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STATUTUL
Asociaţiei Generale a Frigotehniştilor din România
EXTRAS

Asociaţia Generală a Frigotehniştilor din România (AGFR), reuneşte în rândurile sale
persoane fizice direct şi nemijlocit implicate în cunoaşterea, proiectarea, producerea şi
utilizarea frigului artificial în diferite domenii de activitate din România, fiind o asociaţie
profesională interdisciplinară.
Capitolul I. Denumirea şi forma juridică
Denumirea asociaţiei este Asociaţia Generală a Frigotehniştilor din România.
1.2. Asociaţia este persoană juridică, autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop
lucrativ, având caracter nonprofit, constituită pe criteriul domeniului de activitate.
Capitolul II. Sediul asociaţiei
2.1. Sediul A.G.F.R. este în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 66, sector 2.
2.2. A.G.F.R. îşi poate stabili birouri de reprezentare la sediile membrilor săi, prin
hotărâri ale Consiliului Director.
2.3. Sediile sau birourile de reprezentare ale A.G.F.R. pot fi schimbate sau desfiinţate
după procedura prin care au fost înfiinţate.
Capitolul III. Durata de funcţionare a asociaţiei
3.1. Durata A.G.F.R. este nelimitată.
3.2. Data înfiinţării A.G.F.R. este aceea a înregistrării sale la instanţa competentă.
Capitolul IV. Scopul şi obiectivele asociaţiei
4.1. A.G.F.R. urmăreşte:
- cunoaşterea de către toţi membrii săi a problemelor privind producerea şi utilizarea
frigului artificial în diferite domenii de activitate, atât în ţară cât şi pe plan internaţional;
- fundamentarea direcţiilor de dezvoltarea producerii şi utilizării frigului artificial în
diferite domenii de activitate economico-socială din ţară;
- susţinerea dezvoltării învaţământului de profil la toate nivelurile, precum şi a
reactualizării cunoştinţelor de specialitate a frigotehniştilor din ţară.
- pregatirea teoretică şi practică a personalului de profil, precum şi verificarea însuşirii
cunoştinţelor de către acest personal, în scopul asigurării respectării standardelor de
calitate şi siguranţă în activitatea de proiectare, montaj şi exploatare a instalaţiilor
frigorifice, de aer condiţionat (A/C) şi de pompe de caldură (P/C).
- demararea activităţii de certificare provizorie a societăţilor şi personalului, în baza
Notificării Ministerului Mediului Nr. 17694/ss/29.12.2008 către Comisia Europeană,
precum şi a Ordinului Ministrului Mediului Nr. 756/2011.

Acest document este proprietatea intelectuală a ASOCIAŢIEI GENERALE A FRIGOTEHNIŞTILOR DIN ROMÂNIA

1

ASOCIAŢIA GENERALĂ A FRIGOTEHNIŞTILOR DIN ROMÂNIA
Bd. Pache Protopopescu nr. 66, CP. 021414, O.P. 39, Bucureşti
Secretariat Tehnic (Punct de lucru) – Str. Ispravnicului, Nr. 41, Sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: 021/2523964; 0745013322 E-mail: office@agfr-instruire-certificare.ro;
mgtarlea2001@yahoo.com
Website: www.agfr-instruire-certificare.ro

Capitolul V. Membrii asociaţiei. Modul de dobandire şi de pierdere a calităţii de
asociat
5.1. A.G.F.R. se compune din persoane fizice, ce devin membri la cerere, cu aprobarea
Consiliului Director, la propunerea Comitetului Executiv. Membrii A.G.F.R. sunt:
- membri specialişti de profil, proveniţi din rândul cadrelor didactice din învăţământul
mediu, profesional şi superior, cercetătorilor, proiectanţilor, inginerilor, subinginerilor,
maiştrilor, tehnicienilor, constructorilor-montori şi instalatorilor de frig, A/C şi P/C, cu
toţii implicaţi direct şi nemijlocit în cunoaşterea, cercetarea, proiectarea, execuţia,
exploatarea instalaţiilor frigorifice, de A/C şi P/C;
- membri specialişti în domenii adiacente/atrase de activitate: medici umani/veterinari,
economişti, jurişti etc.;
- membri de onoare, desemnaţi ca atare de către CD la propunerea Comitetului Executiv,
din rândul specialiştilor cu renume în domeniu, din ţară şi străinătate, care de-a lungul
anilor şi-au adus o contribuţie deosebită dezvoltării tehnicii frigului, A/C şi P/C.
Membrii A.G.F.R. au prioritate la activităţile de pregatire şi perfecţionare, la prezentarea
la examenele de certificare profesională. Ei pot participa la manifestările stiinţifice
organizate de A.G.F.R. în ţară şi străinătate.
Membrii A.G.F.R. pot face parte din organismele de certificare şi evaluare numai în
condiţiile în care îndeplinesc criteriile, inclusiv cele referitoare la evitarea conflictului de
interese.
5.2. Taxa generală la înscriere în A.G.F.R. este de 100,-RON.
5.3. Cotizaţia anuală la membri este de 200,-RON. Membrii de onoare, pensionarii şi
tinerii specialişti la început de carieră, vor cotiza, după posibilităţi.
5.4. Încetarea calităţii de membru se poate produce astfel:
a) La cerere;
b) Prin excludere, pentru:
- neplata cotizaţiei pe durata unui an;
- nerespectarea celorlalte obligaţii ce-i revin conform Statutului;
c) Deces.
5.5. Încetarea calităţii de membru prin excludere se hotărăşte de către CD, în condiţiile
prezentului statut, la propunerea Comitetului Executiv.
5.6. Asociatul care pierde calitatea de membru prin excludere nu poate formula pretenţii
asupra patrimoniului Asociaţiei.
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