.

-

Stabileste/hotaraste frecventa platii cotizatiei. Consiliul Director va putea stabili, motivat, si
exceptii de la regula stabilita pentru toti membrii;

-

va putea stabili un curs in lei pentru plata cotizatiilor stabilite de Adunarea Generala in euro; In
acest fel cotizatia va fi fixata in lei la un curs de referinta;

-

elaboreaza si aproba Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern ale
ARC.

3.8. Consiliul Director

se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie la convocarea

presedintelui sau vicepresedintilor asociatiei.
3.9. In sedintele Consiliului Director, deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

4. Presedintele si vicepresedintii Asociatiei Romane a Carnii
4.1. Presedintele este ales de catre Adunarea Generala a

Membrilor (AGM), cu respectarea

conditiilor procedurale si de cvorum prevazute in statut.
4.2. Presedintele are competentele ce sunt consemnate expres in prezentul Statut, si care decurg in
mod direct sau indirect din Statutul ARC, precum si acele atributii ori competente care nu sunt acordate in
mod expres altui organ de conducere.
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4.3. Principala functie a presedintelui asociatiei este de reprezentare.
4.4. Presedintele si Vicepresedintele sunt functii ce fac parte de drept din componenta Consiliului
Director.
4.5. Presedintele si Vicepresedintele Asociatiei devin Presedintele si Vicepresedintele Consiliului
Director.
4.6. Presedintele reprezinta de drept asociatia in fata organelor de stat, precum si in fata altor
institutii si organizatii din tara si strainatate cu care se stabileste/se poate stabili o colaborare sau un raport
juridic ce corespunde intereselor, scopului, obiectului de activitate al asociatiei.
4.7. In exercitare utila, constructiva, statutara a mandatului sau, Presedintele exercita urmatoarele
atributii si competente:
-

conduce sedintele de lucru ale Consiliului Director si se ingrijeste de indeplinirea deciziilor
acestuia;

-

in limita bugetului, semneaza actele de gestiune ale asociatiei, vizate de controlul preventiv sau
de alta persoana imputernicita in acest scop;

-

aproba si semneaza in numele asociatiei contractele, conventiile, imputernicirile si
corespondenta asociatiei;

-

convoaca Adunarea Generala a Asociatiei;

-

repartizeaza,deleaga si mandateaza catre/pe Vicepresedinti si membrii Consiliului Director
rezolvarea problemelor specifice; in caz de imposibilitate a executarii uneia sau mai multor
sarcini atribuite poate delega preluarea temporara a respectivelor responsabilitati de catre
Vicepresedintii asociatiei;

-

controleaza si da aprobarea finala pentru angajarile personalului asociatiei pe baza de contract
de munca sau de colaborare, precum si concedierile si nivelul drepturilor banesti, conform
conditiilor de salarizare, a limitelor bugetului aprobat si tinand cont de posibilitatile de moment
ale veniturilor asociatiei; in acest sens aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;

-

convoaca intruniri / sedinte ale membrilor Consiliului Director
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4.8. Presedintele nu poate face parte din structura de conducere centrala sau locala a vreunui partid
politic.

5. Directorul executiv
5.1. Directorul executiv are urmatoarele atributii:
- asigura conducerea operativa administrativa a asociatiei
- angajeaza, impreuna cu presedintele patrimoniul asociatiei, gestioneaza si administreaza resursele
acesteia, cu aprobarea, dupa caz, a Consiliului Director;
- semneaza, impreuna cu presedintele, contracte in numele asociatiei si ia masurile curente necesare,
in concordanta cu masurile si cu prevederile prevazute in statut si cu bugetul aprobat de AGMcipa la
sedintele Consiliului de Director, pregateste si prezinta periodic rapoarte despre activitatea proprie si alte
materiale, conform atributiilor sale
- angajeaza, asigura instruirea, promoveaza, recompenseaza, sanctioneaza, etc. personalul salariat al
asociatiei
- exercita intreaga sa autoritate si competenta pentru realizarea scopurilor, obiectivelor asociatiei si a
hotararilor adunarii generale si ale Consiliului Director;
- raspunde de intreaga activitate administrativa si financiara a asociatiei
- prezinta rapoarte financiare lunare privind executia bugetara
5.2. Directorul executiv este desemnat si angajat la propunerea Consiliului Director si cu aprobarea
Adunarii generale a asociatiei. Retributia acestuia se stabileste de Consiliul Director.
5.3. Aparatul administrativ din subordinea directorului executiv este stabilit ca numar,
functii, specialitati si retributie de Consiliul Director, la initativa si propunerea directorului executiv

6.Comisia de cenzori/Cenzorul

6.1. Asociatia numeste un cenzor sau o comisie de cenzori, in functie de numarul membrilor la data
Adunarii Generale de numire a cenzorului/comisiei de cenzori. Daca numarul asociatilor este mai mare de
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15, asociatia va numi un cenzor sau o comisie de cenzori, dupa cum va hotari Adunarea generala. Calitatea
de cenzor/membru al Comisiei de cenzori poate fi detinuta si de catre o persoana din afara asociatiei.
6.2. In cazul in care numarul membrilor Asociatiei este mai mic sau egal cu 15, asociatia nu are
obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director putand
exercita dreptul de control.
6.3. La data la care Asociatia va avea mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii
ultimei adunari generale, Adunarea Generala are obligatia de a constitui o Comisie de Cenzori pentru a se
efectua controlul financiar intern.
6.4. Comisia de cenzori trebuie sa fie alcatuita dintr-un numar impar de membri.
6.5. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
6.6. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile
legii.
6.7. Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea
generala.
6.8. In realizarea competentei sale, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
6.9. Cenzorul/Comisia de Cenzori verifica anual gestiunea asociatiei, prezentand Adunarii Generale
rapoarte cu concluzii si propuneri pentru buna desfasurare a activitatii.
6.10. Cenzorul/Comisia de cenzori, pe aria sa de competenta, va pune la dispozitia Consiliului
Director rapoarte trimestriale ale activitatii si verificarilor sale in privinta asociatiei.

P A R T E A III:
Comisia de etica si mediere (CEM)
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1. Organizarea Comisiei de Etica si Mediere

1.

Comisia de Etica si Mediere (CEM) a asociatiei se constituie in scopul asigurarii unei

atitudini etice si profesionale a membrilor sai in conformitate cu principiile , valorile si normele carora li se
subscrie activitatea ASOCIATIEI ROMANE A CARNII .
2. Comisia este compusa din 5 membri.
3. Membrii CEM vor fi alesi din randul membrilor asociatiei de catre Consiliul Director.
4. Membrii CEM pot fi inlocuiti prin decizie a Consiliului Director al asociatiei pe motive obiective
bine intemeiate.
5. In termen de 3 luni de la constituire, CEM elaboreaza Codul de Etica si Disciplina al Asociatiei.
Codul se supune dezbaterii tuturor membrilor, se avizeaza de Consiliul Director al asociatiei si se aproba de
adunarea generala a membrilor asociatiei.
6. CEM poate fi sesizata de orice membru al asociatiei sau persoana din exteriorul asociatiei cu
privire la incalcarea codului de conduita de catre unul din membrii asociatiei.
7. CEM se poate sesiza si din oficiu.
2. Functionarea Comisiei de Etica si Mediere

1. Membrii Comisiei de etica si mediere isi aleg un presedinte si un vicepresedinte.
2. Mandatul Membrilor se desfasoara pe o perioada de 3 ani, sau pana la data revocarii exprese.
3. Sedintele Comisiei de etica si mediere nu sunt publice.
4. In ceea ce priveste deliberarea in cadrul Comisiei, membri pot vota si prin (e-mail, telefon sau alte
mijloace de comunicare convenite de acestia).

3. Atributiile Comisiei de etica si mediere:
a) Primeste si solutioneaza sesizari, privind incalcarea normelor de conduita etica, a regulilor si
procedurilor interne ale ARC;
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b) Primeste si solutioneaza sesizarile privind incalcarea principiilor si regulilor de conduita
prevazute in statut, regulamente si proceduri interne ale ARC;
c) Solutioneaza diferendele care pot aparea intre membrii organizatiei, sau intre organizatie si
membri, promovand principiile etice si ale deontologiei profesionale in domeniu;
d) Apara reputatia membrilor la cerere;
e) Adopta si emite recomandari, cu privire la sesizarile primite. Recomandarile se adopta prin votul
majoritatii simple, din numarul de membri prezenti la sedinta;
f) Adopta recomandari cu privire la sesizarile primite;
g) Recomandarea se comunica doar Consiliului Director;

4. Comisia de etica si mediere poate propune urmatoarele:
a) Recomandare privind aplicarea unui avertisment;
b) Recomandare privind suspendarea dreptului de vot pe perioada determinata;
c) Recomandare privind excluderea din organizatie;
d) Recomandare privind constatarea inexistentei faptei sesizate.

5. Consiliul Director va hotari in privinta comunicarii recomandarilor CEM celor vizati de cercetarile
comisiei si

persoanelor care au facut sesizarea, precum si asupra supunerii spre aprobarea AGM a

recomandarilor precizate.
6. Adunarea Generala a Membrilor analizeaza si hotaraste asupra recomandarilor CEM.

PARTEA IV : GRUPURILE DE LUCRU
1. Constituirea grupurilor de lucru
1.1 Grupurile de lucru se infiinteaza la propunerea directorului executiv sau a presedintelui, cu
aprobarea Consiliului Director al asociatiei, atunci cand infiintarea acestora este necesara, date fiind
chestiunile care apar in activitatea asociatiei.
1.2 Grupul de lucru va functiona pana la remedierea situatiei care a dus la necesitatea infiintarii sale.
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1.3 Decizia de desfiintare a grupului de lucru va fi luata de autoritatea care a propus infiintarea
acestuia.

PARTEA V
1. Acordarea indemnizatiei de deplasare
1.1 Indemnizatia pentru deplasarile interne
Personalul angajat beneficiaza de indemnizatie pentru perioada in care se afla in deplasare, in
interesul asociatiei, la o distanta mai mare de 5 km in afara localitatii unde au locul permanent de munca.
Indemnizatia de deplasare se acorda in urmatoarele conditii:
a. Deplasarea sa fie aprobata in scris de catre Consiliul Director sau de catre Directorul Executiv;
b. Pe durata deplasarii salariatilor asociatiei, acestia isi pastreaza functia si salariul avut la locul de
munca;
c. Indemnizatia se stabileste prin raportare la numarul zilelor calendaristice de deplasare,
considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de deplasare, de la data si ora plecarii, pana la data si
ora intoarcerii mijlocului de transport din si in localitatea in care salariatii isi au locul permanent
de munca;
d. Pentru deplasarea care se intinde pe o singura zi si pentru ultima zi a deplasarii, daca aceasta se
intinde pe mai multe zile, indemnizatia se acorda daca durata delegarii este de cel putin 12 ore;
e. Indemnizatia de deplasare este in cuantum de 40 lei pentru fiecare zi;
f.

Daca deplasarea insumeaza intre 12 si 24 de ore, se va acorda o indemnizatie fixa, in cuantum
de 50% din valoarea prevazuta la litera e.

1.2 Indemnizatia pentru deplasarile externe
Personalul, angajat beneficiaza de indemnizatie pentru perioada in care se afla in deplasare, in
interesul asociatiei, in afara limitelor teritoriale ale Romaniei.
Indemnizatia se acorda in urmatoarele conditii:
a. Deplasarea sa fie aprobata in scris de catre Consiliul Director sau de catre Directorul Executiv;
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b. Indemnizatia se acorda in Euro sau USD in functie de tara unde se efectueaza deplasarea;
c. Pentru fractiunile de timp care nu insumeaza 24 de ore, diurna se acorda astfel: 50% pana la 12
ore si 100% pentru perioada care depaseste 12 ore;
d. Valoarea indemnizatiei este de 50 euro/zi pentru deplasarile in UE, iar in cazul tarilor terte se
acorda prin raportare la HG nr. 518/1995, putand fi de 1,5 ori mai mare decat cea prevazuta de
HG nr. 518/1995.
1.3 Cheltuieli cazare
Cheltuielile de cazare se deconteaza in functie de tara unde se efectueaza deplasarea fara a depasi de
2,5 ori baremul prevazut de HG nr. 518/1995.

2. Decontarea cheltuielilor de transport
2.1 Decontarea abonamentelor pentru transportul cu metroul si RATB-ul.
Salariatii asociatiei au dreptul la decontarea abonamentelor pentru transportul cu metroul si RATBul;
Decontarea abonamentelor pentru transportul cu metroul si RATB-ul se face o data pe luna.

2.2 Decontarea cheltuielilor de transport pentru utilizarea autoturismului in interiorul localitatii
Autoturismul marca Ford Mondeo, inmatriculat sub numarul B-36-PRK, aflat in proprietatea
Asociatiei va fi utilizat, pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu, de catre directorul executiv al ARC;
Pentru deplasari in interiorul localitatii unde este locul permanent de munca, directorului executiv i
se va deconta contravaloarea combustibilului, in limita a doua plinuri pe luna.

2.3 Decontarea cheltuielilor de transport pentru utilizarea autoturismului in afara localitatii
Pentru deplasari in afara localitatii unde este locul permanent de munca, directorului executiv i se
va deconta contravaloarea a 7.5 litri de carburant, pentru fiecare 100 km parcursi, la pretul practicat de
benzinarii.
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3. Acordarea tichetelor de masa
3.1 Salariatii Asociatiei beneficiaza de tichete de masa, in conformitate cu legislatia in vigoare;
3.2 Valoarea unui tichet de masa este de 15 lei.
3.3

Tichetele de masa se distribuie lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna anterioara,

de catre angajator.
3.4

Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numărul de zile

in care este prezent la lucru in unitate.

PARTEA VI: SITE
Asociatia are propriul website –www.asociatia-carnii.ro– prin care isi desfasoara activitatea,
informeaza membrii si consumatorii despre programele si activitatile organizate, si propria pagina de
facebook: https://www.facebook.com/asociatiacarnii/ .

PARTEA VII: Dispozitii tranzitorii si finale
1. Regulamentul de organizare si functionare al Asociatiei Romane a Carnii este un document
flexibil care se poate modifica si completa ulterior.
2. Modificarile si completarile prezentului regulament se aproba prin hotarare a Consiliului Director.
3. Toate modificarile operate trebuie sa fie in conformitate cu statutul asociatiei.
4. Propunerile de modificare a ROF pot fi facute de orice membru al asociatiei si vor fi analizate si
aprobate de Consiliul Director al asociatiei.

Anexa 1
CERERE ADERARE TIP

Anexa 2
ORGANIGRAMA
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EMITENT:

ARC – prin Consiliul Director
Radu Timis
Eugenia Caragui
Ovidiu Dusleag
Nicolae Apostol
Vasile Lucut
Irina Craciunescu
Angelica Smil
Florenta Dobrin
Voicu Vuscan
Bogdan Mihail
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