STATUTUL
ASOCIA IEI TEHNOMUS
Scopul Asocia iei TEHNOMUS:
Art. 1.
Scopul principal al Asocia iei TEHNOMUS const în sus inerea cercet rii tiin ifice,
diseminarea i aplicarea în industrie a rezultatelor ob inute.
Obiectivele derivate ale Asocia iei TEHNOMUS sunt urm toarele:
Art. 2.
Organizarea i desf urarea de activit i economico-financiare în vederea asigur rii
suportului financiar necesar ducerii la îndeplinire a scopului asocia iei.
Art. 3.
Sus inerea financiar a cercet rii tiin ifice.
Art. 4.
Dezvoltarea proiectelor din domeniul tiin ific, educativ i cultural.
Art. 5.
Organizarea i finan area de manifest ri tiin ifice, educative i culturale.
Art. 6.
Preg tirea i editarea materialelor necesare organiz rii de manifest ri tiin ifice,
cursuri i seminarii.
Art. 7.
Editarea i finan area unor publica ii cu caracter tiin ific.
Art. 8.
Achizi ionarea, concesionarea, închirierea sau leasing-ul de bunuri mobile i imobile
necesare activit ii de cercetare tiin ific i diseminarea rezultatelor.
Art. 9.
Sprijinirea activit ii de inventic i brevetarea rezultatelor ob inute în cercetare de
membrii asocia iei.
Art. 10.
Asigurarea consultan ei de specialitate persoanelor juridice în aplicarea rezultatelor
cercet rilor tiin ifice din domeniul ingineriei tehnologice, al introducerii progresului tehnic, al
organiz rii conducerii produc iei i a muncii.
Membrii asocia iei
Art. 11.
Asocia ia TEHNOMUS are urm toarele categorii de membri asocia i:
a) membri asocia i fondatori sunt persoanele care au luat ini iativa înfiin rii
Asocia iei TEHNOMUS i au contribuit la constituirea patrimoniul ini ial;
b) membri asocia i ulterior constituirii Asocia iei TEHNOMUS sunt persoanele fizice
sau juridice care ader la asocia ia TEHNOMUS dup înfiin area acesteia;
c) membri asocia i de onoare sunt personalit ile tiin ifice recunoscute, care ader la
Asocia ia TEHNOMUS, sau persoane fizice ori juridice care sprijin
material/financiar men inerea i dezvoltarea asocia iei. Membrii de onoare asocia i
nu au drept de vot în cadrul Adun rii generale.
Art. 12.
Poate dobândi calitatea de membru asociat ulterior înfiin rii Asocia iei
TEHNOMUS, orice persoan fizic sau juridic , de na ionalitate român sau str in , care ader
la asocia ie, îi recunoa te statutul, se angajeaz s respecte prevederile statutare i î i
îndepline te întocmai i la timp obliga iile asumate.
Art. 13.
Calitatea de membru asociat ulterior se dobânde te printr-o cerere de aderare,
aprobat de Consiliul director al asocia iei.
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Art. 14.
Titlul de membru de onoare asociat se confer de c tre Adunarea general la
propunerea Consiliului director;
Art. 15.
Calitatea de membru asociat se poate pierde în urm toarele situa ii:
la cerere;
în caz de deces;
la dizolvarea asocia iei;
prin excluderea din asocia ie, care poate avea loc prin hot rârea Consiliului director
pentru membru fondator asociat i asociat ulterior, i de Adunarea general pentru
membru asociat de onoare, pe motivul înc lc rii prevederilor Statutului, a
Regulamentului de organizare i func ionare al asocia iei, ori pentru organizarea
sau sus inerea, în orice form a unor ac iuni contrare realiz rii obiectivelor
organiza iei;
prin neachitarea cotiza iei timp de mai mult de un an calendaristic pentru membru
fondator asociat i asociat ulterior.
Art. 16.
Redobândirea calit ii de membru asociat fondator i asociat ulterior se poate face
prin hot rârea Consiliului director, iar a celui asociat de onoare prin hot rârea Adun rii
generale, dac au fost înl turate cauzele care au determinat excluderea.
Art. 17.
Membrii asocia i care se retrag sau sunt exclu i, nu au niciun drept asupra
patrimoniului social, ei nefiind obliga i s i pl teasc contribu iile restante la care s-au obligat
fa de asocia ie.
Art. 18.
Membrii Asocia iei TEHNOMUS au urm toarele drepturi:
a)
participe cu drept de vot în cadrul Adun rii generale a asocia iei;
b) s aleag i s fie ale i în structurile de conducere ale asocia iei;
c)
beneficieze de serviciile asocia iei;
d)
participe la ac iunile organizate de c tre asocia ie;
e)
aib acces la bazele de date ale asocia iei i alte publica ii sau informa ii elaborate
de asocia ie;
f)
fac propuneri privind activitatea asocia iei i s participe la toate activit ile
decizionale în cadrul managementului participativ al asocia iei;
g)
foloseasc bunurile din baza material a asocia iei, achizi ionate i din fondurile
provenite din dona iile membrilor asocia iei, cu condi ia s fi fost membru al
asocia iei cel pu in 3 ani consecutiv;
h)
publice i s colaboreze la realizarea publica iilor editate de asocia ie;
i)
se retrag liber din asocia ie.
Art. 19.
Membrii Asocia iei TEHNOMUS au urm toarele obliga ii:
a)
respecte Statutul, Regulamentul de organizare i func ionare, hot rârile Adun rii
generale i ale Consiliului director;
b)
ac ioneze pentru realizarea obiectivelor asocia iei;
c)
achite la timp cotiza ia anual i celelalte contribu ii stabilite de c tre Adunarea
general ;
d)
nu aduc daune materiale sau morale asocia iei sau membrilor acesteia;
e)
contribuie la îmbog irea bazei de date a asocia iei.
Organele de management ale asocia iei.
Art. 20.
Asocia ia are urm toarele organe de management: Adunarea general , Consiliul
director i Cenzorul/Comisia de cenzori.

Pagina 3

Statutul Asocia iei TEHNOMUS

Art. 21.
Dac num rul asocia ilor va fi mai mare de 15, consiliul director va stabili o
persoan cu competen ele necesare care va exercita atribu iile cenzorului. Dac num rul
membrilor asocia iei va dep i 100, consiliul director va stabili o comisie de cenzori format
dintr-un num r impar de membri, dintre care cel pu in unul va avea competen e de contabil
autorizat sau expert contabil.
Adunarea general
Art. 22.
Adunarea general este organul de conducere alc tuit din totalitatea membrilor
asocia i.
Art. 23.
Adunarea general se reune te în sesiuni ordinare sau extraordinare i se convoac în
sesiune ordinar cel pu in o dat pe an, în cursul primului trimestru, iar în sesiune extraordinar
de câte ori este necesar.
Art. 24.
Adunarea general se convoac de c tre Consiliul director cu 2/3 din num rul
membrilor acestuia, sau la cererea a minimum 1/3 din membri asocia i.
Art. 25.
Adunarea general se convoac în scris, cu minimum 20 de zile înainte datei
prestabilite, cu precizarea datei, orei, locului i a proiectului ordinii de zi.
Art. 26.
Hot rârile Adun rii generale sunt obligatorii pentru Consiliului director i a
Cenzorului/Comisiei de cenzori, pre edinte, vicepre edinte i secretar.
Art. 27.
Adunarea general este statutar întrunit dac sunt prezen i cel pu in 2/3 + 1 dintre
membri. Dac la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea general va fi
convocat din nou, în termen de 21 de zile, cu acela i proiect de ordine de zi. La a doua
convocare, Adunarea general se consider statutar întrunit , indiferent de num rul asocia ilor
prezen i.
Art. 28.
Hot rârile Adun rii generale se iau cu majoritatea a voturilor din num rul membrilor
asocia i cu drept de vot prezen i. Fiecare membru asociat prezent cu drept de vot, are dreptul la
un singur vot.
Art. 29.
Hot rârile se iau prin vot deschis. Membrii asocia iei care nu pot participa la edin
din motive obiective, î i pot exprima votul în plic sigilat prin intermediul unui membru
participant la edin .
Art. 30.
Adunarea general este condus de pre edintele asocia iei sau de vicepre edintele
acesteia. Acesta are obliga ia de a comunica situa ia prezen ei participan ilor cu drept de vot
înaintea abord rii ordinii de zi.
Art. 31.
Adunarea general se întrune te la sediul asocia iei sau în alt loc indicat în scrisoarea
de convocare.
Art. 32.
Hot rârile Adun rii generale sunt obligatorii i pentru membrii absen i de la edin e.
Art. 33.
Secretarul asocia iei va verifica lista membrilor prezen i sau absen i i întocme te
procesul verbal al adun rii. Procesul verbal se va consemna într-un registru numerotat sigilat i
nuruit care va fi semnat de membrii Consiliului director. În lipsa secretarului, pre edintele
Consiliului director desemneaz unul dintre membrii asocia iei pentru îndeplinirea atribu iilor
de edin ale acestuia.
Art. 34.
Atribu iile Adun rii generale:
a) stabile te strategia i politica de activitate ale asocia iei;
b) aprob bugetul de venituri i cheltuieli i bilan ul contabil;
c) adopt i modific Statutul i Actul constitutiv al asocia iei precum i dizolvarea i
lichidarea asocia iei;
d) aprob constituirea de filiale i sucursale ale asocia iei conform legii;
e) în condi ii legale poate aproba înfiin area unor structuri pentru realizarea unor
activit i aduc toare de venituri, urmând ca acestea s fie folosite integral pentru
realizarea obiectivelor statutare ale asocia iei, inclusiv de între inere a acesteia.
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Activit ile aduc toare de venituri pot fi de realizarea unor produse sau/ i prest ri de
servicii;
f) aprob statul de func ii al asocia iei;
g) alege i demite membrii Consiliului director i Cenzorul/Comisia de cenzori;
h) verific activitatea Consiliului director i a Cenzorului/Comisia de cenzori;
i) valideaz sanc iunile de avertisment, blam, suspendare i excludere a membrilor
asocia i fondatori i asocia i ulterior, aplic i revoc sanc iunile membrilor asocia i
de onoare;
j) aprob Regulamentul de organizare i func ionare al asocia iei.
k) hot
te asupra oric ror altor probleme ale asocia iei;
Consiliul director
Art. 35.
Consiliul director este ales de Adunarea general pe o perioad de patru ani din
rândul membrilor fondatori asocia i i membrilor asocia i ulterior;
Art. 36.
Consiliul director se compune din trei persoane:
a) pre edinte;
b) vicepre edinte;
c) secretar.
Art. 37.
Atribu iile Consiliului director:
a) prezint Adun rii generale raportul de activitate pe perioada anterioar i asigur
punerea în executare a hot rârilor acesteia, executarea bugetului de venituri i
cheltuieli, bilan ul contabil, proiectul bugetului de venituri i cheltuieli împreun cu
proiectul programelor asocia iei pe anul urm tor;
b) încheie acte juridice în numele i pe seama asocia iei;
c) aprob organigrama i politica de personal ale asocia iei;
d) se întrune te în edin cel pu in odat pe lun sau de câte ori este necesar;
e) hot rârile se iau cu prezen a i acordul a 2/3 din membrii Consiliului director
f) convoac Adunarea general a asocia iei;
g) ia act de retragerea membrilor din asocia ie;
h) aplic
i revoc sanc iunile de avertisment, blam, suspendare i excludere a
membrilor asocia i fondatori i asocia i ulterior;
i) întocme te statul de func ii al asocia iei;
j) înfiin eaz i desfiin eaz structuri tehnice specializate (departamente, comisii,
grupuri de lucru) i reglementeaz activitatea acestora;
k) stabile te i modific cuantumul cotiza iei anuale a membrilor fondatori i asocia i;
l) nume te i revoc personalul retribuit al asocia iei, fixeaz salariile i indemniza iile
fiec ruia, în limitele stabilite de statul de func ii aprobat de Adunarea general ;
m) adopt sau aprob orice alte m suri necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor
statutului, hot rârilor Adun rii Generale sau propriilor hot râri;
n) elaboreaz Regulamentul de organizare i func ionare al asocia iei;
o) este r spunz tor de procurarea i buna folosire a fondurilor i bunurilor asocia iei;
p) îndepline te orice alte atribu ii stabilite de adunarea general .
Art. 38.
Alte detalii privind func ionarea Consiliului director vor fi stabilite prin
Regulamentul de organizare i func ionare al asocia iei.
Art. 39.
Pe lâng atribu iile de membru al Consiliului director, Pre edintele Asocia iei
TEHNOMUS mai are urm toarele atribu ii specifice:
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convoac Consiliul director;
conduce edin ele Adun rii generale i Consiliului director;
semneaz documentele activit ii curente ale asocia iei;
programeaz , organizeaz , coordoneaz , îndrum
i controleaz activitatea
Consiliului director, asigurând aducerea la îndeplinire a prevederilor statutului;
reprezint asocia ia în toate raporturile sale cu organele puterii de stat, administra iei
de stat i justi iei;
asigur condi iile unei gestion ri corespunz toare a bunurilor i a fondurilor
asocia iei.
Vicepre edintele:
îl înlocuie te pe pre edinte, iar în caz de absen a acestuia îndepline te toate
atribu iile pre edintelui;
asigur convocarea Adun rii generale i a Consiliului director în lipsa pre edintelui;
coordoneaz , îndrum i controleaz activitatea secretarului i a cenzorului în lipsa
pre edintelui.
Secretarul:
asigur preg tirea materialelor ce urmeaz s fie dezb tute de Adunarea general i
Consiliul director;
asigur întocmirea proceselor verbale ale Adun rii generale i întrunirilor Consiliului
director;
urm re te executarea lucr rilor curente de secretariat-dactilografiere;
ine un registru de procese verbale ale Adun rilor generale i edin elor Consiliului
director i un registru al membrilor i a contribu iilor acestora.

Cenzorul
Art. 42.
Controlul financiar intern al asocia iei este asigurat de un Cenzor/Comisie de
cenzori, care este numit de c tre Consiliul director pe o perioada de un an.
Art. 43.
Cenzorul/Comisia de cenzori au atribu ii de:
a) a verifica modul în care este administrat patrimoniul asocia iei;
b) a întocmi rapoarte i de a le prezenta Adun rii generale;
Art. 44.
Cenzorul/Comisia de cenzori poate participa la edin ele Consiliului director i ale
Adun rii generale, f drept de vot.
Organe auxiliare
Art. 45.
În func ie de necesit i, cu aprobarea Adun rii generale, se pot constitui organe
auxiliare în subordinea Consiliului director (consilier juridic, secretar-dactilograf, casier,
gestionari etc.). Remunerarea acestora se va face în limitele prev zute de statul de func iuni, cu
aprobarea Consiliului director.
Patrimoniul
Art. 46.
fondatori
Art. 47.
c)
d)
e)
f)
g)

i veniturile Asocia iei TEHNOMUS
Activul patrimonial al asocia iei este constituit din contribu iile în bani ale asocia ilor
i este în valoare de 700 lei.
Veniturile asocia iei provin din:
cotiza iile asocia ilor;
dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile în condi ii legale;
venituri realizate din activit i economico-financiare directe;
dona ii i sponsoriz ri;
resurse ob inute de la bugetul de stat i/sau de la bugetele locale;
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h) alte venituri prev zute de lege.
Art. 48.
Opera iile cu fonduri b ne ti sunt aprobate de c tre Consiliul director.
Art. 49.
Alte detalii privind patrimoniul i administrarea Asocia iei TEHNOMUS se stabilesc
prin Regulamentul de organizare i func ionare al asocia iei.
Dizolvarea i lichidarea Asocia iei TEHNOMUS
Art. 50.
Se poate face în condi iile i prin modalit ile prev zute de lege, respectând art. 5460 din OG 26/2000 cu modific rile aduse de Legea nr. 246 din 18 iulie 2005. Bunurile r mase
în urma lichid rii se vor transmite sub titlu de inventar Facult ii de Inginerie Mecanic ,
Mecatronic i Management din Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava.
Dispozi ii finale
Art. 51.
Statutul, în prezenta form , intr în vigoare de la data înscrierii Asocia iei
TEHNOMUS în Registrul asocia iilor.
Art. 52.
În cazurile de deces a membrilor fondatori, mo tenitorii legali ai acestora, dac sunt
majori sau dup împlinirea acestei vârste, primesc calitatea de membri asocia i fondatori ai
Asocia iei TEHNOMUS.
Art. 53.
Retragerea unui asociat fondator din Asocia iei TEHNOMUS nu se face cu
retragerea contribu iei sale b ne ti sau materiale din patrimoniul asocia iei.
Art. 54.
În cazul retragerii sau excluderii disciplinare a unui asociat fondator, acesta poate fi
înlocuit cu un alt asociat al Asocia iei TEHNOMUS corespunz tor hot rârii Consiliului
director.

