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1. Fiecare aspirant la statutul de membru al A.R.S.S.M. va trebui sa cunoasca in 
prealabil  statutul  asociatiei  si  regulamentul  de  organizare  si  functionare al 
acesteia, drepturile si obligatiile fiecarui membru. (va fi afisat pe viitorul site  al 
asociatiei). 

2. Solicitarea de a deveni membru se va face prin completarea unei cereri standard  
(ADEZIUNE). 

Cererea va fi insotita de CV-ul  pretendentului, daca acesta este o persoana fizica, 
sau de o fisa de prezentare - in cazul persoanelor juridice (Fişa de “Informa ţii 
Generale” ),   din   care   sa   reiasa   clar   calitatile profesionale, probitatea morala si 
experienta in domeniul sanatatii si securitatii in munca ale candidatului (conf. 
art.11 din Statut). 

Aceste piese obligatorii  vor forma un dosar care va fi depus la secretariatul 
Asociatiei.  

Din dosar mai pot face parte si alte documente  suplimentare ce pot contura 
profilul candidatului si pot cantari in aprecierea acestuia (diplome, atestate, 
recomandari din partea unor societati prestigioase sau din  partea autoritatilor:  
I.T.M.,  M.M.S.S.F.). 

Documentele ce vor forma dosarul de aplicare vor fi puse la dispozitia Asociatiei si 
in format electronic. 

3. Documentele in format electronic vor fi trimise tuturor membrilor AGA ai ARSSM, care 
vor trimite o rezolutie de accept sau respingere a respectivului candidat. 

4. Consiliul Director al Asociatiei va face numaratoarea voturilor si va decide asupra 
acceptarii   sau  respingerii   noului   candidat,   pe   criteriul   majoritatii   voturilor 
exprimate. 

5. In cazul in care numarul voturilor "pentru" exprimate este egal cu numarul 
voturilor "impotriva",  Consiliul  Director va  invita  candidatul  sa  participe,  in 
deschidere, la urmatoarea adunare AGA a ARSSM, in scopul de a acorda noului 
candidat sansa de a se prezenta si a-si sustine cererea in cadrul unui interviu. 
 

Consiliul Director poate  intervieva  in prealabil solicitantul si va face aprecieri, dar 
AGA va accepta sau nu  cererea de inscriere a candidatului - trimestrial . 

6. Rezultatul   analizei   de   acceptare   sau   respingere   a   noului   candidat   va   fi 
comunicata, in scris, de catre secretariatul ARSSM tuturor membrilor acesteia. 


