
	
	

Propunere	DECIZIE	DESFIINȚARE	SUCURSALE	
	

	
	 Notă:	În	acest	document	formatul	textului	are	următoarele	semnificații:	

- cu	 caractere	 italice	 sunt	 prezentate	 extrase	 din	 Documentele	 statutare	
ale	AICPS;	

- Cu	hașură	galbenă	sunt	marcate	aspecte	importante;	
- Cu	hașură	bleu	sunt	marcate	date	calendaristice	importante;	
- Cu	hașură	roz	sunt	marcate	atenționări	speciale;	

	
	
	 Având	în	vedere	prevederea	din	documentele	statutare	aprobate	la	cea	de	a	
XXVI-a	Conferință	Națională	care	fixează	că	o	întârziere	de	12	luni	la	plata	cotizației	
conduce	la	pierderea	calității	de	membru	al	AICPS,	rezultă	următoarele:	

- cei	 care	 nu	 și-au	 plătit	 cotizația	 pentru	 anul	 2015	 își	 pierd	 calitatea	 de	
membri	 ai	 asociației	 la	 1	 ianuarie	 2017	 (12	 luni	 întârziere	 față	 de	 un	
termen	de	plată	care	nu	era	fixat,	cotizația	trebuia	plătită	oricând	în	anul	
2015);	

- cei	care	nu	și-au	plătit	cotizația	pentru	anul	2016	 își	vor	pierde	calitatea	
de	membri	AICPS	la	1	ianuarire	2018	(12	luni	întârziere	față	de	un	termen	
de	plată	care	nu	era	fixat,	cotizația	trebuia	plătită	oricând	în	anul	2015);		

- cei	care	nu	și-au	plătit	cotizația	 (își	vor	 fi	plătit)	pentru	anul	2017	 își	vor	
pierde	calitatea	de	membru	la	1	februarie	2018	(termenul	de	plată	pentru	
2017	este	31	ianuarie	2017,	după	această	dată	urmând	să	intre	în	vigoare	
anumite	constrângeri).	

	
4.2.	 Obligația	de	plată	(Dispoziții	executive	al	AICPS)	

Cu	excepția	situațiilor	stabilite	în	Dispozițiile	Executive	sau	în	Regulile	și	Procedurile	de	
funcționare	 ale	 Asociației,	 	 fiecare	 membru	 este	 obligat	 să-și	 plătească	 cotizația	
anuală	până	la	data	de	31	ianuarie	a	anului	în	curs	(de	exemplu,	cotizația	pentru	anul	
2017	poate	 fi	 plătită	până	 la	 31	 ianuarie	 2017).	O	persoană	 care	devine	membru	al	
Asociației	după	data	de	30	iunie	a	anului	calendaristic	va	plăti	doar	o	 jumătate	(1/2)	
din	cotizația	anuală.	Membrul	AICPS	care	este	avansat	 	 la	un	grad	mai	 înalt	va	plăti	
cotizația	anuală	mai	mare,	începând	cu	anul	următor	avansării.	

4.3.		Un	membru	al	Asociației	care	are	întârzieri	de	plată	poate	pierde	drepturile	și	privilegiile	
de	care	se	bucură	membrii	acesteia.	

4.4.	 Scutiri	de	plată	
Comitetul	Executiv	poate	decide	scutiri	de	plată	ale	cotizației	pentru	orice	membru	al	
acesteia,	în	situații	întemeiate.	

4.5.	 Reduceri	de	taxe	
Cu	acordul	Comitetului	Executiv,	unele	categorii	sau	grupuri	de	membri	pot	beneficia	
de	reduceri	ale	cotizației	sau	ale	taxelor,	în	situații	bine	întemeiate.	

	

4.1.4.Pierderea	beneficiilor	rezultată	din	 întârzierea	plăților.	Orice	membru	al	Asociației	
care	a	întârziat	plata	cotizației	sau	a	altor	taxe	cu	mai	mult	de	trei	(3)	luni	va	pierde	



dreptul	 de	 acces	 la	 varianta	 electronică	 a	 revistei	 Asociației,	 acces	 gratuit	 pentru	
membrii	 bun	 platnici.	Membrul	 Asociației	 care	 a	 întârziat	 plata	 cotizațiilor	 sau	 a	
altor	taxe	cu	mai	mult	de	4	(patru)	luni	va	pierde	dreptul	de	vot.	Oricare	membru	al	
Asociației	 care	 a	 întârziat	 plata	 cotizației	 sau	 a	 altor	 taxe	 cu	 mai	 mult	 de	
douăsprezece	 (12)	 luni	 își	 pierde	 calitatea	 de	 membru	 al	 Asociației.	 În	 cazuri	 de	
forță	 majoră	 numai	 Consiliul	 de	 Conducere	 poate	 aproba,	 în	 mod	 particular,	
extinderea	 perioadelor	 de	 timp	 în	 care	 aceste	 penalizări	 nu	 se	 aplică.	 (Reguli	 și	
Proceduri	de	fucționare	ale	AICPS). 

	
	 Ca	și	consecință	a	celor	de	mai	sus	se	atrage	atenția	că	membrii	AICPS	care	
nu-și	vor	fi	plătit	cotizația	pe	anul	2016	până	la	Conferița	Națională	din	mai	2017	își	
pierd	 și	 dreptul	 de	 vot	 și	 dreptul	 de	 primi	 revista,	 iar	 cei	 care	 nu	 își	 vor	 fi	 plătit	
cotizația	pe	anul	2015	până	la	Conferința	Națională	nu	vor	primi	revista	Asociației.	
	
	
	 În	 conformitate	 cu	 documentele	 statutare	 aprobate	 de	 a	 XXVI-a	 Conferință	
Națională	pentru	a	fi	legal	constituită	o	sucursală	trebuie	să	aibă	minim	cinci	membri	
(plătitori).	
	 În	acord	cu	Situația	achitării	cotizațiilor	pentru	anul	2015	unele	sucursale	nu	
mai	 au	 în	 componență	 un	 număr	 de	minim	 5	 plătitori,	 iar	 în	 acord	 cu	 prevederile	
documentelor	statutare	aceste	sucursale	vor	fi	desființate.	
	 Conferința	 Națională	 a	 AICPS	 este	 organul	 care	 poate	 lua	 decizia	 privind	
desfințarea	 acestor	 sucursale	 sau,	 întrucât	 ființarea	 unei	 sucursale	 este	 prevăzută	
statutar,	Conferința	Națională	trebuie	să	ia	act	că	aceste	sucursale	nu	mai	există.	
	
În	Statutul	AICPS	este	prevăzut:	
	

5.4.		 Asociația	are	Sucursale	organizate	la	nivelul	județelor.	
Numărul	 minim	 de	 membri	 pentru	 ca	 o	 Sucursală	 să	 fie	 legal	 constituită	 este	 de	 5	
(cinci).	
Activitatea	Sucursalelor	 se	desfășoară	 în	baza	documentelor	 statutare	ale	Asociației,	
cu	respectarea	legilor	române	în	vigoare.	

	 Sucursalele	 Asociației	 sunt	 organizații	 ale	 acesteia	 fără	 personalitate	 juridică,	
reprezentând	 pe	 plan	 local	 (la	 nivel	 de	 județ,	 inclusiv	 Bucureşti-Ilfov	 )	 sau	 teritorial	
interesele	Asociației.	
Într-un	județ	nu	poate	funcționa	decât	o	singură	Sucursala	a	Asociației.	
	
În	Dispozițiile	Executive	ale	AICPS	este	stipulat:	
	

5.4.	 Sucursalele	 Asociației	 sunt	 organizații	 ale	 acesteia	 fără	 personalitate	 juridică,	
reprezentând	pe	plan	local	(la	nivel	de	județ)	sau	teritorial	interesele	Asociației.	
Într-un	județ	nu	poate	funcționa	decât	o	singură	Filială	a	Asociației.	

5.4.0.	Pentru	a	se	putea	înregistra,	o	Sucursală	trebuie	să	aibă	un	număr	minim	de	5	(cinci)	
membri	ai	Asociației,	din	acel	județ.	În	situația	în	care	un	județ	nu	are	cei	minim	cinci	
membri	pentru	constituirea	Sucursalei,	membrii	Asociației	 se	pot	 înscrie	 și	pot	activa	
într-un	județ	cu	o	Sucursală	mai	puternică.	
După	 înscrierea	 în	Sucursala	unui	 județ,	niciunui	membru	nu	 îi	este	permis	 transferul	
într-o	altă	sucursală,	decât	în	următoarele	situații	excepționale:	



-	a)	dacă	în	județul	în	care	își	are	domiciliul	membrul	se	întrunesc	la	un	moment	
dat	condițiile	constituirii	unei	Sucursale,	iar	el	fusese	înscris	la	o	altă	sucursală,	
a	unui	alt	județ	din	cauza	inexistenței	sucursalei	de	județ;	

-	b)	dacă	sucursala	județului	în	care	este	înscris	se	desființează;	
-	c)	dacă	își	schimbă	domiciliul	stabil,	mutându-se	într-un	alt	județ,	pe	raza	unei	
alte	sucursale;	

-	d)	dacă	își	desfășoară	activitatea	profesională	în	alt	județ	pentru	o	perioadă	de	
timp	mai	lungă	de	1	(un)	an.	

Dacă	 la	 începutul	 unui	 an	 calendaristic	 o	 Sucursală	 nu	 mai	 îndeplinește	 criteriul	 de	
minimum	 cinci	 membri,	 atunci	 Sucursala	 se	 desființează.	 Membrii	 Sucursalei	
desființate	 se	 pot	 transfera	 într-o	 altă	 Sucursală,	 într-o	 perioadă	 de	 3	 luni.	Membrii	
transferați	în	altă	Sucursală	vor	activa	în	acea	Sucursală	până	în	momentul	în	care	se	
întrunesc	 condițiile	 de	 reînființare	 a	 Sucursalei	 din	 propriul	 județ.	 Pentru	 a	 se	 putea	
reînființa,	 o	 Sucursală	 anterior	 desființată	 trebuie	 să	 adune	 un	 număr	minim	 de	 10	
(zece)	membri.			
	

	

CONCLUZII	(se	vor	dezbate	la	Ședința	CC	din	2	martie	2017)	

1. Sucursalele	din	13	 județe	 se	 vor	desființa	 (mai	puțin	de	5	membri	
plătitori	în	2015).	Acestea	sunt:	Alba,	Bacău,	Botoșani,	Brăila,	Caraș	
Severin,	 Covasna,	 Dâmbovița,	 Giurgiu,	 Ialomița,	 Mehedinți,	 Neamț,	
Suceava	și	Teleorman.		

2. Într-o	 situație	 aparte	 se	 găsesc	 sucursalele	Bistrița-Năsăud	 și	 Sălaj	
care	pentru	anul	2015	au	avut	4,	 respectiv	3	membri	plătitori,	dar	
pentru	anul	2016	au	avut	câte	5	membri	plătitori.	Respectând	litera	
documentelor	 statutare	aceste	două	 sucursale	 ar	 trebui	desfințate,	
însă	 se	pot	 remarca	eforturi	de	 revigorare.	 Consiliul	de	Conducere	
va	vota	dacă	și	aceste	două	sucursale	vor	fi	propuse	spre	desfințare.	

3. Consiliul	de	Conducere	va	înainta	Conferinței	Naționale	propunerea	
ca	aceasta	să	adopte	o	hotărâre	privind	desfințarea	Sucursalelor	mai	
sus	menționate	

4. Într-o	 perioadă	 de	 trei	 luni	 după	 Conferința	 Națională	 membrii	
AICPS	 (24	 membri	 plătitori	 sau	 31	 de	 membri	 plătitori	 dacă	 se	
decide	 și	 desființarea	 sucursalelor	 Bistrița-Năsăud	 și	 Sălaj	 –	 valor	
valabile	 pentru	 anul	 2015;	 raportat	 la	 2016	 ar	 fi	 vorba	 de	 19,	
respectiv	 29	 membri	 plătitori)	 din	 Sucursalele	 deființate	 se	 vor	
transfera	 în	 altă	 Sucursală.	 Comitetul	 Executiv	 al	 AICPS	 va	 oferi	
asistență	acestor	membri	în	vederea	transferului.	

5. Consiliul	 de	 Conducere	 va	 vota	 dacă	 membrii	 din	 sucursalele	
desființate	trebuie	să	se	re-înscrie	într-o	Sucursală	legal	constituită	
dintr-un	 județ	 limitrof,	 din	 centrul	 regional	 (București,	 Cluj,	 Iași,	
Timiș)	 sau	din	București.	Membrii	 care	nu	 își	 exprimă	opțiunea	 în	
perioada	celor	trei	luni,	vor	fi	distribuiți	conform	deciziei	Consiului	
de	Conducere.	



6. Se	atrage	atenția	 sucursalelor	Călărași,	Gorj	 și	Tulcea	care	 în	2016	
au	 înregistrat	 numai	 câte	4	membri	 plători,	 că	 în	 cazul	 neachitării	
restanțelor	pentru	anul	2016,	vor	fi	desfințate	de	la	1	ianuarie	2018.	

	

	

Document	întocmit	de	Comitetul	Executiv	al	AICPS,	februarie	2017.	

Se	anexează	situațiile	plăților	cotizațiilor	pentru	anii	2015	și	2016.	


