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I.
Scopul şi obiectivele asociaţiei
Art. 1.1. ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN REPUBLICA
MOLDOVA (AIIRM), este o organizaţie obştească, benevolă, profesională,
autonomă, nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera
manifestare a voinţei persoanelor asociate în vederea realizării scopurilor determinate
de prezentul statut.
Art. 1.2. Denumirea completă: Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din Republica
Moldova
Denumirea prescurtată: A.I.I.R.M.
Art. 1.3. A.I.I.R.M. este constituită şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti din 17 mai
1996, legislaţia în vigoare şi prezentul statut.
Art. 1.4. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
Durată de activitate a Asociaţiei este nelimitată şi are sediul în Universitatea Tehnică
a Moldovei, facultatea de Urbanism şi Arhitectură, or. Chişinău, b-dul Dacia nr. 39.
Art. 1.5. Asociaţia este persoană juridică, poate înfiinţa subdiviziuni structurale
locale, dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ contabil propriu financiar, cont bancar în
valută naţională şi valute străine şi toate drepturile şi obligaţiunile, care sunt atribuite
de lege. Structurile locale nu sunt persoane juridice.
Art. 1.6. Asociaţia se obligă să respecte legislaţia Republicii Moldova, normele de
drept internaţional precum şi prezentul statut. În cazul în care cauzează prejudiciu
moral sau material persoanelor fizice sau juridice, poartă răspundere conform
legislaţiei.
II.
Scopurile, sarcinile şi metodele de activitate ale Asociaţiei
Art. 2.1. Scopul Asociaţiei este de a apăra interesele profesionale şi sociale ale
inginerilor de instalaţii din Republica Moldova şi consolida rolul şi importanţa lor în
întreaga activitate economico-socială.
Art. 2.2. A.I.I.R.M. are ca obiective:
a) creşterea aportului specialiştilor de instalaţii la asigurarea condiţiilor de viaţă şi
muncă ale oamenilor, la dezvoltarea economică şi socială a Republicii Moldova;
b) ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor tehnice din domeniul
instalaţiilor de încălzire, răcire, ventilare, climatizare, sanitară, gaze, automatizări şi
surse de energie;
c) promovarea ştiinţei şi tehnicii moderne din domeniul instalaţiilor prin
organizarea de conferinţe, expoziţii etc.
d) sprijinirea şi promovarea tinerilor ce dovedesc calităţi profesionale deosebite;
e) promovarea schimbului de idei între membrii Asociaţiei;
f) asigurarea documentării tehnice în domeniul instalaţiilor;
g) participarea la elaborarea şi analiza actelor normative din domeniul instalaţiilor;
h) colaborarea cu alte asociaţii similare din ţară şi străinătate sau cu organizaţii
internaţionale;
i) sprijinirea iniţiativelor privind perfecţionarea activităţii de învăţământ,
cercetare, proiectare, execuţie şi exploatare din domeniul instalaţiilor;
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j) susţinerea revendicărilor profesionale ale corpului inginerilor din domeniul
instalaţiilor;
k) editarea publicaţiilor proprii;
l) organizarea activităţii de consultaţii şi expertiză tehnică atât prin structurile
Asociaţiei cât şi prin membrii ei, de a propune consultanţi şi experţi (pentru proiecte
de ramură, teze de doctorat inovaţii tehnice etc.);
m) acordarea premiilor şi altor stimulente pentru realizări inginereşti în domeniu şi
pentru stimularea creativităţii tehnice;
n) acordarea burselor pentru stagii tehnice - ştiinţifice în străinătate, care se vor
acorda pe bază de concurs pentru studenţii din ultimii trei ani ai specialităţilor de
instalatori pentru construcţii.
III. Membri ai AIIRM, drepturi şi obligaţii.
Art. 3.1. În cadrul A.I.I.R.M. pot fi următoarele categorii de membri:
a) membru al Asociaţiei – persoană fizică deţinător al diplomei de inginer sau
subinginer în domeniul instalaţiilor pentru construcţii, care recunoaşte statutul
A.I.I.R.M., plăteşte taxa de înscriere şi cotizaţia. Mai pot fi primiţi ca membri ai
Asociaţiei specialiştii cu diplomă universitară, care lucrează în domeniul instalaţiilor,
de exemplu: arhitecţi, fizicieni, matematicieni, sociologi, etc., tehnicieni şi proiectanţi
care au o vechime în specialitate mai mare de 4 (patru) ani.
b) membri susţinători - cadre tehnice şi specialişti cu diplomă universitară din alte
domenii care lucrează în domeniul instalaţiilor, recunosc statutul şi plătesc taxa de
înscriere şi cotizaţia. Pot fi primiţi ca membri susţinători ingineri, subingineri,
absolvenţi ai şcolii postliceale în străinătate, în raport cu donaţiile, subvenţiile sau
cotizaţiile ce le vor plăti (membrii susţinători au aceleaşi drepturi ca şi membrii
asociaţiei, cu excepţia dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales în organele de
conducere ale asociaţiei).
d) membru de onoare – pot fi personalităţi ştiinţifice şi tehnice aleşi de Congresul
Asociaţiei.
c) membru asociat – persoane fizice cu studii superioare care nu sunt ingineri dar
care au preocupări interdisciplinare cu domeniul de instalaţii pentru construcţii, cât şi
studenţii anului trei şi patru care îşi fac studiile în domeniul instalaţii.
Art. 3.2. Înscrierea membrilor şi membrilor asociaţi se face pe bază de cerere
individuală tip adresată Asociaţiei. La înscriere, solicitantul va prezenta diploma de
studii superioare directorului executiv al AIIRM care va certifica exactitatea datelor
înscrise în cerere iar studenţii vor avea înscrisă pe cererea tip recomandarea unui
membru al A.I.I.R.M.
Membrii ai A.I.I.R.M. vor primi legitimaţii de membru.
Calitatea de membru al Asociaţiei nu exclude libertatea de a adera şi de a se
înscrie în alte organizaţii profesionale.
Calitatea de membru al Asociaţiei se poate pierde prin renunţarea în scris la
aceasta, prin neplata cotizaţiei, pe o perioadă mai mare de un an, sau prin excluderea
ca urmare a unei acţiuni contrare prevederilor statutului Asociaţiei, sau a unor acţiuni
prin care aduc prejudiciu material sau moral societăţii.
Art. 3.3. Membrii A.I.I.R.M. au următoarele drepturi:
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de a-şi exprima şi susţine părerile în diferite activităţi ale Asociaţiei;
de a participa la votarea hotărârilor propuse;
de a propune candidaţi şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
la reduceri de taxe la manifestări tehnico-ştiinţifice etc., organizate de Asociaţie;
de a participa la cursuri de pregătire profesională organizate de Asociaţie;
de acces la documentaţia tehnică din proprietatea Asociaţiei;
de a participa la concursurile tematice organizate de Asociaţie;
de a participa la concursurile pentru asigurarea de burse de specializare din ţară şi
din străinătate;
Organele de conducere a A.I.I.R.M. au următoarele drepturi:
a) de a fi membri ai juriilor la concursurile tematice, situaţie în care nu au dreptul de
a participa la concursurile respective. Dacă nu participă ca membrii juriului, au
dreptul de a participa la concursurile tematice, iar în caz de decernare;
b) de a fi membri ai comisiilor de acordare a burselor în ţară sau în străinătate, dar nu
pot beneficia de burse, chiar dacă nu fac parte din aceste comisii;
Art. 3.4. Membrii ai A.I.I.R.M. sunt obligaţi:
a) să respecte prevederile statutului A.I.I.R.M.;
b) să plătească taxa de înscriere şi cotizaţiile anuale, membrii de onoare, membrii
asociaţi beneficiază de o scutire în proporţie de 50% din taxa de înscriere şi
cotizaţiile anuale.
c) să sprijine desfăşurarea activităţilor Asociaţiei.
Organele de conducere a A.I.I.R.M. au şi următoarele obligaţii:
a) să asigure organizarea manifestărilor tehnico-ştiinţifice locale, naţionale, cu
participare internaţională şi în cooperare internaţională;
b) să asigure organizarea de concursuri de specializare;
c) să asigure organizarea de consultaţii tehnice profesionale;
d) să asigure editarea de publicaţii profesionale a lucrărilor sau a consfătuirilor, etc.;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

IV. Structura şi organele de conducere ale Asociaţiei
Art. 4.1. A.I.I.R.M. se organizează astfel:
 Organizaţii locale;
 Comisii de specialitate;
a. Organizaţiile locale cuprind un număr de cel puţin 7 membri ai AIIRM.
Organizaţiile locale sunt conduse de un birou format din 3 membri: un preşedinte,
un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi odată la 4 ani în mod direct şi secret în
adunările generale ale membrilor asociaţiei, în ordinea numărului de voturi obţinute.
Organizaţiile locale pot să ia fiinţă în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, a
instituţiilor de proiectare, organizaţiilor de profil.
În cazul în care numărul de membri înscrişi ce activează într-o întreprindere sau
instituţie este mai mic de 7, aceştia se pot asocia cu membrii dintr-o altă instituţie sau
întreprindere, pentru a se asigura numărul minim al unei organizaţii locale sau pot fi
ca membri neafiliaţi la organizaţii locale.
b. Comisiile de specialitate se constituie pe lângă Consiliul de conducere a
A.I.I.R.M., pe ramuri de specialitate sau activităţi, la propunerea şi prin libera
asociere a celora interesaţi şi se confirmă de către Congresul A.I.I.R.M.; comisiile pot
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avea caracter permanent sau temporar, preşedintele comisiei este liber să-şi aleagă
colaboratorii.
Activitatea organizaţiilor locale şi a comisiilor de specialitate se desfăşoară pe
baza unui plan anual aprobat de către Consiliul de Conducere a A.I.I.R.M..
Art. 4.2. Organele A.I.I.R.M. sunt:
a) Congresul;
b) Consiliul de Conducere;
c) Biroul executiv al Consiliului de conducere;
d) Comisia de cenzori.
Art. 4.3. Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Congresul A.I.I.R.M., se
întruneşte în şedinţele ordinare şi extraordinare.
Art. 4.4. Şedinţele ordinare ale Congresului A.I.I.R.M. se convoacă nu mai rar de
o dată în an. Convocarea Congresului se face de către Consiliul de Conducere sau
preşedintele Asociaţiei, care va decide şi organiza asupra datei şi locului convocării
Congresului.
Art. 4.5. Congresul extraordinar poate fi convocat de către Preşedintele Asociaţiei,
Consiliul de Conducere din iniţiativa proprie sau la cererea a cel puţin 1/3 din
numărul total al membrilor Asociaţiei.
Art. 4.6. Congresul este deliberativ numai în cazul în care sunt prezenţi 50 % din
numărul total al membrilor Asociaţiei + 1. Fiecare membru deţine un singur vot sau
preşedintele organizaţiei locale poate să reprezinte mebrii organizaţiei locale.
Deciziile se adoptă prin votul deschis al majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând
deciziile de modificare şi completare a Statutului, reorganizare şi lichidare a
Asociaţiei, decizii care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la
Congres.
Art. 4.7. Preşedinte al Congresului poate fi numai un membru al Consiliului de
Conducere sau a Biroului executiv al Consiliului de Conducere.
Art. 4.8. Consiliul de Conducere al A.I.I.R.M. este organul suprem de conducere
între şedinţele Congresului, se compune din preşedinte, vicepreşedinte şi 3 membri,
se întruneşte cel puţin o dată în trei luni, poate lua hotărâri cu cel puţin 3 voturi
pentru şi are următoarele competenţe:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Congresului A.I.I.R.M. între şedinţele acestuia;
b) elaborează şi supune spre aprobare Congresului A.I.I.R.M. proiectele planului
de activitate şi bugetul Asociaţiei;
c) urmăreşte îndeplinirea planului de activitate al Asociaţiei;
d) aprobă organizarea de Comisii de specialitate şi de grupe de lucru care pot
avea caracter permanent sau temporar;
e) organizează şi îndrumă activitatea publicaţiilor A.I.I.R.M. , centrului de
consultaţii şi expertiză şi a altor organe create de Asociaţie;
f) adoptă regulamentele cu privire la remunerarea muncii şi alte acte normative ce
reglementează activitatea internă a Asociaţiei. Angajează personalul Asociaţiei;
g) aprobă membrii Biroului Executiv al Consiliului de Conducere;
h) discută şi rezolvă orice problemă privind administrarea bunurilor şi fondurilor
Asociaţiei, propune Congresului A.I.I.R.M. spre aprobare cuantumul cotelor din
veniturile Asociaţiei cuvenite Consiliului de Conducere a A.I.I.R.M.;
5

i) examinează propunerile organizaţiilor locale, societăţilor profesionale, ale
comisiilor de specialitate şi grupelor de lucru şi le supune aprobării Congresului
A.I.I.R.M., după caz;
j) convoacă şedinţele Congresului A.I.I.R.M.;
k) aprobă afilierea la organizaţii internaţionale şi plata cotizaţiilor respective,
asigură relaţiile şi colaborarea cu celelalte organizaţii similare din străinătate;
l) primeşte şi exclude membrii Asociaţiei;
m) Procură, distribuie şi înstrăinează patrimoniul.
Membrii Consiliului de Conducere care lipsesc nemotivat la trei şedinţe
consecutive vor fi consideraţi demisionaţi şi la primul Congres al A.I.I.R.M. se vor
alege noi membri.
Art. 4.9. Preşedintele A.I.I.R.M., iar în lipsa acestuia, vicepreşedintele, prezidează
Congresul A.I.I.R.M. şi Consiliul de Conducere, reprezintă Asociaţia în raporturile cu
organele guvernamentale şi cu celelalte instituţii din ţară şi din străinătate, cu terţii şi
coordonează activitatea Consiliului de Conducere. Preşedintele gestionează
compartimentul financiar – contabilitate.
Vicepreşedintele ajută Preşedintele în îndeplinirea sarcinilor, potrivit
competenţelor ce le-au fost atribuite de Congresul A.I.I.R.M.
Biroul Executiv format din directorul executiv, secretarul executiv, secretarul
responsabil, aleşi de Consiliul de Conducere, şi preşedinţii organizaţiilor locale
execută ordinile şi dipoziţiile Consiliului de Conducere. Directorul executiv răspunde
de întreaga activitate a Asociaţiei între două şedinţe ale Consiliului de Conducere,
îndrumă şi controlează întregul personal al Asociaţiei cu excepţia compartimentului
financiar – contabilitate. Secretarul executiv pregăteşte lucrările pentru şedinţele
Consiliului de Conducere, întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor. Secretarul
responsabil ajută contabilul la efectuarea dărilor de seamă şi răspunde de colectarea
actelor necesare în activitatea Asociaţiei.
Art. 4.10. Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este
efectuată de comisia de cenzori, aleasă de Congres pe un termen de 4 ani. Din
componenţa membrilor comisiei de cenzori nu pot face parte membrii oricăror alte
organe ale Asociaţiei. Comisia de recenzie se compune din 3 membri şi alege din
cadrul ei Preşedintele şi secretarul Comisiei.
Art. 4.11. Comisia de cenzori:
analizează respectarea Statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Congresului,
Consiliului de Conducere şi altor organe şi prezintă concluzii pe marginea acestora
Congresului;
controlează oportunitatea şi corectitudinea utilizării mijloacelor financiare.
Art. 4.12. Comisia de cenzori are dreptul să ceară Preşedintelui Asociaţiei,
Consiliului de Conducere, Biroului Executiv date privind activitatea lor pe o perioadă
concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea
Asociaţiei. Comisia de cenzori efectuează controlul o dată pe an, iar în caz de
necesitate poate efectua controale extraordinare.
Art. 4.13. Rezultatele controlului efectuat periodic de către Comisia de cenzori
asupra respectării Statutului şi actelor economico-financiare sun prezentate sub formă
de dare de seamă Congresului.
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V. Patrimoniul A.I.I.R.M., venituri şi cheltuieli
Art. 5.1. Patrimoniul A.I.I.R.M. este constituit din totalitatea bunurilor în
proprietate, din drepturile şi obligaţiile corelative.
Art. 5.2. Veniturile A.I.I.R.M. provin din:
a) Taxa de înscriere, stabilită de Consiliul de Conducere al Asociaţiei;
b) Cotizaţia anuală, stabilită de Consiliul de Conducere al Asociaţiei, se achită
anual, cu anticipaţie, cel târziu până la finele anului precedent;
c) Donaţii şi subvenţii de la persoane particulare, organizaţii de stat sau particulare
din ţară şi în străinătate;
.Neplata cotizaţiei de bază atrage după sine sistarea automată, pentru perioada
respectivă, a serviciilor gratuite oferite de A.I.I.R.M. membrilor săi.
Art. 5.3. În baza bugetului aprobat, A.I.I.R.M. efectuează cheltuieli pentru:
a) achitarea taxelor de înregistrare, iniţierea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor
prevăzute în planul de activitate;
b) organizarea şi funcţionarea structurilor de activitate a Asociaţiei, de
documentare şi editare a publicaţiilor proprii, de servicii, de proiectare, studii,
asistenţă tehnico-economică, de activităţi de consultaţii inginerilor şi expertize;
c) extinderea bazei materiale a Asociaţiei şi a fondului documentar;
d) sprijinirea funcţionării Comisiilor de Specialitate şi grupului de lucru de pe
lângă Consiliul de Conducere a A.I.I.R.M.;
e) propagarea cunoştinţelor tehnice-ştiinţifice şi a punctelor de vedere ale
Asociaţiei;
f) acordarea de premii şi alte stimulente pentru realizări inginereşti deosebite şi
pentru stimularea creativităţii tehnice;
g) asigurarea relaţiilor cu celelalte organizaţii similare din străinătate, pentru
cotizaţiile ce trebuie plătite în cazul afilierii la organizaţii internaţionale şi a
cheltuielilor de reprezentare şi participare a delegaţiilor A.I.I.R.M.;
h) întreţinerea sediului Asociaţiei şi alte cheltuieli administrative, gospodăreşti şi
de reprezentare;
i) salarizarea personalului Asociaţiei şi premierea celor care s-au remarcat prin
rezultatele foarte bune ale muncii lor;
j) asigurarea de servicii gratuite oferite membrilor A.I.I.R.M., după cum
urmează:
 un abonament permanent la participarea fără taxe la manifestările tehnicoştiinţifice organizate de Asociaţie;
 colaborare la publicaţiile A.I.I.R.M..
În funcţie de posibilităţile Asociaţiei, Consiliul de Conducere poate hotărî
extinderea serviciilor oferite gratuit membrilor A.I.I.R.M..
Art. 5.4. Venitul de la activitatea prevăzută de statut va fi folosit în scopurile
prevăzute de statut şi:
- nu se va folosi vreo parte din proprietate sau din venit în interesele vreunui
membru al Asociaţiei sau vreunei persoane particulare;
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- nu se va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie
în cadrul autorităţilor publice şi nu se va folosi vreo parte din venit sau proprietate
pentru finanţarea acestora.
Soldul bugetar la sfârşitul anului calendaristic se repartizează în anul următor.
VI. Modul de reorganizare şi lichidare a Asociaţiei
Art. 6.1. Reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei are loc conform deciziei
Congresului A.I.I.R.M. cu 2/3 din voturile membrilor prezenţi la şedinţă.
Art. 6.2. Asociaţia poate fi lichidată şi prin hotărârea instanţei de judecată, în
cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
Art. 6.3. Bunurile Asociaţiei lichidate, după executarea creanţelor creditoare, vor
fi folosite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova
şi pentru realizarea scopurilor statutare. Responsabil de procesul de lichidare este
Preşedintele Asociaţiei.
VII. Prevederi finale
Art.7.1. Prezentul statut este adoptat la Şedinţa de Constituire a Asociaţiei din 10
aprilie 2002 şi intră în vigoare din ziua înregistrării lui la Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova. Prevederile prezentului statut sunt obligatorii pentru toţi
membrii Asociaţiei.
Art. 7.2. În cazul în care unele prevederi ale prezentului Statut ulterior vor fi
recunoscute ne valabile, în celelalte aspecte Statutul va rămâne în vigoare.
Art. 7.3. Membrii Asociaţiei îşi atestă calitatea prin legitimaţii şi au dreptul să
poarte insigna A.I.I.R.M.
Art. 7.4. Punctul de vedere al A.I.I.R.M. se exprimă în documente special adoptate
şi aprobate conform prevederilor prezentului statut. Părerile exprimate de membrii
Asociaţiei, fără mandat din partea acesteia, reprezintă păreri personale ale acestora şi
nu al A.I.I.R.M.
Art. 7.6. Interpretarea articolelor din Statut se face de către Consiliul de
Conducere care aduce la cunoştinţă în scris organizaţiilor locale precizările necesare.

8

