
STATUT ACTUALIZAT al 
Asociaţiei Inventatorilor din Romania 

Capitolul I 
 

Articolul 1. Asociaţia Inventatorilor denumită prescurtat ASINV prescurtare care se 
poate folosi şi în documentele oficiale eliberate de Asociatia Inventatorilor este 
organizaţie cu personalitate juridică constituită prin libera voinţă a membrilor care 
aderă la ea în condiţiile prevăzute de lege , organizaţie non-profit la care pot adera 
inventatori, creatori (din toate domeniile de activitate), inovatori, etc, indiferent de 
varsta, profesiune, pregatire, nationalitate, sex, religie. Asociaţia Inventatorilor are 
sediul în România, în municipiul Târgu Mureş, strada Horea nr.2 ap.2, cod 540051. 
Asociaţia Inventatorilor se constituie din cinci membrii asociaţi-fondatori după cum 
urmează: 
1. Plesa Gheorghe Octavian, domiciliat în Targu Mureş. 
2. Breaz Laurenţiu Dumitru domiciliat în Aiud. 
3. Pascu Dumitru, domiciliat în Targu Mureş. 
4. Pleşa Adrian domiciliat în Targu Mureş. 
5. Pop Mircea Dumitru domiciliat în Targu Mureş. 
Asociaţii sus menţionaţi şi-au exprimat libera voinţă de asociere şi fondare a 
Asociaţiei Inventatorilor. 
Articolul 2. Scopuri şi obiective: 
Scopul Asociaţiei Inventatorilor îl reprezintă stimularea activităţii de creaţie şi 
inovare în toate domeniile de activitate. 
Obiectivul Asociaţiei Inventatorilor este sprijinirea membrilor săi în apărarea 
drepturilor de proprietate intelectuală (drept de autor şi drept de proprietate 
industrială), cât şi promovarea prin expoziţii , mese rotunde, simpozioane, conferinţe, 
saloane de inventică pe plan intern şi internaţional a creaţiei autohtone. 
Un alt obiectiv îl reprezintă promovarea relaţiilor cu alte Asociaţii şi Organizaţii din 
ţară şi din străinătate cât şi o colaborare strânsă cu Federaţia Internaţională a 
Asociaţiilor de Inventatori- IFIA, la care va adera ca membru cotizant şi participă 
împreună cu aceasta la toate manifestările legate de  invenţii, inovaţii, creaţii din toate 
domeniile de activitate (expoziţii, simpozioane, conferinţe etc). 
Articolul 3.Durata de funcţionare a Asociaţiei Inventatorilor este nelimitată 
Articolul 4. Asociaţia Inventatorilor este persoană juridică ce are sediul central în 
România, în municipiul Târgu Mureş, strada Horea nr.2 ap.2, cod 540051 şi poate 
deschide filiale în toate judeţele ţării. Conform protocoalelor cu OSIM si ORDA, 
coordoneaza activitatea a Centrelor Regionale PATLIB-OSIM si ORDA si isi 
desfasoara activitatea şi în sediul acestor unitaţi din Targu+Mureş, str. H.Coandă, 
nr.1. 
Articolul 5 Patrimoniul iniţial este în valoare de 440 RON depus de membrii 
fondatori la Banca Transilvania Targu Mureş conform Anexei 1. 
Articolul 6. Asociaţia Inventatorilor este o organizaţie apolitică. 
Articolul 7. În vederea sprijinirii activităţilor menţionate Asociaţia Inventatorilor 
poate încheia diverse protocoale, convenţii  cu unităţi guvernamentale, ONG-uri, 
agenţi economici care pot contribui prin sprijin material la promovarea scopurilor 
organizaţiei.Inclusiv la promovări a tuturor noutăţilor în schimbul unor susţineri 



materiale pentru buna desfăşurare a activităţii cuvenite în localitate, în alte localităţi 
şi extern (aparataj, materiale, consumabile, bilete transport intern-extern, 
achiziţionare aparataj necesar, vehicul transport, decontări la cei care folosesc 
vehiculele în scopul desfăşurării activităţii curente, etc.) 
Articolul 8. Asociaţia Inventatorilor va colabora cu  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi 
Mărci OSIM Bucureşti în vederea promovării acelor lucrări de creativitate care într-
adevăr sunt reprezentative pentru România (susţinerea materială pentru participări la 
expoziţii interne şi internaţionale cât şi a acordării unor facilităţi legate de cercetare 
documentară, taxe, sprijin pentru implementarea invenţiilor, inovaţiilor de către 
Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci OSIM Bucureşti). 

 
Capitolul II 

Drepturi şi obligaţii 
 

Articolul 9. Poate deveni membru al Asociaţiei  Inventatorilor orice cetăţean român 
sau străin indiferent de vârstă, profesiune, pregatire, naţionalitate, sex şi religie, 
agenţi economici, organizaţii non-guvernamentale care aderă la scopurile şi 
obiectivele prezentului statut.  
Articolul 10. Membrii fondatori ai Asociaţiei  Inventatorilor care aderă la principiile 
sus menţionate constituie nucleul de coordonare a întregii activităţi pentru perioada 
primilor doi ani şi pentru următorii dacă sunt reduşi. 
Aceştia au titlul de membrii fondatori. 
Numărul membrilor fondatori ai Asociaţiei  Inventatorilor este de 5. 
Membrii fondatori vor susţine financiar etapa de constituire cât şi vor contribui cu 
sume echivalente cu cele prevăzute în Statut (cotizaţia anuală). Se înfiinţează postul 
renumerat de Manager Administrativ pentru rezolvarea activităţilor curente ale 
Asociaţiei. Se numeşte de Preşedinte după consultarea cu membrii Consiliului 
Director. 
Articolul  11. Membrii Asociaţiei  Inventatorilor au următoarele drepturi şi obligaţii: 
-să aleagă şi să fie aleşi în conducerea asociaţiei la prima adunare generală de alegeri 
care o va stabili conducerea formată din membrii fondatori şi imediat după expirarea 
termenului menţionat în Statut. 
-să primească asistenţă tehnică, juridică, în problemele legate de protecţia, realizarea, 
aplicarea, valorificarea creaţiei precum şi pentru apărarea drepturilor ce decurg din 
această calitate ( drept de autor, de protecţie intelectuală, protecţie industrială, etc.) 
-să participe activ la activitatea Asociaţiei  Inventatorilor. 
-să respecte prevederile statutare şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei  
Inventatorilor. 
-să plătească cotizaţia la termen şi în cuantumul prevăzut în statut la depunerea 
adeziunii la Asociaţia  Inventatorilor iar ulterior cotizaţia anuală trebuie depusă în 
termen de 15 zile de la începutul fiecărui an calendaristic. 
De la această prevedere sunt exceptaţi membrii care sunt bolnavi, lipsesc din ţară etc. 
În cazul în care nu s-a achitat cotizaţia în termenul sus prevăzut se poate achita cu o 
majorare de 50% în termen de 15 zile de la expirarea primei perioade iar în cazul în 
care nici la această dată nu a fosta achitată cotizaţia membrul este suspendat din 
organizaţie şi îşi încetează drepturile. De asemenea membrii care aduc prejudicii 



morale sau materiale Asociaţiei  Inventatorilor vor pierde calitatea de membru prin 
excudere iar în caz dacă există aceste prejudicii se va apela la rezolvarea lor prin 
instanţele de judecată. 

  
Capitolul III 

Dobandirea şi pierderea calităţii de asociat 
 

Articolul 12. Pot deveni membri ai Asociaţiei Inventatorilor:  orice persoană fizică 
sau juridică ce îşi declară apartenenţa la scopurile organizaţiei.  
Articolul  13. Dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei Inventatorilor se obţine  
în baza adeziunii de înscriere, achitarea taxei de aderare cât şi a cotizaţiei pentru anul 
în curs. 
Articolul 14. Pierderea calităţii de membru asociat poate surveni în următoarele 
cazuri. 
-neplata cotizaţiei în decurs de 3 luni de  zile de la începerea anului calendaristic fără 
vreo motivare scrisă (plecat din ţară, caz de boală sau alte situaţii excepţionale care 
sunt analizate de către Consiliul de Conducere. 
-abateri grave de la Statutul Asociaţiei Inventatorilor ce aduc prejudicii membrilor 
Asociaţiei Inventatorilor. 
-acţiuni care aduc atingere prestigiului Asociaţiei Inventatorilor: condamnări penale, 
defăimarea unor membrii ai Asociaţiei Inventatorilor, plagierea unor idei şi creaţii 
etc. 

 
Capitolul  IV 

Resurse patrimoniale 
 

Articolul 15. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei inventatorilor îl constituie suma iniţială 
depusă de membrii fondatori. 
Articolul 16. Fondurile Asociaţiei Inventatorilor provin din taxe de înscriere, 
cotizaţii, sponsorizări, donaţii din ţară şi din străinătate în bani sau în natură (obiecte, 
mijloace de transport, birotică, etc ), activităţi efectuate pe baza unor contracte cu 
persoane fizice, agenţi economici, unităţi guvernamentale, ONG-uri care se referă 
expres la probleme de creaţie, inovare, invenţii. Promovare sau alte activităţi 
(branding, diferite contracte de activitate, etc.) 
Articolul  17. Taxa de înscriere pentru persoane fizice este de 50 Euro iar pentru 
persoane juridice este de 100 Euro. 
Cotizaţia anuală pentru persoane fizice este de 50 Euro (plata se efectuează şi în lei la 
cursul BNR al zilei respective) iar pentru persoane juridice cotizaţia anuală este de 
100 Euro plătibilă în aceleaşi condiţii (cota EURO la cursul zilei stabilit de BNR). 
Articolul  18. Din cuantumul încasărilor se vor efectua plăţi pentru : 
-cotizaţia anuală pentru Federaţia Internaţională a Asociaţiilor de Inventatori. 
-plăţile  legate de activităţile curente (spaţiu, regie, birotică , procurare de 
echipament, protocol, deplasări , mijloace de transport etc) 
Încasările şi plăţile se vor efectua în conformitate cu prevederile legale. 
Conturile bancare (lei şi valută) vor fi deschise la Banca Transilvania Târgu Mureş. 
Se pot face încasări direct prin eliberare de documente conform legislaţiei în vigoare 



cat si plăţile unor servicii vor putea fi făcute direct cu obţinerea documentelor ce 
atestă acest lucru. 
Evidenţa economică va fi condusă conform prevederilor legale existente. 

 
Capitolul  V 

Atribuţiile organelor de conducere, administraţie şi control 
 

Articolul 19.Organele de conducere pentru prima perioadă de doi ani sunt: 
preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi doi membrii, conducere formată din membrii 
fondatori. 
După expirarea acestei perioade la prima adunare generală de alegeri structura de 
conducere va avea 9 membri: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, 2 cenzori şi 4 
membri. 
Conducerile vor fi alese pentru o perioadă de 4 ani. 
Fiecare membru ales poate fi reales pentru două mandate cu începere de la alegerea 
de la prima Adunare Generală. 
Articolul  20. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al organizaţiei. 
Adunarea  Generală  se convoacă o dată la 4 ani de către conducerea Asociaţiei  
Inventatorilor, sau la cererea membrilor (cel puţin o treime din aceştia) de câte ori 
este nevoie . 
Articolul 21. Adunarea Generală stabileşte direcţionarea activităţii Asociaţiei  
Inventatorilor , analizează şi aprobă rapoartele activităţii conducerii Asociaţiei  
Inventatorilor, poate aduce modificări statutului şi trasează organelor de conducere 
legalizarea acestora în decurs de 30 de zile.  
Articolul 22. Consiliul de Conducere al Asociaţiei  Inventatorilor între perioadele de 
convocare a Adunării Generale coordonează activitatea Asociaţiei  Inventatorilor, 
stabileşte activităţile curente a participărilor la diverse manifestări interne şi 
internaţionale cât şi încheie diverse protocoale şi colaborări cu instituţii, organizaţii, 
asociaţii, agenţi economici din ţară şi străinătate. 
De asemenea dispune asupra resurselor financiare cât şi a dirijării acestora. 
Consiliul de Coordonare al Asociaţiei  Inventatorilor îndeplineşte şi alte activităţi 
curente cât şi pregăteşte  Adunările Generale. 
Reprezentarea Asociaţiei  Inventatorilor în relaţii cu alţii este făcută de către 
preşedinte, vice-preşedinte, secretar iar prin delegare şi de către membri. 
În funcţie de dezvoltarea asociaţiei poate fi angajat personal  pentru rezolvarea unor 
activităţi curente  care pot fi renumerate. Aceste activităţi pot fi pentru perioadă 
determinată sau nedeterminată. 
Articolul  23. Întreaga activitate economico- financiară e supusă unei permanente 
supravegheri de către cei doi membrii ai consiliului care în prima fază îndeplinesc şi 
funcţia de cenzori. Aceşti verifică gestiunea, documentele financiar contabile şi 
prezintă un raport scris al acestora anual sau de câte ori este cazul. 
Articolul 24. Consiliul de Conducere poate înfiinţa filiale în localităţi la cererea unor 
creatori din zona respectivă. 
Aceste filiale sunt conduse de către organul operativ al filialei format din 3 membrii. 
Organul de conducere al filialei este aprobat de către Consiliul de Conducere al 
Asociaţiei  Inventatorilor iar pentru validare este supus Adunării Generale. 



Aceste filiale se înfiinţează dacă este susţinere materială de solicitant (spaţiu, 
logistică,persoană adecvată, susţinere materială pentru desfăşurarea activităţii zilnice: 
salar, plata utilităţii, spaţiu.) 

 
Capitolul VI 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

Articolul 25.La cererea Adunării Generale Asociaţia Inventatorilor poate fi dizolvată 
în condiţiile prezentului statut.  
Articolul 26. În cazul dizolvării Asociaţiei Inventatorilor Destinaţia bunurilor este 
următoarea: 
-se vor achita toate datoriile existente la data dizolvării, atât către persoane fizice cât 
şi cele juridice; 
-se va restitui fiecărui membru fondator valoarea depunerii de la constituire; 
-sumele existente în contul Asociaţiei Inventatorilor la data dizolvării se vor restitui  
în mod proporţional cu aportul în numerar adus membrilor Asociaţiei Inventatorilor; 
- obiectele în natură dobândite vor fi evaluate iar în cazul valorificării lor 
contravaloarea obţinută va fi împărţită conform alineatului precedent. 
Articolul 27. Asociaţia Inventatorilor va dispune de ştampilă proprie , cont bancar în 
lei şi în valută. 
 
 
  
 
Prezentul Statut a fost creat pentru demararea activităţii pentru perioada 2014-2018, 
urmând ca la prima Adunare Generală în caz de propuneri să i se aducă corecturile 
sau adăugirile care se impun. 
Cu acest prilej pentru legislatura sus menţionată, organele de conducere sunt 
următoarele: 
 
Preşedinte: Pleşa Gheorghe Octavian 
 
Vice-Preşedinte: Breaz Laurenţiu Dumitru 
 
Secretar General: Pascu Dumitru 
 
2 Membrii:  Pleşa  Adrian 
 
  Pop Mircea Dumitru 


