STATUTUL

Asociaţiei Absolvenţilor
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti

Ianuarie 2017

Asociaţia Alumni UPG

STATUT

Subscrisa:
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti cu sediul în B-dul Bucureşti nr. 39,
Ploieşti, cod fiscal 2844790, reprezentată de RECTOR Prof. univ. dr. ing. Mihai
Pascu Coloja,
şi

Subsemnaţii :
o
Minescu Mihail, CI Seria XX nr. xxxxxx, S.E.P. Ploieşti, eliberat la data de
14.10.08, Adresa: Str. Teleajen, nr. 5B., identificat cu CI, PH 796128, eliberat de
SPCLEP Ploieşti, 17.10.2008, CNP 1541018293152;
au hotărât să înfiinţeze Asociaţia Absolvenţilor Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti – Asociaţia ALUMNI UPG, asociaţie care va funcţiona conform
următorului STATUT:

STATUTUL
Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti

CAPITOLUL I: Denumirea, scopul, sediul şi durata Asociaţiei
Art. 1.
Denumirea Asociaţiei este "Asociaţia Absolvenţilor Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti – ALUMNI UPG". În raporturile cu terţii din străinătate, va folosi şi
denumirea corespondentă din limba engleză "The Alumni Association of the
Petroleum-Gas University of Ploieşti ".
Denumirea prescurtată este „Asociaţia Alumni UPG”.
Art. 2.
Asociaţia se constituie pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori, ca
persoană
juridică română de drept
privat, fără
scop
patrimonial,
neguvernamentală, apolitică şi independentă. Ea are caracter educaţional, social,
cultural şi ştiinţific. Asociaţia se constituie şi funcţionează în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare.
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Art. 3.
Sediul Asociaţiei este situat în B-dul Bucureşti, nr. 39, Ploieşti, cod 100680,
România.
Asociaţia poate să înfiinţeze filiale sau sucursale în orice localitate din ţară şi
străinătate. Pentru realizarea scopurilor sale, Asociaţia se poate afilia la
organizaţii, asociaţii, fundaţii şi federaţii din ţară şi străinătate sau poate înfiinţa
asemenea structuri, în condiţiile legii.
Art. 4.
Asociaţia are siglă, sigiliu (ştampilă) şi cont bancar.
Utilizarea denumirii şi a siglei Asociaţiei este interzisă terţelor organizaţii sau
persoane fizice/juridice.
Art. 5.
Asociaţia se înfiinţează pe durată nedeterminată.

CAPITOLUL II: Scopul, obiectivele şi obiectul de activitate ale Asociaţiei
Art. 6.
Scopul Asociaţiei Absolvenţilor UPG este de a contribui la realizarea şi
consolidarea relaţiilor dintre absolvenţii UPG din toate promoţiile şi toate formele
de învăţământ, promovarea relaţiilor de colaborare între UPG şi absolvenţii săi,
promovarea imaginii UPG şi a absolvenţilor acesteia; îmbunătăţirea continuă a
sistemului de învăţământ şi adaptarea cât mai rapidă a pregătirii inginerilor,
economiştilor şi filologilor la cerinţele pieţei, promovarea cercetării ştiinţifice şi
sprijinirea activităţilor în acest sens ale absolvenţilor UPG.
Art. 7.
Pentru realizarea scopului său, Asociaţia are următoarele obiective:
a) strângerea legăturilor între absolvenţi;
b) stabilirea şi promovarea relaţiilor de colaborare între UPG şi absolvenţii săi;
c) implicarea absolvenţilor în susţinerea profesional-ştiinţifică, managerială şi
economică a UPG;
d) promovarea imaginii UPG şi a absolvenţilor săi;
e) sprijinirea îmbunătăţirii continue a învăţământului organizat în UPG, a
cercetării ştiinţifice, precum şi orientarea acestora către nevoile reale ale
economiei.
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Art. 8.
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 7, Asociaţia va desfăşura
următoarele activităţi:
a) organizarea de întâlniri, reuniuni, conferinţe, seminarii, simpozioane şi mese
rotunde, pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei menţionate în art. 7;
b) înfiinţarea şi susţinerea de cluburi pentru studenţi şi absolvenţi;
c) organizarea unei baze de date, actualizabilă periodic cu membrii Asociaţiei şi
date despre aceştia;
d) crearea şi administrarea unui site web, care să faciliteze contactul între
absolvenţi, accesul la baza de date şi la informaţii de interes pentru
absolvenţii UPG;
e) editarea de reviste, materiale informative şi a unui anuar;
f) colectarea şi administrarea de fonduri din care să se acorde anual burse
pentru studenţii din UPG care obţin performanţe profesionale şi ştiinţifice
notabile;
g) acordarea de sprijin moral şi logistic membrilor Asociaţiei;
h) sprijinirea activităţilor desfăşurate de compartimentul de consiliere
profesională pentru studenţii şi absolvenţii din UPG;
i) realizarea de proiecte şi programe pentru modernizarea şi îmbunătăţirea
cursurilor şi infrastructurii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti;
j) susţinerea perfecţionării cadrelor didactice şi a implicării acestora în mediul
industrial şi economic real;
k) acordarea de premii şi distincţii membrilor săi şi personalităţilor proeminente
ale mediului universitar sau de afaceri;
l) colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate;
m) încurajarea şi sprijinirea activităţilor cultural-artistice ale studenţilor şi
absolvenţilor UPG şi prezervarea tradiţiei în domeniu.
CAPITOLUL III: Membrii Asociaţiei, drepturi şi îndatoriri
Art. 9.
Membrii fondatori sunt semnatarii actului constitutiv.
Asociaţia este formată din totalitatea membrilor săi.
Asociaţia are membri fondatori, membri şi membri de onoare.
Poate deveni membru al Asociaţiei orice absolvent al UPG, indiferent de ciclul de
studii universitare absolvit: licenţă, masterat, doctorat, studii postdoctorale,
programe de formare continuă de nivel universitar şi postuniversitar.
Calitatea de membru se obţine pe baza unei cereri însoţite de o declaraţie de
acceptare a prevederilor statutului, de copiile actului de identitate şi actului legal
de dobândire a calităţii de absolvent al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. În
cazul societăţilor comerciale, reprezentatul legal va completa cererea de înscriere
şi va prezenta copia certificatului de înmatriculare.
Membrii fondatori sunt Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti şi persoanele fizice
care au participat la înfiinţarea Asociaţiei şi figurează în actul constitutiv.
Asociaţia poate avea şi membri de onoare. Calitatea de membru de onoare se
acordă de către Adunarea Generală, unor personalităţi din ţară şi din străinătate,
care nu sunt absolvenţi ai UPG, dar care, prin activitatea desfăşurată, au
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contribuit la promovarea şi dezvoltarea învăţământului superior şi la consolidarea
prestigiului UPG şi al Asociaţiei.
Art. 10.
Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:
a) să participe la lucrările Adunărilor Generale ale Asociaţiei, să fie aleşi în
organele de conducere şi de control ale Asociaţiei, să pună în discuţie
probleme şi să ia parte la dezbateri;
b) să participe la toate activităţile Asociaţiei, atât în ţară cât şi în străinătate;
c) să-şi exprime opinia şi să contribuie cu propuneri şi acţiuni concrete la
activităţile desfăşurate;
d) să ceară şi să primească orice informaţii cu privire la activitatea Asociaţiei;
e) să utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul Asociaţiei în activităţile
realizate în interesul acesteia;
f) să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care
dispune Asociaţia;
g) să beneficieze de toate sursele oferite de aceasta pentru informare şi
pregătire profesională;
h) membrii fondatori au în plus dreptul de a desemna membrii Consiliului
Director.
Art. 11.
Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi hotărârile conducerii
Asociaţiei;
b) să sprijine Asociaţia în realizarea scopului şi obiectivelor sale;
c) să nu întreprindă activităţi care, prin natura lor, pot leza scopurile sau
interesele Asociaţiei;
d) să menţină o adresă de e-mail funcţională, pe care să o aducă la cunoştinţa
Asociaţiei, la care să poată primi notificările oficiale ale acesteia;
e) să plătească cotizaţia stabilită de către Adunarea Generală a Asociaţiei;
f) să se abţină de la orice acţiune sau manifestare de natură să afecteze
renumele şi prestigiul UPG.
Art. 12.
Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde într-una din următoarele situaţii:
a) punerea sub interdicţie judiciară a membrului persoană fizică;
b) decesul membrului persoană fizică;
c) dizolvarea membrului persoană juridică;
d) excluderea decisă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director, în
cazul încălcării prevederilor statutului şi pentru prejudicii aduse Asociaţiei;
e) excluderea decisă de Adunarea Generală la propunerea Consiliul Director,
pentru neplata cu rea credinţă a cotizaţiei pe un termen mai mare de un an
calendaristic;
f) retragerea, în condiţiile legii, din proprie iniţiativă, comunicată Consiliului
Director în termen legal.
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CAPITOLUL IV: Organizarea şi conducerea Asociaţiei
Art. 13.
Organele Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori.
Art. 14.
Adunarea Generală este organul de conducere a Asociaţiei, alcătuit din membrii
fondatori.
Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control
permanent asupra organelor prevăzute la art. 13 lit. b) şi c).
Adunarea Generală se convoacă de către Preşedintele Asociaţiei sau la cererea
unei treimi din numărul total de membri fondatori şi poate avea caracter ordinar
sau extraordinar.
Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată pe an. Convocarea Adunării
Generale ordinare trebuie să fie însoţită de ordinea de zi propusă pentru şedinţă
trebuie făcută în scris, la avizierele Asociaţiei şi prin email, cu cel puţin 30 zile
înainte de data fixată. Locul de desfăşurare pentru Adunarea Generală poate fi
doar pe teritoriul României şi se stabileşte cu cel puţin 30 zile înaintea şedinţei.
Materialele supuse dezbaterii se pun la dispoziţia membrilor cu cel puţin 15 zile
înaintea şedinţei.
Adunarea Generală extraordinară va avea loc ori de câte ori este necesar şi se
convoacă de către Preşedintele Asociaţiei sau la cererea a cel puţin o treime din
numărul membrilor Asociaţiei. Pentru acesta, ordinea de zi, locul şi problemele
supuse dezbaterii se aduc la cunoştinţa membrilor cu cel puţin cinci zile înaintea
şedinţei.
Adunarea Generală este legal constituită dacă întruneşte cel puţin jumătate plus
unu din membrii fondatori ai Asociaţiei. În cazul în care Adunarea Generală nu
este legal constituită, se va face o nouă convocare la o data ulterioară, care nu va
fi mai devreme de 7 zile şi nici mai târziu de 30 de zile calculate de la data la care
s-a făcut prima convocare. Aceasta se va preciza în convocatorul pentru prima
adunare.
Data, ordinea de zi şi locul pentru a doua convocare se anunţă cu cel puţin 5 zile
înainte de şedinţă. La această convocare, Adunarea Generală se consideră legal
constituită, indiferent de numărul de participanţi.
Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul „pentru” exprimat de jumătate
plus unu din numărul membrilor prezenţi, în condiţiile în care s-a întrunit
cvorumul de şedinţă. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui Asociaţiei
este hotărâtor.
Un membru cu drept de vot poate să primească împuternicire scrisă de la un
membru absent, cu condiţia ca Preşedintele să fie înştiinţat despre aceasta,
înaintea şedinţei Adunării Generale.
Adunarea Generală este condusă de către Preşedinte sau de către unul dintre
Vicepreşedinţi, mandatat de către Preşedinte. În cazul în care Preşedintele şi toţi
vicepreşedinţii sunt absenţi, Adunarea Generală va fi convocată şi condusă de cel
mai în vârstă membru fondator care acceptă acest lucru.
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Adunarea Generală are următoarele competenţe:
a) aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare anuale;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea şi revocarea Comisiei de Cenzori;
e) aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director şi al Comisiei de
Cenzori;
f) aprobarea programului de activităţi;
g) aprobarea modificării actului constitutiv şi/sau a statutului;
h) aprobarea înfiinţării de filiale şi sucursale;
i) aprobarea mutării sediului Asociaţiei, afilierea la alte organizaţii, fundaţii şi
asociaţii, în conformitate cu scopul Asociaţiei şi legislaţia română în vigoare;
j) aprobarea modificării obiectului de activitate, în conformitate cu scopul
Asociaţiei şi legislaţia română în vigoare;
k) aprobarea politicii privind cotizaţiile;
l) aprobarea politicii de acordare a distincţiilor;
m) aprobarea acordării calităţii de membru de onoare al Asociaţiei;
n) aprobarea excluderii de membri ai Asociaţiei, la propunerea Consiliului
Director;
o) aprobarea regulamentelor interne de funcţionare;
p) aprobarea salariilor personalului angajat şi a indemnizaţiilor colaboratorilor;
q) aprobarea dizolvării şi lichidării Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase după lichidare;
r) aprobarea desfăşurării şi a altor activităţi prevăzute de lege şi în condiţiile
legii.
Deciziile pentru numirea Consiliului Director şi a cenzorilor, modificarea statutului,
modificarea actului constitutiv, dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se vor adopta cu
două treimi din numărul total al membrilor fondatori.
Art. 15.
Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este
interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în
linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua
parte la deliberare şi nici la vot.
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Art. 16.
Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv
şi/sau ale statutului sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la
Adunarea Generală sau care au votat împotrivă.
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor
cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu
au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se
consemneze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data
când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa,
după caz.
Art. 17.
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Consiliul Director este format din 9 membri.
În exercitarea competentei sale, Consiliul Director:
a) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
b) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
c) propune Adunării Generale excluderea de membri;
d) propune Adunării Generale procedura şi termenele de încasare a cotizaţiilor;
e) propune Adunării Generale excluderea membrilor care nu au achitat cotizaţia
pe un termen mai mare de un an calendaristic;
f) angajează personalul necesar desfăşurării activităţii specifice Asociaţiei, în
limitele impuse de bugetul aprobat;
g) propune Adunării Generale acordarea calităţii de membru de onoare;
h) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale,
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
j) elaborează regulamentul intern de funcţionare.
Consiliul Director îşi elaborează un regulament intern de funcţionare.
Art. 18.
Consiliul Director este compus din:
a) un preşedinte;
b) trei vicepreşedinţi;
c) un secretar general;
d) un trezorier;
e) trei membri.
Membrii Consiliului Director se desemnează de către Adunarea Generală prin votul
membrilor fondatori, nominal pe fiecare funcţie, pe o perioadă de doi ani.
Mandatul este reînnoibil.
În cazul în care se constată că oricare din membrii Consiliului Director nu-şi
îndeplineşte atribuţiile, nedepunând eforturile necesare pentru realizarea
scopurilor Asociaţiei, prin hotărârea Adunării Generale convocate în acest sens, se
va decide înlocuirea acestuia înaintea expirării mandatului de doi ani. Aceeaşi
procedură se va aplica şi în cazul în care, din motive obiective, un membru al
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Consiliului Director va trebui să fie înlocuit (deces, stare precară de sănătate,
etc.)
Consiliul Director se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este nevoie.
Consiliul Director se convoacă de către Preşedintele Asociaţiei, iar în lipsa acestuia
de către unul dintre Vicepreşedinţii desemnaţi de către Preşedinte.
Pentru buna desfăşurare a activităţilor Consiliului, acesta poate constitui comisii
de lucru permanente sau temporare, în funcţie de necesităţi.
Consiliul Director este legal constituit în prezenţa a cel puţin cinci membri, iar
deciziile acestuia se adoptă cu majoritatea celor prezenţi.
În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui este hotărâtor.
În caz de vacanţă sau indisponibilitate a unuia sau mai multor membri ai
Consiliului, ceilalţi membri decid dacă pot prelua atribuţiile acestuia sau convoacă
Adunarea Generală, în scopul completării Consiliului.
Art. 19.
Preşedintele:
a) exercită conducerea generală a Asociaţiei;
b) prezidează reuniunile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;
c) răspunde în faţa Adunării Generale;
d) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii.
Preşedintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai
Consiliului Director. El este ales pe o perioadă de patru ani si nu poate avea mai
mult de două mandate consecutive.
În cazul indisponibilităţii Preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt preluate de unul
dintre Vicepreşedinţi, care a fost desemnat de Preşedinte (sau de Consiliul
Director).
Art. 20.
Secretarul General:
a) realizează conducerea operativă curentă a Asociaţiei;
b) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu autorităţile centrale şi locale;
c) încheie contractele de muncă şi de colaborare în numele Asociaţiei;
d) dispune de semnătura în bancă;
e) organizează executarea hotărârilor Adunării Generale;
f) organizează activităţile Consiliului Director;
g) păstrează şi utilizează ştampila Asociaţiei;
h) elaborează bugetul propriu de venituri şi cheltuieli;
i) operaţionalizează hotărârile Consiliului Director referitoare la execuţia
bugetului de venituri şi cheltuieli, conform legislaţiei în vigoare;
Art. 21.
Dispoziţiile art. 15 se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului
Director. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau
statutului Asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 16.
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CAPITOLUL V: Organele de control
Art. 22.
Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de către o Comisie de Cenzori
formată din trei membri aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani.
Comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte periodic rapoarte asupra inventarului şi le prezintă Consiliului
Director;
c) întocmeşte rapoarte anuale asupra gestiunii şi execuţiei bugetului de venituri
şi cheltuieli, pe care le prezintă Adunării Generale;
d) participă la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot, prin reprezentant;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii de ordin financiar stabilite de Adunarea
Generală;
Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, desemnaţi
dintre membrii ordinari, alţii decât membrii Consiliului Director. Cel puţin unul
dintre cenzori trebuie să fie expert contabil, în condiţiile legii. Hotărârile Comisiei
de Cenzori se iau cu majoritate de voturi.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Cenzori se aprobă de
Consiliul Director.
CAPITOLUL VI: Resurse Patrimoniale ale Asociaţiei
Art. 23.
Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 200 lei. Ulterior, resursele patrimoniale ale
asociaţiei se vor constitui şi forma din:
a) suma de 500 lei (cinci sute lei), reprezentând contribuţia fiecărui membru
fondator persoană fizică;
b) suma de 1000 lei (una mie lei), reprezentând contribuţia membrului fondator
persoană juridică – Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti;
c) suma de 100 lei (una sută lei), reprezentând contribuţia fiecărui membru
cetăţean român;
d) echivalentul a 100 Euro (una sută Euro), reprezentând contribuţia fiecărui
membru cetăţean străin;
e) suma de 1000 lei (una mie lei), reprezentând contribuţia fiecărui membru
Societate comercială;
f) cotizaţiile anuale ale membrilor, legate, donaţii sau sponsorizări;
g) dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile;
h) alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse.
Asociaţia poate deţine în proprietate şi bunuri imobile.
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CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 24.
Membrul fondator persoană juridică Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti este
scutit de plata cotizaţiei anuale.
Membrii de onoare nu au obligaţia de plată a cotizaţiei.
Prezentul statut a fost amendat şi semnat de membrii fondatori, în şedinţa
Adunării Generale din data de 26 ianuarie 2017, după cum urmează:

DATELE DE IDENTIFICARE ŞI SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI
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