REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
Intro…

Asociaţia Culturală ROMANIAN THRASH METAL CLUB se doreşte o organizaţie deschisă şi
dinamică, bazată pe principii morale, sociale şi legale sănătoase, care să cultive relaţii specifice
unei anumite părţi a comunităţii rock. Astfel, vectorul motor care va determina implicarea directă
a ROMANIAN THRASH METAL CLUB în diferite activităţi şi care va defini apartenenţa la acest Club
va fi simpatia preponderentă pentru genul muzical tradiţional THRASH metal, ca subcategorie a
heavy metal-ului, dar şi pentru genurile derivate. De asemenea, conform scopului şi obiectivelor
stipulate în Statutul RTMC, susţinerea mişcării thrash metal presupune în principal susţinerea
mişcării undergound. Desigur că, acestea reprezintă doar coordonatele generale ale ariei de
interes şi de activitate ale Asociaţiei, existând nuanţe şi situaţii excepţionale care vor fi analizate
şi tratate ca atare, deşi membrii fondatori îşi propun să nu existe compromisuri majore, pentru a
nu devia de la scopul general al Clubului şi a nu denatura direcţia sugerată chiar de către numele
ales: ROMANIAN THRASH METAL CLUB!
Calitatea de membru al organizaţiei presupune plata unei cotizaţii anuale, în cuantum de 400
RON plătibili trimestrial, câte 100 RON pe trimestru, sau - prin virament sau numerar1 - în contul:
RO27 BRDE 441S V212 9060 4410, Banca BRD, Sucursala Agentia Popesti Leordeni.
Termenele de plată pentru fiecare cotă trimestrială nu trebuie sa depăşească data de 30 ale
fiecărei a treia luni a anului (martie, iunie, septembrie şi decembrie). În caz contrar, se percepe o
penalizare de 0,01 (1%) pe zi de întârziere din suma datorată iniţial. Plăţile pot fi făcute anticipat
pentru mai multe trimestre sau pentru întreg anul.
Acest document stabileşte principalele jaloane în funcţie de care membrii clubului îşi vor
desfăşura activitatea, referindu-se atât la unele principii de organizare şi desfăşurare a activităţii
interne, cât şi la unele repere morale şi de comportament care sunt necesare unei funcţionări în
condiţii normale şi fireşti a Clubului.
Prezentul Regulament de Ordine Interioară impune ca toţi membrii Asociaţiei
să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de Statutul ROMANIAN THRASH METAL
CLUB, având dreptul de a-l cunoaşte şi obligaţia de a-l respecta.
I. Accesul în ROMANIAN THRASH METAL CLUB
Aşa cum specifică Statutul său, RTMC poate avea în componenţă următoarele categorii de
membri:
1. Membrii fondatori, al căror statut este irevocabil si netransmisibil, reprezintă doar
acele persoane care au iniţiat înfiinţarea si asocierea, au pus bazele patrimoniului iniţial si au
semnat Actul Constitutiv. Calitatea de membru fondator se poate pierde doar dacă sunt aduse
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prejudicii grave imaginii ROMANIAN THRASH METAL CLUB, iar pentru aceasta decizie este nevoie
de acordul a cel puţin 13 membri fondatori (75% dintre membrii Adunării Generale).
2. Membrii obişnuiţi sunt persoanele fizice/juridice, care îşi exprimă dorinţa de a se
alătura clubului prin cerere de aderare şi:
 se încadrează în profilul moral, social şi muzical pe care RTMC îl generează ca vector;
 acceptă şi este de acord să respecte condiţiile de aderare aşa cum au fost conturate în Statutul
RTMC;
 se implică direct şi activ în activităţile clubului, în funcţie de proiectele aflate în desfăşurare.
 plătesc cotizaţia în cuantumul şi în condiţiile stabilite de CA;
Calitatea de membru şi statutul în cadrul RTMC depinde de ceea ce informal ar putea fi
definit ca hanging around, respectiv participarea cât mai intensă la activităţile şi evenimentele
RTMC: concerte, petreceri, târguri, deplasări în grup, diverse parteneriate etc. Astfel, membrii
care nu se implică activ vor rămâne simpli cotizanţi, având obligaţia, însă, să participe minimum
la activităţile obligatorii (stabilite ulterior, prin calendarul anual al Clubului) dintre evenimentele în
care RTMC este direct implicat, evenimente legate de conceptul de metal tradiţional.
În plus, membrii RTMC trebuie:
 să poarte însemnele ROMANIAN THRASH METAL CLUB la întâlnirile/evenimentele organizate
şi/sau susţinute de către Club;
 să se prezinte la întâlnirile la care este convocat şi să respecte hotărârile;
 să participe la schimburi/activităţi de cooperare interne şi internaţionale, în domeniul de interes
al Asociaţiei şi în domeniul sau de competenţă, în calitate de reprezentanţi ai acesteia, atunci
când interesele Clubului o impun;
 să aibă un comportament şi întreprindă acţiuni prin care să nu aducă prejudicii activităţii sau
imaginii Clubului, atât în relaţie cu ceilalţi membrii ai Clubului, cât şi cu alte persoane;
 să informeze unul dintre membrii fondatori imediat ce observă existenţa unor nereguli, abateri
sau orice activităţi/persoane care dăunează imaginii sau interesului RTMC şi, eventual, să
intervină ad-hoc, atunci când situaţia o impune, pentru evitarea producerii unui prejudiciu
asupra Asociaţiei;
 sa intervină cu fermitate, demnitate şi diplomaţie în apărarea/favoarea oricărui membru ori de
câte ori acesta se află în dificultate sau în situaţii jenante, în situaţii publice, minimizând astfel
prejudiciile aduse RTMC.
Membrii RTMC pot participa la Adunările Generale, deşi nu au drept de vot dar pot exercita
funcţii manageriale.
3. Membrii de onoare pot fi persoane fizice sau juridice recunoscute ca entităţi
reprezentative şi active ale mediului cultural/muzical definit şi/sau al industriei de profil, indiferent
de ţara de origine, care, prin preocupările lor, întregesc şi dau consistenţă activităţii şi/sau
imaginii ROMANIAN THRASH METAL CLUB, sprijinind principiile pe baza cărora acesta a fost
creat. Membrii de onoare au o puternică valoare emblematică, putând avea rol consultativ şi
putând participa la Adunările Generale fără a avea, însă, drept de vot sau a fi aleşi în eşaloanele
manageriale superioare şi fără plata cotizaţia trimestriale.
Titlul de membru de onoare se va acorda la iniţiativa a cel puţin un membru permanent
prin prezentarea argumentelor, fiind, apoi, necesar votul membrilor fondatori, în majoritate
simplă.

4. Simpatizanţii sau Prospecţii nu se încadrează în categoria de membri şi pot fi acele
persoane, de peste 18 ani, care doresc să devină membri permanenţi ai Clubului şi îşi exprimă
această dorinţă în faţa a cel puţin unuia dintre membrii Adunării Generale. El va fi propus şi apoi
prezentat la întâlnirile Adunării Generale. Prospectul se implică în realizarea scopului şi a
obiectivelor ROMANIAN THRASH METAL CLUB încă de la exprimarea dorinţei de adeziune.
Acceptarea cererii de aderare a prospectului şi dobândirea calităţii de membru permanent
se bazează în primul rând pe socializare intensă – nu doar în sens virtual – ceea ce presupune
participarea la evenimentele oficiale şi mai ales neoficiale ale RTMC. Prospectul va trebui să
demonstreze prin propriile sale acţiuni şi să convingă membrii Adunării Generale că se încadrează
în profilul pe care ROMANIAN THRASH METAL CLUB îl generează ca vector moral, social şi, nu în
ultima instanţă, muzical. Astfel, fiecare situaţie va fi analizată individual, calitatea de prospect
fiind menţinută până la hotărârea finală a Adunării Generale care, analizând toate aspectele, va
consacra calitatea de membru permanent, în funcţie de fiecare caz/persoană în parte, cu
majoritate de 75%.
Calitatea de Prospect nu poate dura mai mult de 6 luni.
II. Stimulente şi recompense acordate de RTMC
Adunarea Generală poate decide acordarea de recompense şi stimulente membrilor care
au o activitate cu rezultate deosebite atât sub formă de premii băneşti, cât şi alte premii sau
vouchere/disconturi.
În cazul derulării unui proiect al asociaţiei, dacă în urma încheierii acestuia rămân sume de
bani, acestea vor fi cheltuite în folosul asociaţiei cu menţiunea că 40% din suma rămasă va fi
distribuită echipei implicate direct în proiect, sub formă de produse sau premii băneşti
proporţionale cu implicarea activă şi decise de Consiliul Director în conformitate cu analizele
efectuate.
Atragerea de sponsorizări în bani, se recompensează cu 10% din cuantumul net al
sponsorizării.
Atragerea de sponsorizări în bunuri şi servicii se recompensează cu 5% din echivalentul
bănesc, la finalizarea proiectului şi ulterior achitării datoriilor aferente ale proiectului - către
furnizori, artişti sau impozite, şi doar dacă sponsorizarea a fost valorificată (bunurile vândute,
serviciile prestate, etc.). Echivalentul financiar al unei sponsorizări în bunuri şi servicii se deduce
de către Adunarea Generală prin media a trei oferte independente de preţ (net) aferente
bunurilor/serviciilor în cauză.
Sponsorizările atrase din partea membrilor simpatizanţi/Prospecţilor, a membrilor de
onoare sau a persoanelor din exteriorul Asociaţiei sunt comisionate cu 10% din suma netă,
respectiv 5% (în cazul produselor şi a serviciilor) procent negociabil, şi al cărui cuantum va fi
stabilit prin hotărârea Adunării Generale.
III. Sancţiuni aplicate de RTMC
Membrilor Asociaţiei Culturale ROMANIAN TRASH METAL CLUB care încalcă prevederile
Regulamentului de Ordine Interioară, cele ale Statutului ori, care prin activitatea lor aduc daune,

de orice fel, asociaţiei şi membrilor implicaţi, li se aplică, gradual - în funcţie de gravitatea şi
natura faptelor săvârşite - următoarele sancţiuni:
a. Mustrare verbală;
b. Avertisment/atenţionare verbal sau scris din partea Adunării Generale care suspendă
anumite drepturi ce se vor supune la vot;
c. Suspendare temporară ca perioadă de clarificare a problemei apărute, dar nu mai mult 3
luni, decisă de Adunarea Generală cu majoritate simplă;
d. Excludere definitivă, decisă de Adunarea Generală cu 75% din voturi.
Vor atrage după sine excluderea din RTMC următoarele fapte:
- neachitarea cotizaţiei lunare timp de 2 trimestre consecutiv, calculând din data de 30 a
ultimului trimestru în care s-a plătit;
- transmiterea însemnelor Clubului altor persoane care nu sunt membri şi care pot aduce
prejudicii ROMANIAN THRASH METAL CLUB;
- prejudicierea gravă a imaginii ROMANIAN THRASH METAL CLUB;
- neîndeplinirea sarcinilor asumate în cadrul unui proiect, în mod repetat şi cu bună ştiinţă.
- prejudiciile de ordin material aduse Asociaţiei;
- obţinerea de beneficii prin prisma calităţii de membru al Asociaţiei, sau întreprinderea de
acţiuni de natură să atragă beneficii personale, folosind calitatea de membru al Asociaţiei şi fără
înştiinţarea prealabilă a Adunării Generale;
- încălcarea legii în timpul desfăşurării activităţii sau a proiectelor Asociaţiei, în numele
Asociaţiei sau în orice privinţă, prin care RTMC poate fi asociată cu o acţiune ilegală.
Conflictele între membri sunt, de asemenea, considerate un aspect important al imaginii
clubului, fie că sunt conflicte interne sau publice. În plus, conflicte de interes între doi sau mai
mulţi membri sau între unul sau mai mulţi membri şi ROMANIAN THRASH METAL CLUB vor
reprezenta puncte nevralgice în funcţionarea normală a Clubului. Alte probleme similare, precum
alegerea de noi parteneri, renunţarea la vechii parteneri sau reevaluarea relaţiei cu aceştia sau
participarea sau organizarea de evenimente în funcţie de imaginea, mijloacele şi interesul
Clubului, vor fi de asemenea puse sub lupa ROMANIAN THRASH METAL CLUB. În aceste cazuri,
hotărârea de sancţionare se va lua în urma unei cercetări prealabile efectuate de către unul sau
mai mulţi membri desemnaţi de Adunarea Generală şi după o discuţie prealabilă cu
persoana/persoanele în cauză.
Orice alte fapte reprobabile, precum şi refuzul de a explica fapta şi de a descrie
conjunctura în care s-a întâmplat, punerea în pericol a unul alt membru din rea-voinţă sau
distrugerea intenţionată a bunurilor organizaţiei atrag automat aplicarea sancţiunii maxime, fără
îndeplinirea niciunei formalităţi.
Orice sancţiune poate fi contestată în termen de maximum 15 zile calendaristice de la
dispoziţie, urmând ca aceasta să fie dezbătută şi soluţionată în Adunarea Generală, în maximum
30 de zile de la depunerea şi înregistrarea contestaţiei. Hotărârea pronunţată de Adunarea
Generală este definitivă şi irevocabilă.

Outro…
Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare de la data de ……………, se
întinde pe termen nelimitat şi are caracter obligatoriu pentru toţi membri asociaţiei. Conţinutul
său, precum şi eventualele modificări, vor fi aduse la cunoştinţă tuturor membrilor în cel mult
două săptămâni de la adoptarea sa în Adunarea Generală. De asemenea, acesta poate fi
modificat prin propunerile oricărui membru, în orice moment al valabilităţii sale, cu aprobarea
Adunării Generale.

