STATUTUL
ASOCIATIEI NAȚIONALE A PROFESIONIȘTILOR DIN GEOLOGIE ȘI
MINERIT
- actualizat la 20.11.2017
CAPITOLUL I
MEMBRI FONDATORI
1. Nicolici Alexandru, cetătean român, domiciliat in Mun. Baia Mare, Bld. Unirii, nr. 14A,
ap. 46, legitimat cu C.I seria MM , nr. 604803, emisă la data de 08.05.2012, deSPCLEP
BaiaMare CNP 1530502240027
2. Stoia Horea- Vasile, cetătean român, domiciliat in localitatea Zlatna, Piata Unirii, bl. 5, sc.
A, et. 2, ap. 8, judetul Alba, legitimat cu C.I seria AX , nr. 393695, emisă la data de
14.05.2010, de SPCLEP Zlatna, CNP 1560516015384
3. Muntean Valer, cetătean român, domiciliat in Mun. Deva, Bld. Nicolae Bălcescu, bl. 34,
sc. B, et. 3, ap. 13, judetul Hunedoara, legitimat cu C.I seria HD , nr. 520129, emisă la data de
13.09.2010, de SPCLEP Deva, CNP 1560911201021
4. Miron – Avram Radu-Vasile, cetătean român, domiciliat in Oradea, str Simion Bărnuțiu,
nr. 21A, bl PB34, et2, ap. 9, jud. Bihor, legitimat cu C.I seria XH , nr. 980698, emisă la data
de 11.12.2014, de Pol Oradea, CNP 1561031054656
5. Bălănescu Angela-Ileana, cetătean român, domiciliată in Baia Mare, str. Hortensiei, nr.
5A, et1, ap 9, jud. Maramureș, legitimată cu C.I seria MM , nr. 811051, emisă la data de
10.09.2015, de SPCLEP Baia Mare, CNP 2580913240014
Am hotărât in deplină libertate de voință asocierea, în vederea constituirii asociației cu
denumirea ASOCIATIA NAȚIONALĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN GEOLOGIE ȘI
MINERIT.

CAPITOLUL II
DENUMIRE, FORMA JURIDICA. SEDIUL SI

DURATA ASOCIATIEI

Art. 1 Asociația constituită prin prezentul Statut va purta denumirea ASOCIAȚIA
NAȚIONALĂ A PROFESIONIȘTILOR DIN GEOLOGIE ȘI MINERIT , fiind constituită
prin asocierea liber consimțită a membrilor- asociați, consemnați în actul constitutiv.
Art.2 Asociația este autonomă, neguvernamentală, apolitică și nu are scop patrimonial fiindui atribuita sintagma ,,non - profit". Asociația are personalitate juridică și va funcționa din
momentul înregistrarii sale în Registrul persoanelor juridice. Aceasta va avea ștampilă, cont în
lei și dupa caz în valută.
Art.3 Sediul Asociației Naționale a Profesioniștilor în Geologie și Minerit este în Brad, str.
Independenței, nr. 7, jud Hunedoara, cladire anexa Casa de Cultura si poate fi schimbat
în functie de necesități prin decizia asociaților, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.
Art. 4 Durata de funcționare a asociației este NEDETERMINATA.

CAPITOLUL III
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVTATE
Art. 5 Scopul asociației este nepatrimonial și constă în implicare în domeniul resurselor
minerale și în domeniile adiacente, prin promovarea unor activități de cercetare, expertizare,
propunere de reglementări legislative și normative, propunere de standarde de inițiere,
menținere și promovare in profesiile specifice, inițiere de circuite geoturistice pentru
promovarea patrimoniului național în domeniul resurselor minerale.
Art. 6 Obiectul de activitate al asociației consta in
- implicare în activitatea de cercetare
- implicare în activitatea de producție
- elaborarea de expertize, evaluări, puncte de vedere și consultanță asupra
proiectelor în domeniul resurselor minerale
- propune reglementări legislative și normative specifice și sprijină prin
persoane desemnate promovarea lor la nivelul forurilor legislative naționale
și internaționale
- propune standarde de inițiere, menținere și promovare în profesiile
specifice activităților din domeniul resurselor minerale
- reprezintă interesele membrilor săi în fața autorităților publice și
administrative precum și în organizațiile profesionale internaționale de
profil.
- cooperează cu asociații și organisme profesionale din domenii
complementare
- cooperează cu instituții economice, publice, de învățământ, cercetare în
vederea promovării profesiilor specifice resurselor minerale
- asigură, prin experții săi, activități de consultanță și expertiză în sprijinul
autorităților competente în domeniu și sprijină autoritățile în inițiativele
avute pentru promovarea și susținerea activităților specifice resurselor
minerale
- colaborează cu autoritățile competente în domeniul mediului, apelor,
agriculturii, fondului forestier ș.a pentru uniformizarea și ajustarea
legislației din aceste domenii cu legislația din domeniul resurselor minerale
- tipărire și editare de publicații, reviste de specialitate, producție video de
specialitate
- expertizarea și evaluarea asociaților naturale de minerale cu valoare estetică
și științifică ( flori de mină și alte asemenea) și inițierea unor proiecte
legislative privind standardele profesionale în acest domeniu
- organizare de simpozioane, excursii tematice, comunicări științifice,
seminarii, schimburi de experiență cu organizații și organisme similare
- acordare de burse de școlarizare, de specializare, și premii de excelență în
domeniile de activitate specifice resurselor minerale
- instituire de ordine profesionale;
- organizare de cursuri de perfecționare profesională, eliberare de diplome și
atestate în domeniile specifice;
- emiterea de puncte de vedere privind oportunitatea scoaterii din circuitul
economic a resurselor minerale;
- propunerea instituirii unor circuite geoturistic

CAPITOLUL IV
PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Art. 7 Patrimoniul inițial al asociatiei este de 650 lei si este constituit în întregime în numerar,
banii fiind integral depuși la bancă, anterior autorizării asociației, în procente egale, conform
și dreptului de vot care este egal, cate unul pentru fiecare membru fondator.
Patrimoniul poate fi sporit prin urmatoarele modalitati:
-cotizații ale membrilor asociați;
-din veniturile realizate în urma activităților economice directe ;
-donații din partea persoanelor fizice sau juridice;
-sponsorizări;
-colecte.
-finanțări externe;
-alte venituri prevazute de lege.
CAPITOLUL V
MEMBRII ASOCIATIEI
Art. 8 Poate fi membru al asociației orice persoană fizică sau juridică care activează în
domeniul resurselor minerale sau are calificare în domeniu, care adera la Statutul Asociației și
activeaza pentru aducerea la îndeplinire a scopului acesteia , cunoaște și respectă Statutul și
are o comportare demnă, în deplin acord cu Constituția României și cu legile române.
Calitatea de nou membru se dobândește la cererea persoanei interesate, și se acordă la
recomandarea Consiliului Director, prin Hotărârea Adunării Generale adoptată cu majoritatea
calificată de voturi din totalul membrilor asociației.
Calitatea de membru se pierde la cererea persoanei care dorește să iasă din asociatie, și
în cazul în care se face vinovat de nerespectarea statului și actului constitutiv al asociației, în
cazul în care desfășoară activități împotriva intereselor asociației și aduce prejudicii materiale
și de imagine asociației și în cazul neachitării cotizației anuale aferente. Excluderea
membrilor care se află în astfel de situații se hotăște la propunerea Consiliului Director.
Art. 9 Pot fi membri ai asociației și persoane juridice, dacă activitatea acestora se desfașoară
în câmpul de activitate ale asociației sau dacă sprijină, prin aderarea la Statutul asociatiei,
acest tip de activitati.
Art. 10 Membrii asociației au urmatoarele drepturi și obligații;
-de a participa la sedintele Adunarii Generate ale asociației și să se pronunțe asupra
deciziilor ce se iau;
-de a alege și de a fi ales în organul de Conducere al asociației;
-de a formula propuneri pentru imbunatatirea activității asociației;
-de a fi sprijinit în activitățile întreprinse în folosul asociației;
-de a sprijini și de a desfășura activități în sprijinul scopului asociației;
-de a respecta prevederile Statutului, Regulamentelor Interioare si hotărîrile conducerii
asociatiei.
Toti membrii au drept de vot egal.
Calitatea de membru asociat este personală și inalienabilă și nu poate trece la
mostenitori, succesori.

Asociatul este de drept autorizat a ieși oricând din asociație, cu respectarea legilor în
vigoare.
CAPITOLUL VI
ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI
Art. 11 Organele conducătoare ale asociației sunt
a) Adunarea Generală, la înființare, va avea în componență, totalitatea membrilor
fondatori ai asociației. Fiecare asociat își poate desemna un reprezentant în Adunarea
Generală.
b) Consiliul Director
c) Cenzorul
Art. 12 Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociației, care se întruneste
eel putin o dată pe an. Adunarea Generala are drept permanent de control asupra Consiliului
Director și asupra cenzorului. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale
Actului Constitutiv și sau ale Statutului se iau cu 2/3 din totalul membrilor asociației și sunt
obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la ședința Adunării Generale sau au
votat ”împotriva”.
Hotărârile prin care se iau decizii privind dizolvarea sau modificarea scopului
asociației, de asemenea, nu se vor putea adopta decât prin votul a 2/3 din numărul total al
asociaților prezenti sau reprezentați.
Activitatea Adunării Generale se desfașoară cel puțin o dată pe an, la convocarea
președintelui Consiliului Director..
Adunarea Generală are urmatoarele atributii:
-alege membri Consiliului Director, putând revoca, pentru motive întemeiate,
individual sau colectiv, mandatele acestora;
-votează Statutul și aprobă modificările ulterioare aduse acestuia la propunerile
Consiliului Director ;
-stabileste directivele de acțiune ale asociației;
-stabileste cuantumul cotizației la care sunt ținuți membrii asociației ;
-aprobă bugetul anual al asociației;
-aprobă cooptarea de noi membri și dispune excluderea membrilor găsiti vinovați de
nerespectarea statutului, la propunerea Consiliului Director ;
-analizează activitatea Consiliului Director, ori de câte ori este nevoie.
Art. 13 Consiliul Director al asociatiei este ales pe o perioada de 5 ani, de Adunarea Generala
a asociatiei si are o componenta de cel putin 3 membri, în condițiile legii. Componența
Consiliului Director este următoarea :
1. Nicolici Alexandru, cetătean român, domiciliat in Mun. Baia Mare, Bld. Unirii, nr. 14A,
ap. 46, legitimat cu C.I seria MM , nr. 604803, emisă la data de 08.05.2012, de SPCLEP Baia
Mare, CNP 1530502240027- președinte
2. Muntean Valer, cetătean român, domiciliat in Mun. Deva, Bld. Nicolae Bălcescu, bl. 34,
sc. B, et. 3, ap. 13, judetul Hunedoara, legitimat cu C.I seria HD , nr. 520129, emisă la data de
13.09.2010, de SPCLEP Deva, CNP 1560911201021-vicepresedinte
3. Bălănescu Angela-Ileana, cetătean român, domiciliată in Baia Mare, str. Hortensiei, nr.
5A, et1, ap 9, jud. Maramureș, legitimată cu C.I seria MM , nr. 811051, emisă la data de
10.09.2015, de SPCLEP Baia Mare, CNP 2580913240014-membru

4. Onescu Dan Marian, cetățean român, domiciliat în București, Sector 1, str. Știrbei Vodă,
nr. 172, bl. F2, et 8, ap. 23, legitimat cu CI seria RX, nr. 804377, emisă de SPCEP Sector 1, la
data de 23.10.2015, CNP 1570115400192 – membru
5. Schvartz Viliam Eugen, cetățean român, domiciliat în Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 36,
legitimat cu CI seria HD, nr. 761746, emisă la 27.05.2015 de SPCLEP Deva, CNP
1540627205031 membru
Art. 14 Consiliul Director are urmatoarele atribuții:
-convoaca Adunarea generala ordinară și extraordinară;
-desfasoară activitatea operativă a asociației;
-este împuternicit să încheie contracte și să reprezinte asociația în raporturile cu alte
persoane fizice sau juridice și cu instituțiile statului ;
-urmareste lărgirea patrimoniului asociației;
-executa hotărârile Adunării Generale ale asociației ;
- propune strategia și programul de activitate anual ;
-propune Adunării Generale primirea și excluderea de membri, conform legii și acestui
act constitutiv ;
-aprobă organigrama și politica de personal ;
-constituirea comisiilor de specialitate ;
-elaborează Regulamente și Norme interne ;
- propune acordarea titlului de ”membru de onoare” și atribuirea distincțiilor acordate de
asociație.
Art. 15 La expirarea mandatului pentru care au fost aleși, membri Cosiliului Director pot fi
realeși în funcțiile detinute.
Adunarea Generală a asociației are ca atribuție distinctă numirea și revocarea
membrilor Consiliului Director.
Art. 16 Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritatea simplă din numărul total de
membri ai acestuia.
Consiliul Director al asociației se convoacă ori de câte ori este nevoie, de către președinte sau
vicepreședinte și poate adopta hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total de membri ai
acestuia.
Art.17 Consiliul Director poate elabora norme metodologice de desfasurare a activității
curente a asociatiei, și regulamente interne de organizare și funcționare.
Art. 18 Cenzorul se desemnează de Adunarea Generală pentru o perioadă de trei ani.
Art. 19 Cenzorul va efectua verificări periodice a situațiilor financiare, rezultatele acestora
fiind consemnate în rapoarte care vor fi discutate în cadrul Consiliului Director.
Art. 20 După efectuarea bilanțului, cenzorul va verifica bilanțul și va întocmi un raport pe
care îl va prezenta Adunării Generale pentru aprobarea bilanțului privind exercițiul financiar
al anului expirat.
CAPITOLUL VII
ADMINISTRAREA ASOCIATIEI
Art. 21 Exercitiul economico - financiar incepe la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al
fiecarui an calendaristic.
Primul exercitiu economico.- financiar incepe la data inregistrarii asociatiei.

Art. 22 Adunarea Generala va alege, la propunerea Comitetului Director, organul de control
- cenzorul, care va avea obligatia de a exercita controlul asupra modului de administrare a
patrimoniului asociatiei, asupra destinatiei si modului de folosire a mijloacelor blanesti si
bunurilor materiale.
Art. 23 Activitatea economico - financiară se raporteaza prin bilanț, întocmit în conformitate
cu normele metodologice in vigoare.
Art. 24 În funcție de volumul activitatii desfasurate, asociatia va avea salariati.Încadrarea
salariatilor se stabilește prin liberul acord al părților, cu respectarea limitei minime de
salarizare prevăzută de lege. Calitatea de membru al asociației nu o exclude pe cea de
salariat al acesteia.
Art. 25 Litigiile asociației cu persoane fizice sau juridice se solutionează in conformitate cu
legislatia in vigoare, intrând in competenta instantelor judecatoresti romane.
CAPITOLUL VIII
DIZOLVARE, LICHIDAREA SI PIERDEREA PERSONALITATII JURIDICE A
ASOCIATIEI
Art. 26 Asociatia poate fi dizolvată prin hotararea Adunarii Generale a Asociației, luată
cu majoritatea de doua treimi din numărul total de membri.
Asociatia isi pierde personalitatea juridică in urmatoarele cazuri:
-cand scopul asociației nu mai poate fi realizat;
-cand numarul asociaților va fi mai mic decat cel prevăzut de lege.
-cand asociatia a devenit insolvabilă și este nevoită să intre în lichidare conform legii;
-prin hotărârea Adunarii Generale;
Dizolvarea și lichidarea Asociației pot avea loc numai în conformitate cu dispozițiile
legale conținute în O.G. 26/2000, care vor trebui respectate întocmai.
In cazul dizolvării asociației se va numi o Comisie de Lichidare a patrimoniului,
hotarandu-se destinatia bunurilor asociatiei care nu se pot transmite catre persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise doar catre persoane juridice de drept privat sau de drept public
cu scop identic.
CAPITOLUL IX
Art. 27 Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generala de asociaților din data de
22.09.2017 și se completează cu dispozițiile legale în vigoare, privitoare la constituirea și
funcționarea persoanelor juridice.
Art. 28 Prezentul Statut a fost întocmit în 7 exemplare, astăzi, 20.11.2017.
Membri Fondatori : Nicolici Alexandru
Stoia Horea- Vasile
Muntean Valer
Miron- Avram Radu-Vasile
Bălănescu Angela- Ileana

