ANEXA 2
STATUTUL
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE A PRODUCĂTORILOR DIN PESCĂRIE ”ROMFISH”
I. DISPOZITII GENERALE
Art.1 ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A PRODUCĂTORILOR DIN PESCĂRIE “ ROMFISH”
se constituie ca persoana juridica de drept privat, profesionala, neguvernamentala, neutra din punct de
vedere politic, etnic şi confesional, independenta, cu caracter nepatrimonial care isi desfasoara activitatea
in conformitate cu legislatia romana, infiintata în temeiul O.G. 26/2000, republicata şi modificata prin
Legea nr. 305/2008, şi are personalitate juridică.
Art. 2 Asociaţia dobandeste personalitate juridica in conformitate cu legislatia romana, la data
inscrierii in Registrul asociatiilor şi fundatiilor aflat la grefa judecătoriei în a carei circumscriptie teritoriala
isi are sediul (O.G. 26/2000, republicata şi modificata prin Legea nr. 305/2008).
Art.3 Asociaţia se constituie pe o durata nedeterminata.
Art.4 Asociaţia are stampila, sigla şi antet. Corespondenta şi actele emanand de la Asociaţie, in
format clasic sau electronic, vor avea un antet care cuprinde : denumirea Asociaţiei, sediul, patrimoniul,
codul de inregistrare fiscala, numarul de cont, banca, adresa de email, tel/fax, adresa site şi sigla,
Sigla Asociaţiei :

Art.5 Sediul Asociaţiei este în Iasi, Calea Chisinaului nr.43, pavilion administrativ, etaj III, Iasi
( la SC TEHNOTON SA )
Art.6 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 6.600RON (66.000.000 ROL).
Patrimoniul iniţial este constituit din aportul membrilor fondatori. Acesta va fi completat ulterior cu
donatii, subventii, fonduri primite in schimbul serviciilor prestate atat de la cetatenii romani cat şi de la
cetatenii straini, cu orice alte mijloace prevazute de lege - bunuri şi fonduri realizate din activitati proprii,
diferite forme de colectare de ajutoare umanitare, finantare prin programe inerne şi internaţionale.
II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Art.7 Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie “ ROMFISH” are ca scop exprimarea şi
promovarea intereselor profesionale şi comerciale ale crescatorilor de pesti de cultura şi alte organisme
acvatice, ale comerciantilor şi distribuitorilor de peşte şi produse pescăreşti , ale procesatorilor din industria
pescărească, ale operatorilor din turismul zonelor pescăreşti , crescatorilor de pesti ornamentali, s.a.,
persoane juridice care activează in sectorul pescaresc sau in activitati adiacente acestuia, cu calitatea de
membrii ai Asociaţiei care isi desfăşoară activitatea în România
Cercetare şi dezvoltare in stiintele fizice şi naturale.
Conservarea şi folosirea resurselor genetice din acvacultura.
Art.8 Obiectivele Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Pescărie „ROMFISH” sunt următoarele:
8.1 coreleaza nivelul productiilor şi a calitatii produselor cu cerintele pietei, cresterea şi
diversificarea productiei;
8.2 imbunatatirea sistemului informational privind cererea şi oferta;
8.3 acorda sprijin crescatorilor particulari de peste şi investitorilor din acest domeniu, pentru
accesul la programele naţionale şi internaţionale de dezvoltare a acvaculturii;
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8.4 elaboreaza şi promoveaza programe de sustinere financiara a membrilor Asociaţiei şi obtinerea
de facilitati;
8.5 formuleaza propuneri de îmbunatatire a activitatilor de crestere a pestilor şi valorificarea
fondului piscicol;
8.6 incurajeaza crescatorii de peste pentru producerea speciilor valoaroase;
8.7 colaboreaza cu alte organisme ale statului şi ale societatii civile în vederea unor intelegeri
comune privind politica de preturi de vanzare şi de achizitie in relatiile cu agentii economici;
8.8 promovarea unor practici, tehnologii de productie care sa asigure protectia mediului
inconjurător;
8.9 desfasurarea /coordonarea activitatilor pescăreşti la nivel naţional, in scopul imbunatatirii
conditiilor de viata şi de munca, dar şi cresterea veniturilor proprii prin optimizarea conditiilor
de vanzare a producţiei, adoptand masuri menite sa:
- acorda prioritate activitatii de programare a producţiei şi de amortizare a acesteia cu
cererea reala existentă pe piaţă, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, adoptând
strategii specific activităţilor;
- să promoveze acţiuni de concentrare a ofertei;
-sa promoveze procesul de stabilizare a preturilor;
8.10 reducerea costurilor de productie ale membrilor Asociaţiei;
8.11 rationalizarea metodelor şi sistemelor de comercializare şi marketing ale produselor
membrilor;
8.12 formularea de programe menite sa reglementeze in mod unitar productia,
pastrarea/depozitarea, prelucrarea/procesarea şi comercializarea/marketingul produselor
pescăreşti pentru realizarea carora organizatia va putea pune la dispozitia propriilor asociati
mijloace tehnice adecvate sau va putea utiliza instalatii aflate în proprietatea unor institutii
/entitati publice/private avand ca baza legala conventii/contracte corespunzatoare;
8.13 plasamentul produselor , preferabil in cadrul organismului asociativ şi vanzarea produselor
în contul asociatilor , inclusiv în urma desfasurarii unor operatiuni de manipulare şi
prelucrare/procesare, atat pe piata en gross cat şi de catre operatori comerciali sau industriali ori
pe piata en detail;
8.14 participarea în colaborare cu organisme publice , cooperative, asociatii consortia, instituţii
sau societati avand acelasi obiect de activitate , la producerea de instalatii şi tehnologii pentru
realizarea de culturi acvatice , destinate conservarii/pastrarii, prelucrării, procesarii,
comercializarii şi distributiei de produse pescăreşti;
8.15 organizarea şi administrarea de spatii de depozitare obisnuite şi frigorifice , instalatii de
prelucrare , ambalare şi pastrare/conservare a produselor;
8.16 acordarea de imprumuturi care au ca scop asistenta şi sprijinul economic şi tehnic in
interesul asociatilor;
8.17 dezvoltarea de parteneriate public-private;
8.18 adoptarea şi promovarea codului de bune practici in Pescărie
8.19 elaborarea de proiecte de acte normative in domeniu care sa fie propuse spre aprobare
executivului şi/sau legislativului;
8.20 medierea, arbitrajul şi solutionarea neintelelegerilor dintre proprii membri ai Asociaţiei sau
cu alte organizatii profesionale;
8.21 reprezinta interesele comune ale membrilor Asociaţiei in fata institutiilor statului,
reprezentare in instanta.
8.22 promovarea şi susţinerea masurilor de sprijin guvernamental şi european în ceea ce priveste
politicile şi strategiile din domeniul pescaresc;
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8.23 acordarea consultantei în vederea accesarii fondurilor de dezvoltare Naţionale şi
internaţionale;
8.24 afilierea Asociaţiei la organisme similare Naţionale şi internaţionale;
8.25 organizarea oricaror altor activitati in folosul membrilor Asociaţiei.
Art.9 Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie “ROMFISH ” poate intreprinde şi unele
actiuni de natura patrimoniala (economice), in legatura stricta cu realizarea obiectivelor prevazute in
prezentul statut şi in conditii care nu contravin caracterului nelucrativ al acesteia, conform cu art 47,
respectiv 48 din O.G. 26/2000, republicata şi modificata prin Legea nr. 305/2008.
Art.10 Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie „ROMFISH” poate infiinta entitati stiintifice
şi economice din capitalul propriu , realizat din venituri, donatii sau alte surse , in conditiile legii precum şi
in regim de cooperare ori de asociere. Veniturile provenite din astfel de activitati sunt proprietatea
Asociaţiei şi vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor acesteia.
III. ORGANIZARE. CONDUCERE. CONTROL
Asociaţia Naţională a Producătorilor din Pescărie „ROMFISH” este o persoana juridica de drept
privat .
Modul de organizare şi functionare al Asociaţiei se stabileste prin hotarari ale organelor de conducere şi
prin Regulamentul de Ordine Interioara (R.O.I.).
In acelasi mod urmeaza a se stabili : organigrama, conditiile privind angajarea salariatilor, nivelul de
salarizare, numirea personalului de conducere şi executie in cadrul diverselor activitati ale Asociaţiei.
Art.11 Organele Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzor/Comisia de Cenzori;
d) Directorul executiv.
Art.12 Organele de conducere in intregul lor şi fiecare din membrii acestora raspund de activitatea
organului respectiv in fata adunarii generale.
A. Adunarea generală a membrilor asociaţiei
Art.13 Adunarea generală este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociaţilor.Regulile
privind organizarea şi functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.
Art.14 Adunarea generala se intruneste in sesiune ordinara, respectiv extraordinara dupa cum
urmeaza;
a) în sesiune ordinara, o data pe an, atunci cand se aproba Bilantul şi Raportul comisiei de cenzori .
b) în sesiune extraordinara, ori de cate ori trebuie rezolvate probleme importante de competenta adunarii
generale şi care nu sufera amanare.
Art.15 Convocarea Adunarii generale in sesiune ordinara se face de catre consiliul director in scris,
cu cel puţin 10 zile inainte de data desfasurarii adunarii, prin publicarea unui anunt intr-un ziar de larga
circulatie sau prin afisarea la sediul Asociaţiei.
In convocare vor fi precizate ziua, ora şi locul unde se desfasoara adunarea precum şi ordinea de zi.
Anuntul se poate face şi prin mijloace electronice.
Convocarea adunărilor extraordinare se face la initiativa consiliului director sau la propunerea a 2/3 din
membrii Asociaţiei.
Art.16 Adunarea generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi 2/3 din totalul membrilor cu
drepturi depline sau cu cel putin2/3 din numarul total de voturi ale membrilor sai.
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Hotararile Adunarii generale vor fi valabil adoptate cu majoritatea simpla de voturi, adica jumatate plus
unu din totalul membrilor cu drepturi depline ai Asociaţiei.
Amânarea Adunarii generale in cazul in care cvorumul nu este intrunit se face pentru o noua data , peste cel
putin 10 zile . In cazul in care cvorumul necesar nu este intrunit nici la a doua convocare , deciziile adunarii
generale vor fi adoptate cu majoritate simpla de voturi a membrilor prezenti.
Art.17 Fiecare membru are dreptul la un numar de voturi cuprins intre 1 şi 10. Atribuirea numarului
de voturi este proportionala cu cantitatea de peste produs de societate , conform urmatorului algoritm:
- pana la 50 to peste = 1 vot
- intre 51 - 100 to peste = 2 voturi
- intre 101 - 200 to peste =3 voturi
- peste 201 to pentru fiecare 100 to de peste se atribuie cate un vot.
Pentru atribuirea numarului de voturi asociatii au obligaţia de a comunica Consiliului Director , pana cel
tarziu la 31 ianuarie a fiecarui an cantitatea de peste produsa in anul financiar precedent. Necomunicarea
pana la acest termen atrage dupa sine pierderea dreptului de vot in anul curent. Membrii ale caror activitati
nu se pot cuantifica dupa metoda de mai sus au dreptul la un vot.
Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii generale, este interesat personal sau prin
sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea
inclusiv nu va putea lua parte nici la deliberare şi nici la vot. Asociatul care incalca dispozitiile acestui
alineat este raspunzator de daunele cauzate Asociaţiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea
ceruta.
Dezbaterile şi hotararile adoptate se consemnează intr-un registru special de catre un secretar desemnat de
catre consiliul director.
Art.18 Daca un membru cu drepturi depline nu poate participa la sedintele Adunarii generale ,
acesta va putea delega dreptul sau de vot , prin procura speciala, catre un alt membru cu drepturi depline ,
sau poate fi consultat asupra unor decizii majore prin intermediul unui formular special pe care respectivul
membru il poate completa, semna şi comunica cu ajutorul mijloacelor moderne de comunicare. Votul
delegat prin procura speciala sau exprimat in scris prin formularul special , are putere de substituire a
prezenţei efective a respectivului membru al Asociaţiei şi este luat in considerare pentru constituirea
cvorumului. Un membru cu drepturi depline al Asociaţiei nu poate reprezenta pe baza de procuri mai mult
de 2(doi) alţi membri cu drepturi depline.
Art.19 Deciziile in Adunarea Generala vor fi valabil adoptate cu majoritatea simpla de voturi, adica
50%+1 din totalul membrilor cu drepturi depline ai Asociaţiei.
Art.20 In cazul in care cvorumul necesar nu este intrunit la prima convocare , la a doua convocare
deciziile Adunarii Generale vor fi adoptate cu majoritatea simpla din numarul voturilor . Amanarea
Adunarii generale in cazul in care cvorumul nu este intrunit se face pentru o noua data , peste cel putin 10
zile.
Art 21 Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:
a) stabileste cuantumul cotizatiilor membrilor cu drepturi depline şi al cotizatiilor membrilor
aderanti;
b) stabileste cuantumul comisioanelor Asociaţiei pentru achizitii şi livrari;
c) stabileste/modifica cuantumul taxei de inscriere in asociaţie.
d) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli ;
e) examineaza şi aproba sau modifica , dupa ascultarea raportului cenzorilor , bilantul, bugetul
de venituri şi cheltuieli pe anul incheiat şi proiectul de buget pe anul urmator ;
f) poate insarcina consiliul director cu aprobarea unor credite şi împrumuturi din fondul
grupului de producători pentru membri, in scopul realizarii obiectivelor Asociaţiei, cu plata
unor dobanzi reprezentand cheltuieli de administrare ;
g) stabileste , la propunerea Consiliului director strategia de organizare a productiei ;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

alege membrii consiliului director şi cenzorii ;
delibereaza aupra rapoartelor de control ;
hotaraste aupra modificarii sau completarii statutului Asociaţiei ;
hotaraste asupra dizolvarii Asociaţiei ;
aproba şi propune modificarea statutului şi a actului constitutiv al Asociaţiei ;
hotaraste asupra oricaror masuri necesare realizarii scopului şi obiectivelor Asociaţiei ;
aproba proiectul anual de activitate şi raportul de activitate a Consiliului director precum şi
raportul comisiei de cenzori ;
o) aproba infiintarea sau desfiintarea filialelor ;
p) aproba politicile , strategiile şi programele Asociaţiei ;
q) revoca individual sau colectiv mandatele membrilor Consiliului Director şi a Comisiei de
cenzori, cand din culpa lor şi din actele lor sunt periclitate interesele Asociaţiei ;
r) decide asupra infiintarii unei societati comerciale cu activitate economica proprie in vederea
obtinerii de venituri necesare indeplinirii scopului Asociaţiei.
Art.22 Deliberarile Adunarii generale se consemneaza, prin grija secretarului, intr-un registru de
deliberari, accesibil oricarei persoane interesate, la care se vor anexa procesele-verbale de sedinta.
Art.23 Hotararile luate de Adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului
sunt obligatorii şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
Hotararile Adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi
atacate in justitie de catre oricare din membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care
au votat impotriva şi au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la
data cand au luat la cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta.
B. Consiliul Director al Asociaţiei
Art.24 Consiliul director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este neremunerat şi este format
din 11membri .
Consiliul director este format din un Presedinte ales dintre membrii Asociaţiei care va fi şi Presedinte
onorific ales pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului şi este neremunerat.
Alegerea presedintelui se face de catre membrii cu majoritatea relativa a voturilor celor prezenti. Numarul
mandatelor de presedinte este nelimitat.
Unul dintre membrii Consiliului director va fi desemnat din randul procesatorilor de produse pescăreşti.
La alegerea acestora se va avea in vedere reprezentativitatea acestora in functie de cifra de afaceri anuala in
ordine descrescatoare. In cazul in care unul dintre cei cu drept de participare la Consiliul director refuza ,
locul se va completa in aceeasi ordine. Anual se va reface structura Consiliului Director in functie de
rezultatul financiar realizat.
Demisia din Consiliu director se poate face printr-o notificare scrisa adresata Consiliului director nu
devine efectiva , indiferent daca este sau nu acceptata, din momentul depunerii ei.
Consiliul director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
Structura şi numărul membrilor consiliului director sunt stabilite de către adunarea generala la propunerea
membrilor consiliului director în functie de nevoile activitatii pe care acestia o susţin în conformitate cu
prevederile prezentului statut.
Mandatele membrilor consiliului director pot fi reinnoite in cadrul
unei sedinte ordinare a adunării generale.
Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o
functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Asociaţia are ca scop sprijinirea activitatii acelei
institutii publice.
Membrul consiliului director care, intr-o anumita problema supusa hotararii consiliului director, este
interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai
pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte nici la deliberare şi nici la vot. Membrul consiliului
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director care incalca dispozitiile acestui alineat este raspunzator de daunele cauzate Asociaţiei daca fara
votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Consiliul director se întruneste trimestrial. Consiliul director are libertatea de a se întruni de cate ori
activitătile prevazute in statut o cer.
Art.25 Consiliul director exercita conducerea asociaţiei în perioada dintre sesiunile adunării
generale şi hotaraste in toate problemele care intra in competenta sa.
Art.26 Consiliul director asigură punerea în executare a hotararile adunarii generale.
Art.27 Sedintele Consiliului director sunt conduse de catre presedinte sau de catre orice alt membru
al Consiliului director numit de acesta pentru prezidarea lucrarilor in absenta sa .
Sedintele Consiliului director pot fi convocate de catre presedinte, director executiv sau de cel putin
6(sase) membrii , ori de cate ori este nevoie.
Consiliul director trebuie sa tina o întrunire cu minim 30 zile inaintea datei de desfasurare a
Adunarii generale anuale.
Orice decizie in Consiliul director este valabila prin votul majoritatii membrilor prezenti sau in
cazul egalitatii de voturi, presedintele are dreptul la votul decisiv.
Art.28 Presedintele Consiliului director conduce lucrarile Adunarii generale precum şi ale
Consiliului director , reprezentand Asociaţia impreuna cu Directorul executiv, in relatiile cu tertii, şi
impreuna cu acesta reprezinta conducerea operativa a Asociaţiei. Presedintele Consiliului director poate
inlocui Directorul executiv in conditii de incapacitate a acestuia.
Art.29 Consiliul director are următoarele atribuţii:
a) alege presedintele şi numeste directorul executiv la propunerea membrilor Consiliului director;
b) asigura conducerea Asociaţiei in perioada dintre Adunarile generale, indeplinind atributiile
acesteia;
c) aproba structura productiei , retehnologizarile şi investitiile, importurile de bunuri şi mijloace şi
alte operatiuni legate de activitatile productive ale Asociaţiei ;
d) hotaraste promovarea unor actiuni in justitie de pretentii şi despagubire impotriva persoanelor care
aduc prejudicii Asociaţiei ;
e) hotaraste asupra asocierii şi fuziunii cu alte asociatii ;
f) evalueaza rapoartele de activitate ale filialelor ;
g) aproba primirea de noi membrii, precum şi excluderea unor membrii ;
h) convoaca Adunarea generala ;
i) aproba proiectul anual de activitate şi raportul asociaţiei ;
j) decide şi stabileste atributiile organelor de conducere şi control ale Asociaţiei ;
k) avizeaza anual bugetul asociaţiei propus de directorul executiv , pe care il supune aprobarii
Adunarii generale ;
l) la propunerea directorului executiv angajeaza sau concediaza personalul salariat al Asociaţiei ;
m) aproba norme de operare interna , de politica administrativa şi de personal, precum şi politica de
promovare a imaginii asociaţiei ;
n) stabileste colaborari , sub diverse forme , cu alte organizatii neguvernamentale, din tara sau din
strainatate şi alte instituţii publice sau private , in interesul asociaţiei ;
o) prezinta Adunarii generale raportul anual de activitate şi bilantul gestiunii la finele fiecarui an ,
vizat de comisia de cenzori ;
p) propune modificari ale statutului Asociaţiei ;
q) indeplineste orice atributii prevazute de legi sau statute ;
r) aproba organigrama , regulamentul de functionare şi fisa postului pentru fiecare angajat ;
s) aproba programul operativ de activitate al conducerii executive ;
t) deleaga atributii catre directorul executiv.
u) hotaraste modificarea sediului Asociaţiei
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Consiliul director este obligat sa tina urmatoarele registre - registrul inventar, registrul membrilor, registrul
adunarilor generale şi procesele verbale ale fiecarei sedinte.De asemenea, pastreaza toate actele de
administrare a Asociaţiei.
Art.30 Consiliul director pregateste adunarile generale, ordinare şi extraordinare, şi se ingrijeşte de
buna lor desfasurare.
Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv
persoane care nu au calitatea de membru ori sunt straine de asociaţie, pentru a exercita atributia de a
incheia acte juridice in numele şi pe seama Asociaţiei, precum şi orice alte atributii prevazute in statut sau
stabilite de adunarea generala.
Art.31 Consiliul director este raspunzător pentru intreaga activitate în fata adunării generale.
Deciziile Consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut,
pot fi atacate in justitie de catre oricare din membrii consiliului director care nu au luat parte la consiliu sau
care au votat impotriva deciziilor acestuia şi au cerut sa se insereze aceasta in procesul - verbal de sedinta,
in termen de 15 zile de la data cand au luat la cunostinta despre decizie sau de la data cand a avut loc
sedinta.
Art.32 Fiecare membru al consiliului director este individual responsabil pentru actele şi faptele
sale in cazul incalcarii legislatiei sau dispozitiilor primite.
C . Cenzor/Comisia de cenzori
Art. 33 Cenzorul/Comisia de cenzori vegheaza la respectarea obligatiilor fiscale şi contabile ale
Asociaţiei , conform legilor in vigoare.
Numarul asociatilor fiind mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoana
din afara asociaţiei.
Cenzorul este ales pe o perioada de 3 ani.
Art. 34 Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei
membri, care sa preia atributiile de control al activitatii Asociaţiei.
Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
Cenzorii sunt aleşi de adunarea generala pe o perioada de 3 ani dintre membrii. Nu pot fi cenzori - salariatii
grupului de producători, rudele administratorilor pana la al 3lea grad de rudenie inclusiv, precum şi sotii
sau sotiile acestora, cei lipsiti de drepturi civile cei pusi sub interdictie, precum şi cei condamnati pentru
infractiuni contra patrimoniului sau ptr infractiuni de serviciu.
Art. 35 Atributiile cenzorului sau, dupa caz a comisiei de cenzori sunt:
35.1
se verifice şi sa analizeze activitatea Consiliului Director;
35.2
verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
35.3
intocmeste rapoartele şi le prezinta Adunarii generale;
35.4
poate participa la sedintele Consiliului director fara drept de vot;
35.5
alte atributii;
35.6
stabileste de comun accord cu administratorii Asociaţiei forma bilantului sau a situatiei
financiare ;
35.7
examineaza cel putin la fiecare 3 luni registrele Asociaţiei , pentru a lua cunostinta de
operatiunile financiare şi sa certifice ca acestea sunt bine tinute ;
35.8
sa faca periodic şi inopinat controlul casieriei , cel putin o data pe trimestru ;
35.9
sa verifice indeplinirea dispozitiilor actului constitutiv şi a statutului privitoare la conditiile
cerute pentru prezenta membrilor in adunarea generala ;
35.10
sa revada bilantul/situatia financiara şi sa faca raportul cu cel putin 8 zile inainte de data
adunarii generale ;
35.11
sa supravegheze operatiunile lichidarii ;
35.12
sa ia parte la sedintele adunarii generale ;
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35.13
sa aprobe acordarea de imprumuturi membrilor Asociaţiei pentru realizarea obiectivelor
prevazute in statut ;
35.14
sa pastreze confidentialitatea datelor inclusiv dupa incheierea mandatului de cenzor , in caz
contrar putand fi trasi la raspundere materiala sau penala fata de grupul de producători ;
35.15
sa respecte toate atributiile specifice care pot fi prevazute ca anexe la statut.Cenzorii vor
putea fi remuneraţi in functie de situatia financiara a grupului de producători.
D. Directorul executiv
Art.36 Pentru activitatea curenta Asociaţia are un Director executiv şi un nucleu de salariati angajati in
functie de nevoi pe baza contractelor individuale de munca .Directotul executiv va fi numit de Consiliul
Director.Directorul executiv va pune efectiv in aplicare hotararile Adunarii generale şi ale Consiliului
director , atributiunile acestuia fiind stabilite de Consiliul Director.
Art.37 Directorul executiv are ca principale indatoriri :
a) asigura in colaborare cu presedintele Consiliului director conducerea executiva a Asociaţiei ;
b) raspunde de intocmirea bilantului anual şi sa il prezinte cenzorului/comisiei de cenzori,
impreuna cu contul de profit şi pierdere şi cu toate documentele justificative , cu cel putin 15
zile inainte de adunarea generala ;
c) dispune de folosirea fondurilor conform contractelor de finantare , urmareste gestiunea
acestora, intocmeste rapoarte financiar - contabile catre finantatori şi catre Consiliul director ,
urmareste inregistrarile şi folosirea veniturilor Asociaţiei ;
d) incheie acte juridice, in numele şi pe seama Asociaţiei ;
e) sa execute intocmai hotararile adunarii generale şi ale Consiliului director ;
f) sa indeplineasca strict indatoririle din statut ;
g) sa raspunda pentru pierderile produse Asociaţiei din culpa sa ;
h) administreaza operativ mijloacele Asociaţiei, incheie tranzactii şi semneaza contracte, deschide
conturi bancare, are dreptul la prima semnatura a documentelor bancare;
i) reprezintă fara procura Asociaţia in relaţiile cu organele administratiei publice, societatile
comerciale, alte persoane juridice şi fizice;
j) pastreaza şi foloseste stampila Asociaţiei.
Obligatiile directorului executiv se completeaza cu dispozitiile contractului de munca incheiat cu Asociaţia
şi cu statutul acestuia, potrivit legislatiei in vigoare.
Directorul executiv poate ocupa in acelasi timp şi functia de Presedinte al Asociaţiei, cu aprobarea
Adunarii generale, pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
IV. MEMBRII ASOCIAŢIEI NON-PROFIT
Art.38 Pot deveni membri aderanti, persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate care
sprijina moral şi material Asociaţia.
Art. 39 Membrii sunt:
- membrii activi, cu drepturi depline, care platesc cotizatia, se implica direct in activitatile specifice
Asociaţiei şi care au drept de vot.
Pot fi membrii cu drepturi depline orice persoana juridica care desfasoara activitati in conformitate cu
prevederile art 8 din prezentul statut.
Recunoasterea calitatii de membru cu drepturi depline a Asociaţiei revine Consiliului director, conferindule acestora drepturi egale.
Sunt membrii cu drepturi depline membrii fondatori ai Asociaţiei precum şi noii membrii carora li se va
recunoaşte această calitate de Consiliul director.
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- membrii aderanţi care aderă la asociaţie şi respectă principiile acesteia . Calitatea de membru aderant se
dobandeşte prin depunerea unei cereri motivate adresata Consiliului Director , din care să rezulte interesul
persoanei respective pentru aderarea la Asociaţie.
Recunoasterea calitatii de membru aderant se face de Consiliul director.
Membrii aderanti au aceleasi drepturi şi indatoriri ca şi membrii cu drepturi depline.
Art.40 Sunt membrii fondatori persoanele care au participat la constituirea patrimoniului Asociaţiei
şi la infiintarea acesteia, figurand ca atare in actele de constituire.
Art.41 Calitatea de membru cu drepturi depline conferă acestora dreptul de exprimare a votului in
adoptarea hotararilor de catre Adunarea generala.
Art.42 Pierderea calităţii de membru al asociaţiei are loc prin:
a) retragere din asociaţie
b) incetarea existenţei persoanei juridice;
c) excludere;
d) aducerea de prejudicii financiare sau de imagine Asociaţiei.
e) suspendarea pe o durată stabilită de Adunarea Generală
Pierderea calităţii de membru al asociaţiei se constată sau se decide de către adunarea generală.
Fiecare membru al Asociaţiei are dreptul de a se retrage, dar nu mai devreme de un an de la data la care a
devenit membru.
Cererea de retragere trebuie facuta in scris de catre membru şi inaintata Consiliului director cu cel putin 3
luni inaintea sfârşitului anului calendaristic, an din care numai doreste sa fie membru.
Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei, nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse, respectiv
asupra patrimoniului Asociaţiei, şi nici nu exonerează de răspundere persoana respectivă privind
eventualele prejudicii aduse Asociaţiei. Membrii Asociaţiei care se retrag sau care sunt excluşi rămân
obligaţi să achite cotizaţiile ce le revin, pe tot timpul cât au deţinut această calitate.
V. DREPTURI ŞI INDATORIRI ALE MEMBRILOR
Art.43 Membrii asociaţiei au dreptul:
43.1 aleg şi pot fi alesi in organele de conducere ale Asociaţiei;
43.2 participa cu drept de vot, la Adunarea Generala a Asociaţiei pentru alegerea organelor de
conducere ale acesteia şi adoptarea hotararilor ;
43.3 participa la toate programele şi activitatile desfasurate de Asociaţie ;
43.4 beneficiaza cu titlu gratuit de programe de formare, de consultanta in domeniu, de materiale
elaborate şi de baza de date a Asociaţiei ;
43.5 sa-şi exprime liber opiniile la toate nivelurile Asociaţiei ;
43.6 beneficiază de sprijin logistic şi profesional al Asociaţiei in desfăşurarea propriilor
programe de formare tehnica şi manageriala ;
43.7 beneficiaza de finantari interne şi externe intermediate de asociaţie pentru dezvolarea
activitatii de profil ;
43.8 beneficiaza de sprijinul Asociaţiei in ceea ce priveste vanzarea productiei şi aprovizionarea
cu materii prime şi materiale.
Art.44 Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:
44.1
sa respecte prevederile statutului asociatei ;
44.2
sa respecte hotararile şi deciziile organelor de conducere ale Asociaţiei ;
44.3
sa participe efectiv la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei ;
44.4
sa respecte integral angajamentele asumate la dobandirea calitatii de membru cu drepturi
depline şi sa fie loiali fata de asociaţie ;
44.5
sa achite taxe şi cotizatiile ;
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44.6
sa respecte regulile de productie stabilite de membrii, precum şi calitatea produselor
44.7
sa respecte, in masura posibilitatilor tehnice şi financiare, profilul productiei hotarat de
adunarea generala corespunzator necesitatilor pietei şi intereselor membrilor.
Regulile vor fi elaborate şi controlate de catre adunarea operativa. In cazul nerespectarii obligatiilor
asumate prin prezentul statut , membrii vor putea fi exclusi de catre Consiliul director la propunerea
oricarei persoane care face dovada ca respectivul membru a incalcat statutul, regulile , normele şi
codurile stabilite.
Pentru excluderea unui membru este necesar votul a 50%+1 din numarul membrilor prezenţi.
Membrii beneficiaza de un fond de garantie constituit in favoarea lor de catre asociaţie. Fondul de
garantie reprezinta suma platita de fiecare membru al Asociaţiei in scopul de a asigura fondurile
necesare ajutorarii membrilor in caz de nevoie. Acest fond de garantare se acorda doar pentru daunele
care nu se pot acoperi de catre firmele de asigurare.Fondul de garantie se constituie din plata anticipata
a unei sume de bani care se consemneaza pe numele Asociaţiei şi la dispozitia membrilor daca acestia
fac dovada necesitatii accesarii acestui fond de garantie.
Stabilirea cuantumului şi a cotei de participare la fondul de garantie se stabileste prin hotararea
Consiliului director. In caz de neplata a cotei ce revine fiecarui membru din fondul de garantie intervine
sanctiunea nebeneficierii de acest fond in caz de nevoie.
VI. GESTIUNEA PATRIMONIULUI
Art.45 Patrimoniul iniţial al asociaţiei se compune din bunuri mobile, corporale şi incorporale,
bunuri imobile, precum şi din persoanele juridice societati comerciale infiintate de asociaţie.
Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este alcatuit din: mijloace fixe şi suma de 6.600RON (66.000.000ROL)
depusa de membrii fondatori. Acesta va fi completat ulterior cu donatii, subventii, fonduri primite in
schimbul serviciilor prestate atat de la cetatenii romani cat şi de la cetatenii straini, cu orice alte mijloace
prevazute de lege - bunuri şi fonduri realizate din activitati proprii, diferite forme de colectare de ajutoare
umanitare, fonduri colectate de la institutii bugetare, institutii guvernamentale şi neguvernamentale interne
şi internaţionale, conform art 46 din OG 26/30.01.2000, republicata.
Art.46 Veniturile asociaţiei provin din:
 cotizaţiile membrilor;
 dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legale;
 dividendele societăţilor comerciale înființate de asociație;
 venituri realizate din servicii angajate pe baze contractuale, de colaborare și reprezentare a
membrilor Asociației, din activități economice directe ( contracte , convenții, protocoale etc.)
servicii de documentare, taxe de participare la manifestări, servicii de marketing și publicitate pe
website-ul asociaţiei; consultanţă privind întocmirea documentaţiilor tehnice şi administrative
pentru contracte comerciale şi pentru obţinerea licenţelor, autorizaţiilor, avizelor sau acordurilor
 donaţii, sponsorizări sau legate;
 resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ;
 aportul membrilor fondatori ;
 participarea la programe naționale și internaționale de finanțare ;
 servicii de traducere și interpretare
 alte venituri prevazute de lege :
Asociația poate înființa societăți comerciale. Dividendele obținute de asociație din activitățile acestor
societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleasi societăți comerciale, se folosesc în mod obligatoriu
pentru realizarea scopului asociației.
Asociația poate desfășura orice altă activitate economică directă, daca aceasta are caracter accesoriu și este
în stransă legatură cu scopul principal al Asociației.
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Din resursele financiare proprii, asociația poate să efectueze investiții în bunuri mobile și imobile, să
plătească angajații care lucrează pentru îndeplinirea scopului sau poate să facă orice operațiuni financiare
însă cu respectarea scopului asociației.
Contabilul nu poate angaja singur patrimoniul asociației.
Asociația poate deconta oricărui membru al Asociaţiei cheltuielile prin implicarea în activitatea asociației.
Funcțiile onorifice nu sunt retribuite.
Resursele financiare ale asociației se constituie pe baza propunerii de buget anual și în conformitate cu
respectarea legislației în vigoare.
Art.47 Cotizatia membrilor cu drepturi depline se stabileste in procent din cifra de afaceri functie
de BVC aprobat, ca procent din cifra de afaceri anuala conform ultimului bilant contabil. Pentru membrii
aderanti cotizatia este de maxim 50% din procentul aprobat pentru membrii cu drepturi depline. Cuantumul
cotizatiilor membrilor cu drepturi depline şi a celor aderanti va fi stabilit de Consiliul director şi va fi
aprobat prin hotararea Adunarii generale.
VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art.48 Asociaţia se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotarare a judecătoriei;
c) prin hotararea Adunării generale.
Art.49 Asociaţia se dizolva de drept prin:
a) implinirea duratei pentru care a fost constituita;
b) realizarea scopului pentru care a fost constituita;
c) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la
constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
d) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu
statutul Asociaţiei, dacă această situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului,
Adunarea generala sau, dupa caz, Consiliul director trebuia sa se constituie;
e) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege (trei persoane), dacă acesta nu a fost complinit
timp de trei luni.
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla
sediul Asociaţiei, la cererea oricarei persoane interesate.
Art.50 Asociaţia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
- cand scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
- cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- cand Asociaţia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
- cand Asociaţia a devenit insolvabila;
- cand in cazul in care Asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare
activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu
vor putea fi initiate, decat dupa obtinerea autorizatiei respective.
Art.51 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărarea adunarii generale. In această situaţie, în termen
de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a
carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociatiilor şi fundatiilor.
Art.52 Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în conditiile legii. Lichidarea
patrimoniului Asociaţiei se va face in conformitate cu dispozitiile art .60 din O.G. 26/2000, republicata şi
modificata.
Art.53 Bunurile ramase in urma lichidarii Asociaţiei vor fi transmise catre persoane juridice de
drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita in statutul
Asociaţiei. Bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
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Art.54 Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita
bunurile in conditiile art.60 alin. 2 din O.G. 26/2000, republicata şi modificata, precum şi in cazul in care
statutul Asociaţiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii
sau ordinii publice, bunurile vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic
sau asemanator.
Art.55 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate in conditiile legi
Art.56 Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare - preluare,
daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
Art.57 In cazurile de dizolvare prevazute de art. 55, 56, 58, 59 din O.G. 26/2000, republicata şi
modificata, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.
In cazul dizolvarii prevazute de art.57 din O.G. 26/2000, republicata şi modificata, lichidatorii vor
fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.
Art.58 In toate cazurile de dizolvare, mandatul consiliului director inceteaza o data cu numirea
lichidatorilor.
Art.59 Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii permanenti,
persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare, trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
Art.60 Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul şi vor incheia un bilant
care sa constate situatia exacta a activului şi pasivului Asociaţiei. Lichiditatorii sunt obligati sa respecte
prevederile legislatiei in vigoare, indeplinind mandatul sub controlul cenzorilor. Asociaţia încetează a fiinţa
la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
VIII. DISPOZITII COMUNE ŞI FINALE
Art.61 Asociaţia va putea infiinta filiale atunci cand acestea indeplinesc cerinta privind numarul
minim de membrii. Fiecare filiala va dispune de sediu, conducere proprie, cont bancar şi programe proprii.
Art.62 Filialele intocmesc anual rapoarte de activitate, care se dezbat şi se aproba in adunarea
generala.
Art.63 Constituirea unei filiale se face la popunerea unui grup de initiativa , cu aprobarea adunarii
generale, dupa prezentarea programului de activitate şi evaluarea viabilitatii filialei respective .
Desfiintarea respectivei filiale se face prin hotararea adunarii generale, la propunea Consiliului director.
Art.64 Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea sau
completarea acestuia urmand a se face numai în forma scrisa şi cu indeplinirea reglementarilor legale.
Art.65 Prevederile prezentului statut se competeaza cu celelalte dispozitii legale in vigoare.
Art. 66 Prezentul Statut al Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Pescărie “ROMFISH” redactat
in limba romana, in 5 (cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala a Asociatilor din data de 14
decembrie 2009 şi intra in vigoare la data inregistrarii sale in Registrul Asociatiilor şi Fundatiilor de la
Judecatoria Iasi.
Art.67 Recunosterea prezentului Statut este liber consimtita de catre membrii Asociaţiei şi este
atestata prin semnatura şi stampila.
Art.68 Domnul Platon Eugen - Catalin, este imputernicit de membrii Asociaţiei sa desfasoare
procedura de inregistrare a Statutului la Registrul Asociatiilor şi Fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Iasi
Statutul contine 68 de articole.
MEMBRII
1. SC ACVARES SRL, cu sediul in Tiganasi/jud. Iasi, avand CUI 1977691, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J22/1726/1991, prin reprezentant legal Mircea Cuvinciuc ______________
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2. SC ACVACOM SRL, cu sediul in Iasi., avand CUI 1990003, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului J22/1833/1992, prin reprezentant legal Ioan Vostinar _____________________
3. SC CARPYO SRL, cu sediul in Vaslui., avand CUI 8967482, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului J37/394/1996, prin reprezentant legal Florin Andriesanu_________________
4. SC DASSM SRL, cu sediul in Botosani, avand CUI 12654157, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului J07/21/2000, prin reprezentant legal Dumitru Antohi_________________
5. SC ENBIG - 12 SRL, cu sediul in Barlad/jud.Vaslui, avand CUI 837681, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J32/667/1992, prin reprezentant legal Neculaie Enache_________________
6. SC FISH - COM SRL, cu sediul in Havarna/jud.Botosani, avand CUI 12650112, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului J07/13/2000, prin reprezentant legal Gheorghe Carmen
Alexandrescu______________________
7. SC GEMA SRL, cu sediul in Botosani, avand CUI 12654165, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului J07/20/2000, prin reprezentant legal Bogdan Neculet_________________
8. SC IMPEX DONA SRL, cu sediul in Botosani, avand CUI 6798123, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J07/1193/1994, prin reprezentant legal Dinu Bresug_________________
9. SC MANTOVANA SRL, cu sediul in Vaslui , avand CUI 19098377, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J37/660/2006, prin reprezentant legal Ene Ionut Emilian_______________
10. SC MIHPES SRL, cu sediul in Sarca/jud.Iasi., avand CUI 15021346, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J22/1274/2002, prin reprezentant legal Anton Gugoasa_________________
11. SC NORALEX SRL, cu sediul in Vladeni/jud.Iasi., avand CUI 14266534, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J22/982/2001, prin reprezentant legal Norica Ciurea_________________
12. SC PISCICOLA SRL, cu sediul in Iasi , avand CUI 6788090, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului J22/3178/1994, prin reprezentant legal Gheorghe Huian_________________
13. SC PISCICOLA SA, cu sediul in Botosani , avand CUI 612727, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J07/94/1991 , prin reprezentant legal Gheorghe Nistor_________________
14. SC PISCICOLA PODISU SRL, cu sediul in Pascani/jud.Iasi., avand CUI 15012224, inmatriculata
la Oficiul Registrului Comertului J22/1254/2002, prin reprezentant legal Ionel Badilas__________
15. SC PIRANIA SRL, cu sediul in Botosani, avand CUI 10086875, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J07/02/1998, prin reprezentant legal Diadem Atodiresei______________
16. SC PESCOM ANDREX SRL, cu sediul in Iasi , avand CUI 11505084, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J22/164/1999, prin reprezentant legal Gheorghe Tofan_________________
17. SC PESTE AURIU SRL, cu sediul in Harlau/jud.Iasi., avand CUI 11547306, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului J22/168/1999, prin reprezentant legal Mihai Herinean____________
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18. SC PESCARIS 2003 SRL, cu sediul in Vaslui., avand CUI 15353256, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J37/171/2003, prin reprezentant legal Adrian Chirica_________________
19. SC PESCO CIRJA SRL, cu sediul in Barlad/jud. Vaslui., avand CUI 12440692, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului J37/197/1999, prin reprezentant legal Anton Ajudeanu___________
20. SC PESCOLIV SRL, cu sediul in Falticeni/jud. Suceava., avand CUI 16395810, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului J33/485/2004, prin reprezentant legal Flaviu Melinte___________
21. SC PESCOFAL SRL, cu sediul in Falticeni/jud. Suceava., avand CUI 11947035, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului J33/303/1999, prin reprezentant legal Gavril Mihalescu_________
22. SC PRODACVAS SRL, cu sediul in Negresti/jud. Vaslui., avand CUI 11982504, inmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului J37/179/1999, prin reprezentant legal Dan Negrila_____________
23. SC ROMPESCARIS SRL, cu sediul in Podu Iloaiei/jud.Iasi., avand CUI 11547292, inmatriculata
la Oficiul Registrului Comertului J22/167/1999, prin reprezentant legal Norelu Gheorghe________
24. SC SARPELE SRL, cu sediul in Iasi, avand CUI 8042699, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului J22/74/1996, prin reprezentant legal Constantin Ciornei_________________
25. SC SCORILO SRL, cu sediul in Husi/jud Vaslui, avand CUI 6692865, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J37/1064/1994, prin reprezentant legal Chenciu Dumitru_______________
26. SC SCOICA AGROIND SRL, cu sediul in Vaslui., avand CUI 11875710, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J37/155/1998, prin reprezentant legal Victor Musteata_________________
27. SC LARDO SRL, cu sediul in Bivolari, jud. Iasi , avand CUI 4106056, inmatriculata la Oficiul
Registrului Comertului J22/1351/1993, prin reprezentant legal Dan Romantov_________________
28. SC EVOLUTION TIME SRL, cu sediul in Roman, str. Narciselor nr.3A, jud. Neamt , avand CUI
29439005, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului J27/867/2011, prin reprezentant legal
Ionel Negru_________________
29. SC TRIVALE SRL, cu sediul in Calarasi, str. Gheorghe Doja nr.8, jud. Calarasi , avand CUI
1916554, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului J51/684/1992, prin reprezentant legal
Vasile Marin_________________
30. PESCADO GRUP SRL, cu sediul in Buhusi, str. Chebac nr.59, jud. Bacau , avand CUI
15640563, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului J04/910/2003, prin reprezentant legal
Popa Dorin _________________
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