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Nr. 
crt. 

Text articol actual Text articol propus spre modificare Motivatie 
 

1 4.3.  Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 

 

4.3.  Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: 

Aliniat nou: 
 
k) Presedintii patronatelor sau federatiilor patronale 
afiliate la ARACO au rang de vicepresedinte  al 
asociatiei si pot participa  ca invitati la sedintele  
Comitetului Director, Consiliului Central si Conferintei 
Nationale.  
 

 
 
 
Extindere si 
consolidare prin 
atragerea de noi 
patronate sau federatii 
patronale.  

2 7.2. Consiliul Central are până la 65 membri aleşi prin 

vot deschis, pe o perioadă de 2 ani. Numărul de 

membri se stabileşte de Conferinţa Naţională. 

 

7.2. Consiliul Central are până la 79 membri aleşi prin 

vot deschis, pe o perioadă de 2 ani. Numărul de 

membri se stabileşte de Conferinţa Naţională. 

 

Extindere catre 
mediile universitare si 
liderii locali ai miscarii 
patronale  

3 7.3. Consiliul Central alege preşedintele ARACO, prim-

vicepreşedintele, 5 vicepreşedinţi şi un număr de 

membri, care constituie Comitetul Director. 

Consiliul Central stabileşte un număr de până la 

17 membri ai Comitetului Director. 

 

7.3. Consiliul Central alege preşedintele ARACO, prim-

vicepreşedintele, 5 vicepreşedinţi şi un număr de 

membri, care constituie Comitetul Director. 

Consiliul Central stabileşte un număr de până la 

19 membri ai Comitetului Director. 

 

Consolidare a 
Comitetului director in 
conditiile in care 
membrii din provincie 
nu pot participa in 
fircare luna. 



4 8.2. Comitetul Director are până la 15 membri aleşi 

pentru o perioadă de 2 ani. Numărul de membri 

se stabileşte de Consiliul Central. 

Din Comitetul Director fac parte preşedintele, prim-

vicepreşedintele, cei 5 vicepreşedinţi şi până la 10 

membri. 

 

8.2. Comitetul Director are până la 19 membri aleşi 

pentru o perioadă de 2 ani. Numărul de membri 

se stabileşte de Consiliul Central. 

Din Comitetul Director fac parte preşedintele, prim-

vicepreşedintele, cei 5 vicepreşedinţi şi până la 12 

membri. 

 

Corelare cu art 7.3 

5 8.3.  Comitetul Director are următoarele atribuţii:... 

 

8.3.  Comitetul Director are următoarele atribuţii:... 

Aliniat nou : 
n) aproba BVC pe filiale la cererea acestora; 

Solicitare Filiala 
Ardeal si consolidare 
activitate teritoriala a 
filialelor. 

6 8.3.  Comitetul Director are următoarele atribuţii:... 

 

8.3. Comitetul Director are următoarele atribuţii:... 

Aliniat nou: 

o) aproba exercitarea unor competente executive de 

catre Presedintele si/sau Primvicepresedintele 

asociatiei 

 

 

7 8. COMITETUL DIRECTOR 

 

8. COMITETUL DIRECTOR 

Eliminarea sintagmei „Director General Adjunct„ din 

toate prevederile aferente art. 8  precum si din 

organigrama.  

 

Aceasta pozitie nu se 
mai justifica in 
structura 
organizatorica a 
asociatiei. 

8 11.4. Filialele pot avea aparat propriu în limitele 

prevederilor din bugetul filialei în raport cu 

numărul de membri şi cu activitatea desfăşurată. 

 

11.4. Filialele pot avea aparat propriu în limitele 

prevederilor din bugetul filialei în raport cu 

numărul de membri şi cu activitatea desfăşurată. 

BVC al filialei se aproba anual  de catre 

Comitetul director stabilindu-se si cota parte din 

cotizatii care alimenteaza acest buget  

 

Idem ca la art 8.3 



9 12.2. Veniturile asociaţiei provin din taxe de înscriere, 

cotizaţii, contribuţii pentru fondul destinat 

negocierii contractelor colective de muncă şi 

activităţi specifice, sponsorizări şi donaţii, 

vânzarea publicaţiilor proprii, servicii de 

informare, documentare, expertize, certificare a 

calificării societăţilor, taxe de participare la 

cursuri de pregătire şi perfecţionare, expoziţii,  

simpozioane, comisioanele provenite din 

serviciile prestate în interesul membrilor asociaţi 

sau din alte activităţi şi acţiuni conform legii 

patronatelor. 

 

12.2. Veniturile asociaţiei provin din taxe de înscriere, 

cotizaţii, contribuţii pentru fondul destinat 

negocierii contractelor colective de muncă şi 

activităţi specifice, sponsorizări şi donaţii, 

vânzarea publicaţiilor proprii, servicii de 

informare, documentare, expertize, certificare a 

calificării societăţilor, taxe de participare la 

cursuri de pregătire şi perfecţionare, expoziţii,  

simpozioane, comisioanele provenite din 

serviciile prestate în interesul membrilor asociaţi 

sau din alte activităţi şi acţiuni conform legii 

patronatelor,  venituri din participarea la proiecte 

cu finantare comunitara. 

 

Implicarea ARACO in 
proiecte cu finantare 
comunitara. 

 
 
Laurentiu Plosceanu 
Presedinte 


