
ALUMNI-IMST 
STATUTUL ASOCIAȚIEI 

 
 
CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 
 
ART. 1 
Se constituie, în baza OG nr. 26 / 31.01.2000, aprobată prin Legea nr. 246/2005 şi potrivit 
prezentului Statut, Asociaţia ALUMNI-IMST - persoană juridică de drept privat cu scop 
nepatrimonial, independentă, ai cărei membri fondatori sunt: 

1. DOICIN Cristian Vasile 
2. SINDILĂ Gheorghe 
3. JIGA Gheorghe Gabriel 
4. ZAPCIU Miron 
5. DUMITRU Gabriel Marius 
6. COTEȚ Emil Costel 
7. GHEORGHE Marian 
8. IONESCU Nicolae 
9. DOBRESCU Tiberiu 
10. AMZA Gheorghe 
11. PĂRĂUȘANU Ioan 
12. OCNĂRESCU Constantin 

 
În conformitate cu dispoziţiile OG nr.26/31.01.2000 aprobată prin Legea 246/2005 părţile 
convin în mod liber să constituie o asociaţie cu caracter ştiinţific, educaţional, social, cultural, 
sportiv şi umanitar. 
 
ART. 2 
ALUMNI-IMST, numită în continuare Asociația, este persoană juridică română de drept 
privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 119352 
din data 19.12.2012, 
eliberată de către Ministerul Justiţiei - Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice. 
 
ART. 3 
Asociaţia este componentă a societăţii civile, o organizaţie profesională, independentă, 
neguvernamentală, cu caracter apolitic, fără scop patrimonial, non-profit, conform voinţei 
manifestate de membrii fondatori în Actul Constitutiv. 
 
ART. 4 
Sediul Asociaţiei este situat în Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei nr. 313, 
Universitatea POLITEHNICA, Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor 
Tehnologice, sala CD 009, Corpul CD, sector 6, cod 060042. 
Sediul Asociaţiei poate fi schimbat în baza hotărârii Consiliului Director. 
Asociaţia poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni 
sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, de acelaşi 
profil, pentru îndeplinirea scopului propus. 
Asociaţia va putea înfiinţa filiale. 



ART. 5 
Perioada de timp pe care se constituie Asociația este nedeterminată. 
 
ART. 6 
Asociaţia are antet, siglă, ştampilă şi conturi proprii. 
 
CAPITOLUL II 
SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI 
 
ART. 7 
Membrii ALUMNI-IMST se asociază în scopul de a susține interesele generale ale 
absolvenților și studenților Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice 
(fostă de Tehnologia Construcţiilor de Maşini), pentru consolidarea relaţiilor de colaborare 
dintre absolvenți ai diferitelor promoţii ale facultăţii şi promovarea relaţiilor de colaborare 
dintre facultate, absolvenţii săi şi mediul socio-economic. Asociaţia va urmări traseul 
profesional şi gradul de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii, va asigura formarea 
profesională continuă, va promova imaginea Facultăţii IMST şi a partenerilor acesteia şi va 
desfăşura alte activităţi pentru realizarea obiectivelor sale. 

Asociaţia îşi propune să continue tradiţia învăţământului tehnic românesc şi a Universităţii 
POLITEHNICA din Bucureşti în domeniile: Inginerie Industrială, Inginerie și Management, 
Mecatronică și Robotică, prin susţinerea iniţiativelor inovative în educație şi cercetare, 
încurajarea excelenţei în educaţie şi în exercitarea profesiei, facilitarea schimbului de 
experienţă între diferitele generaţii de absolvenţi, realizarea de programe destinate elevilor şi 
studenţilor, consilierea studenţilor privind dezvoltarea carierei şi sprijinirea integrării 
absolvenţilor pe piaţa muncii. 
 
 
ART. 8 
Asociaţia îşi propune să deruleze următoarele tipuri de activităţi: 

a) organizarea de reuniuni şi întâlniri periodice între absolvenţii din diferite promoţii la care 
vor fi invitaţi profesori, studenţi și oameni de succes din companii importante; 

b) crearea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre absolvenţi în vederea urmăririi 
traseului profesional, inserţiei pe piaţa muncii, cunoaşterii preocupărilor acestora, 
asigurării sprijinului reciproc, a reprezentării intereselor comune în relaţiile cu diversele 
organisme tehnico-ştiinţifice, asociaţii, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale la 
nivel naţional sau internaţional; 

c) crearea şi dezvoltarea unui web-site care să faciliteze contactul între absolvenţi, crearea şi 
dezvoltarea de servicii de informare on-line; 

d) organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii şi mese rotunde pentru realizarea 
obiectivelor Asociaţiei; 

e) informarea membrilor Asociaţiei cu privire la realizări deosebite din viaţa şi activitatea 
absolvenţilor facultăţii, realizarea de newsletter-uri, buletine informative, reviste etc; 

f) promovarea elementelor de progres tehnic şi ştiinţific în domeniile specifice facultății 
IMST, prin editarea şi difuzarea de materiale informative (cărţi, publicaţii periodice, 
pliante, afişe, broşuri, programe informatice, filme documentare), prin susţinerea de 
prelegeri, organizarea de manifestări ştiinţifice (workshop-uri, simpozioane, conferinţe), cu 
caracter naţional şi internaţional; 



g) promovarea domeniului ingineriei în rândul tinerilor, prin organizarea unor evenimente 
destinate elevilor, studenţilor și absolvenţilor ciclurilor de licenţă, masterat şi doctorat; 

h) organizarea de programe de formare profesională continuă; 

i) sprijinirea membrilor Asociaţiei pentru dezvoltarea şi valorificarea competenţelor 
profesionale, ştiinţifice şi manageriale, promovarea de programe şi proiecte; 

j) sprijinirea studenţilor în a se pregăti pentru carieră prin activităţi de mentorat, prin 
asigurarea de stagii de practică, internship, documentare, prin organizarea de vizite şi 
excursii de studii, acordarea de consultanţă şi consiliere privind dezvoltarea carierei; 

k) încurajarea excelenţei în educaţie prin acordarea de premii, burse sau altor forme de sprijin 
pentru studenţii, absolvenţii sau cadrele didactice care au performanțe deosebite; 

l) dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu principalii angajatori, efectuarea unor studii de 
prognoză sau strategii privind direcţiile prioritare de dezvoltare şi de cercetare, orientarea 
educației către domenii cerute de piaţa muncii; 

m) efectuarea de studii şi activităţi de consultanţă tehnico-ştiinţifică, expertize de specialitate 
etc.; 

n) dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi 
străinătate; 

o) dezvoltarea relaţiilor cu asociaţii similare, stimularea cooperării ştiinţifice şi tehnice la 
nivel național și internaţional prin mobilităţi, proiecte comune, participări la reuniuni şi 
manifestări cu caracter tehnico-ştiinţific etc.; 

p) organizarea unor evenimente ce au în vedere evocarea marilor personalităţi care au absolvit 
facultatea IMST / TCM, momente aniversare, manifestări sportive, acţiuni culturale şi 
civice; 

q) realizarea, distribuirea şi comercializarea unor materiale promoţionale personalizate, 
dezvoltarea unor activităţi economice proprii în vederea autofinanţării; 

r) menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor, cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea 
inginerilor absolvenți ai facultății IMST / TCM; 

s) alte activităţi, potrivit scopului Asociaţiei, cu respectarea legislației în vigoare. 

 
 

CAPITOLUL III 
MEMBRII ASOCIAŢIEI 
 
ART.9 
Asociaţia este compusă din totalitatea membrilor săi, membri ce pot avea calitatea de: 
fondatori, titulari, asociaţi și de onoare. Membrii Asociației se implică în activitățile 
derulate de Asociație și sunt de acord cu prezentul Statut. 
 
Membrii fondatori sunt cei care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral la fondarea 
acesteia şi material, prin constituirea patrimoniului social iniţial. 
 
Membrii titulari sunt absolvenți ai unuia dintre ciclurile de studii - licenţă, masterat, doctorat 
- ale Facultăţii de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice (fostă TCM) din 
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 
 



Membrii asociați – persoane fizice care au absolvit studiile de licență în alte domenii față de 
cele specifice facultății IMST sau persoane juridice care au adus servicii deosebite Asociaţiei, 
care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei și care o sprijină din 
punct de vedere financiar. Membrii asociați pot avea drept de vot cu acordul Consiliului 
Director. 
 

Membrii de onoare – persoane fizice care au o activitate remarcabilă în domeniile de interes 
ale Asociaţiei. Membrii de onoare nu au drept de vot. 
 

Asociaţia poate avea: 
a) colaboratori voluntari; 
b) personal angajat, potrivit Legislaţiei muncii; 
 
ART.10 

Cererile de adeziune, pentru a deveni membru al Asociației, se depun în scris la sediul 
Asociației (înregistrarea cererii se poate realiza și on-line, prin completarea formularului de 
pe site-ul Asociației). 

Calitatea de membru se dobândeşte în urma aprobării cererii de adeziune de către Consiliul 
Director. 
 
ART.11 
Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde prin: 
a) retragere, comunicată Consiliului Director; 
b) excludere sau retragerea calităţii de membru; 
c) neplata cu rea-credinţă a cotizaţiei pe o perioadă mai mare de un an; 
d) deces. 
 
ART. 12 
Săvârşirea de fapte incompatibile cu obiectivul Asociaţiei, de natură a-i aduce prejudicii, 
abateri grave de la Statut, regulamente şi de la hotărârile Adunării Generale şi Consiliului 
Director atrag excluderea din Asociaţie. Excluderea unui membru se hotărăşte de către 
Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director. Până la prima întrunire a acesteia, 
Consiliul Director poate decide suspendarea celui în cauză. Membrii care se retrag sau sunt 
excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului social. 
 
ART. 13 
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi: 
- de a participa la Adunările Generale şi la toate activităţile organizate de Asociaţie; 
- de a-şi exprima prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale; 
- de a-şi exprima opinia şi de a contribui cu propuneri şi acţiuni concrete la activităţile 
desfăşurate; 
- de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere; 
- de a fi informaţi de către Consiliul Director asupra stadiului şi modului de desfăşurare a 
acţiunilor hotărâte de Adunarea Generală; 
- de a beneficia de toate resursele oferite de Asociaţie pentru informare şi pregătire 
profesională; 
- de a se retrage din Asociaţie în orice moment; 
- de a fi desemnaţi ca reprezentanţi ai Asociaţiei la acţiunile organizate de aceasta. 



ART.14 
Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii: 
- să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei; 
- să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi hotărârile organelor de conducere; 
- să apere fără rezerve interesele Asociaţiei şi să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, 
pot leza aceste interese; 
- să acţioneze pentru creşterea prestigiului Asociaţiei; 
- să manifeste loialitate faţă de scopul şi obiectivele Asociaţiei şi să nu urmăreasacă realizarea 
de avantaje personale de pe urma calităţii de asociat în dauna Asociaţiei; 
- să plătească, la termenele stabilite, cotizaţia în cuantumul decis de către Adunarea Generală; 
- membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei. 
 
ART.15 
Membrul care încalcă prevederile prezentului statut este răspunzător pentru daunele cauzate 
Asociaţiei. 
 
ART.16 
Hotărârile luate de către Adunarea Generală, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale 
Statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală 
sau au votat împotrivă. 
 
ART.17 
Asociaţia răspunde moral şi juridic pentru faptele şi actele membrilor săi, numai în măsura în 
care aceştia au fost expres mandataţi de către Consiliul Director pentru a se angaja în numele 
Asociaţiei şi numai în vederea scopurilor ei. 
 
CAPITOLUL IV 
ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI 
 
ART. 18 
Organele principale de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei, în acord cu 
OG.26/2000 aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 246/2005, sunt: 
a) adunarea generală; 
b) consiliul director; 
c) cenzorul; 
 
Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor au loc odată la 4 (ani), cu excepţia cazurilor de 
retragere sau revocare când ele se pot organiza la următoarea Adunare Generală. 
 
ART. 19 

Adunarea Generală reprezintă organul de conducere al Asociaţiei, alcătuit din totalitatea 
membrilor. 

Adunarea Generală se întruneşte odată pe an în şedinţă ordinară şi în şedinţe extraordinare, ori 
de câte ori este nevoie. 

Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii 
asociaţiei. 

Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Preşedinte, cu cel puţin o săptămână 
înaintea întrunirii, prin înştiințări scrise sau electronice (e-mail). Odată cu comunicarea datei, 



locului şi a ordinii de zi a Adunării Generale, materialele supuse dezbaterii se pun la 
dispoziţia participanţilor. 

Adunarea Generală este condusă de Preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, 
decanul de vârstă dintre vicepreședinți, care are obligaţia să comunice situaţia prezenţei 
membrilor şi lista nominală a celor prezenţi. 

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având 
dreptul la un singur vot. În caz de egalitate, votul Preşedintelui este hotărâtor. 
 
ART. 20 
Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei, aprobarea programului de 

activităţi; 
b) discutarea şi aprobarea rapoartelor de activitate ale Consiliului Director şi cenzorului; 
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiei financiare anuale; 
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director şi a cenzorului; 
e) drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a cenzorului; 
f) atribuirea calităţii de membru de onoare la propunerea Consiliului Director; 
g) modificarea Statutului Asociaţiei; 
h) afilierea la uniuni sau organizaţii cu scopuri similare; 
i) stabilirea cotizaţiei anuale; 
j) excluderea membrilor titulari, asociaţi sau de onoare, la propunerea Consiliului Director, 

pentru abateri grave de la statut, regulamente şi hotărârile Adunării Generale şi Consiliului 
Director; 

k) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după efectuarea 
lichidării; 

l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul Statut. 
 
ART. 21 

Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei şi este compus dintr-un număr de nouă 
membri (1 Președinte, 6 Vicepreședinți, 1 Director Economic, 1 Cancelar). 

Preşedintele conduce Consiliul Director şi reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţi. 
Președintele, Directorul Economic și Cancelarul sunt aleși direct de membrii cu drept de vot 
ai Adunării Generale. Cinci vicepreședinți sunt reprezentanții departamentelor facultății IMST 
în Consiliul Director, aleși de către membrii titulari ai departamentelor respective, care sunt 
membri titulari ai Asociației și sunt ratificați de Adunarea Generală. Al șaselea vicepreședinte 
este reprezentantul mediului economic și este ales de către membrii asociați persoane juridice 
cu drept de vot, fiind ratificat de Adunarea Generală. 

În cazul în care reprezentanții departamentelor sau mediului economic nu sunt ratificați de 
către Adunarea Generală, departamentul respectiv sau mediul economic va desemna un alt 
reprezentant, conform aceleiași proceduri. 

Începând cu data înregistrării Asociaţiei şi până la data înregistrării unui număr de minimum 
24 (douăzecișipatru) membri, administrarea Asociaţiei va fi asigurată de Preşedintele 
interimar, nominalizat în persoana domnului DOICIN Cristian Vasile și de Cancelarul 
Asociației, nominalizat în persoana doamnei BĂLAN Emilia, care vor duce la îndeplinire 
acțiunea de înregistrare legală a Asociației. 

La data înregistrării a minimum 24 membri se va convoca Adunarea Generală, care va stabili 
prin hotărâre componenţa nominală a Consiliului Director. Adunarea Generală poate stabili 
modificarea structurii şi numărul membrilor Consiliului Director. 
 



ART.22 
Consiliul Director se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar. 
Convocarea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către 
înlocuitorul său, cu cel puţin 3 (trei) zile înainte de data fixată. 
Sunt valabile hotărârile care se iau prin votul majorităţii simple a membrilor săi, prezenţa 
Preşedintelui sau mandataţilor acestuia fiind obligatorie. 
 
ART.23 
Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare care nu poate 
contraveni prezentului statut. 
 
ART. 24 
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director: 
a) prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
programul anual al Asociaţiei; 

b) pregăteşte sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale; 
c) păstrează şi ţine evidenţa hotărârilor adoptate în Adunările Generale şi a celorlalte 

documente necesare funcţionării Asociaţiei; 
d) încheie acte juridice și semnează contracte în numele Asociaţiei; 
e) aprobă organigrama şi politica de resurse umane ale Asociaţiei; 
f) elaborează, modifică şi aprobă Regulamentul intern de funcţionare a Consiliului Director 

prin care se stabilesc atribuţiile membrilor acestuia; 
g) aprobă primirea de noi membri, hotărăşte ridicarea calităţii de membru, la cererea celui în 

cauză şi propune Adunării Generale excluderea unor membri; 
h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 
 
Membrii Consiliului Director sunt răspunzători faţa Adunării Generale în cazul producerii 
unor prejudicii datorate modului defectuos de îndeplinire a sarcinilor, inclusiv în cazul 
adoptării unor hotărâri contrare legii sau statutului. 
 

ART. 25 
Activitatea de control al gestiunii patrimoniului şi al activităţii economico-financiare a 
Asociaţiei este asigurată de un cenzor, ales de Adunarea Generală. 
În îndeplinirea competenţei sale, cenzorul are următoarele atribuţii : 
- verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei ; 
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 
- poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 
 
ART. 26 
Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţi; 
b) coordoneaza activitatea compartimentelor Asociaţiei; 
c) conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea Generală; 
d) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin Regulamentul intern de funcţionare a 
Consiliului Director şi de către Adunarea Generală. 
 
În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, vicepreşedintele decan de vârstă exercită atribuţiile acestuia. 



 
CAPITOLUL V 
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI 
 
ART. 27 

Patrimoniul social iniţial de fondare este de 1200 lei, constituit prin depozit bancar din aportul 
membrilor fondatori. 

Patrimoniul Asociaţiei se completează cu: 
a) cotizaţiile anuale ale membrilor, stabilite iniţial la suma de 50 lei (cuantumul urmând a fi 

eventual modificat de către Adunarea Generală); 
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor în condiţii legale; 
c) donaţii sau sponsorizări; 
d) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; 
e) venituri realizate din activităţi economice proprii în măsura în care acestea sunt în 

concordanţă cu scopul Asociaţiei; 
f) alte venituri prevăzute de lege. 
 
Patrimoniul Asociaţiei se va putea majora, în funcţie de dezvoltarea programelor proprii şi 
prin sponsorizări. Asociaţia poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile. Întregul 
patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe 
numele Asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului şi obiectivelor ei. 
 

CAPITOLUL VI 
RELAŢIILE CU AUTORITĂŢILE PUBLICE 
 
ART. 28 
Pentru desfăşurarea activităţii sale Asociaţia poate solicita sprijin din partea autorităţilor 
publice centrale şi locale. 
 
CAPITOLUL VII 
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 
 
ART.29 
Dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei se poate face în situaţiile prevăzute de lege. Dacă 
dizolvarea este decisă prin hotărârea Adunării Generale, este necesară o majoritate calificată 
de două treimi din voturile exprimate. În caz de dizolvare, bunurile şi fondurile Asociaţiei 
intră în patrimoniul unei alte asociaţii sau fundaţii cu scop identic sau asemănător care va fi 
desemnată de către Adunarea Generală. 
 
 

CAPITOLUL VIII 
CLAUZE SPECIALE 
 
ART.30 
Prezentul Statut este valabil pe toată durata funcţionării Asociaţiei. 

Modificarea sau completarea sa se face în formă scrisă, după aprobarea textului de către 
Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. 
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