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STATUTUL	
	

Asociației	Inginerilor	Constructori	Proiectanți	de	Structuri	
proiect	2016	

	
Articolul	1	-	DISPOZITII	GENERALE 	
	
1.0.				Asociația	Inginerilor	Constructori	Proiectanți	de	Structuri,	este	o	organizație	profesională,	cu	

autonomie	 deplină,	 neguvernamentală,	 apolitică	 și	 cu	 activitate	 non	 profit.	 Personalitatea	
juridică	 este	 dobândită	 prin	 Hotărârea	 Judecătorească	 a	 Sectorului	 1	 București,	 sentința	
nr.1390/27	 aprilie	 1990.	 Asociația	 Inginerilor	 Constructori	 Proiectanți	 de	 Structuri	
funcționează	în	baza	prevederilor	O.G.	nr.	26/2000.	

1.1. Nume.	
Numele	 acestei	 organizații	 este	 Asociația	 Inginerilor	 Constructori	 Proiectanți	 de	 Structuri	
(denumită	în	acest	document	„Asociația”).	

1.2. Sediu.	
Sediul	Central	al	Asociației	va	fi	stabilit	de	către	Consiliul	de	Conducere	într-o	locație	permisă	
de	către	legislația	română.	

1.3. Durata	de	funcționare.	
Durata	de	funcționare	este	nelimitată.	

1.4. Scopul	și	obiectivele.	
Scopul	 Asociației	 este	 acela	 înscris	 în	 Certificatul	 de	 înregistrare:	 susținerea	 și	 apărarea	
intereselor	 profesionale	 și	 social-cetățenești	 ale	 membrilor,	 urmărind	 întărirea	 și	
consolidarea	 rolului	 acestora,	 a	 prestigiului	 și	 autorității	 lor	 profesionale,	 asigurarea	
drepturilor	 ce	 li	 se	 cuvin	pentru	activitatea	desfășurată,	 indiferent	de	 forma	 în	 care	 aceștia	
sunt	angajați.	
Obiectivul	 de	 bază	 al	 Asociației	 este	 creșterea	 continuă	 a	 științei	 și	 profesiei	 de	 inginer	
constructor	proiectant	de	structuri	pentru	construcții,	pentru	asigurarea	bunăstării	societății.	
Printre	celelalte	obiective	prioritare	ale	Asociației	se	numără:	

a) Militarea	 pentru	 drepturile	 profesionale	 și	 economice	 necesare	 unei	 corecte	 desfășurări	 a	
activității	profesionale;	

b) Militarea	 pentru	 recunoașterea	 deplină	 prin	 lege	 a	 profesiunii	 de	 Inginer	 Constructor	
Proiectant	de	Structuri.		

c) Militarea	pentru	 recunoașterea	de	 către	 autorități	 a	 dreptului	AICPS	de	 a	 certifica	 inginerii	
constructori	proiectanți	de	structuri	pe	trepte	de	competență;		

d) Sprijinirea	 activității	 de	 proiectare	 prin	 întocmirea	 de	 ghiduri	 și	 proceduri	 de	 proiectare	
(elaborate	 de	 comisii	 tehnice),	 tipizate	 (contracte,	 caiete	 de	 sarcini),	 cursuri	 de	 instruire	
continuă,	etc;	

e) Protejarea	proiectanților	de	structuri	prin:	
• Propuneri	de	îmbunătățire	a	cadrului	legislativ;	
• Explicarea/comentarea/adnotarea	cadrului	legislativ;	
• Reprezentarea	 interesului	 în	 cadrul	 protocoalelor	 de	 colaborare	 cu	 alte	 asociații	

profesionale;	
• Reprezentarea	intereselor	în	relațiile	cu	instituțiile	guvernamentale	(ISC,	MDRAP,	etc);	
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• Facilitarea	achiziționării	în	condiții	avantajoase	a	programelor	(software)	de	proiectare;	
• Realizarea	unui	parteneriat	cu	universitățile	și	facultățile	de	construcții;	
• Negocierea	 unui	 program	 de	 asigurări	 de	 răspundere	 profesională	 avantajoase	 pentru	

proiectanți;	
• Întocmirea	 și	 întreținerea	 unei	 baze	 de	 date	 cu	 proiectanții	 de	 structuri	 (membri	 și	

nemembri	ai	Asociației);	
f) Să	 sprijine	dezvoltarea	 activității	 de	proiectare	 și	 cercetare	 științifică	 și	 tehnică	 în	 instituții	

sau	organisme	de	profil.	
	

1.5. Asociația	Inginerilor	Constructori	Proiectanți	de	Structuri	este	organizată	și	funcționează	pe	
baza	prezentului	Statut,	a	Dispozițiilor	Executive,	a	Regulilor	și	Procedurilor	de	Funcționare	
ale	Asociației	și	a	Codului	de	Etică	Profesională,	documente	anexate	prezentului	Statut.	

Articolul	2	–	MEMBRII	ASOCIAȚIEI.	DREPTURI	ȘI	OBLIGAȚII. 	
2.0. Tipuri	 de	 membri.	 Calitatea	 de	 membru	 al	 Asociației	 este	 disponibilă	 pentru	 absolvenți	 și	

studenți	ai	 facultăților	de	construcții	din	lume,	a	organizațiilor	care	au	ca	profil	activitatea	de	
proiectare	de	structuri	pentru	construcții,	precum	și	altor	persoane	și	entități	a	căror	activitate	
se	desfășoară	în	alte	ramuri	asociate	industriei	de	construcții,	pe	teritoriul	României.	
Membrii	cu	drept	de	vot	ai	Asociației	sunt:	Membru	AICPS	(persoană	fizică),	Membru	Colectiv	
AICPS,	Membru	de	Onoare	al	AICPS,	Președinții	de	Onoare	ai	AICPS.	
Membrii	 fără	 drept	 de	 vot	 sunt:	Membru	 student	 al	 AICPS,	Membru	 asociat	 AICPS,	Membru	
Susținător	al	AICPS.	
Drepturile,	 responsabilitățile,	 criteriile	 și	 condițiile	 pentru	 tipurile	 de	membri	 și	 treptele	 de	
certificare	sunt	stabilite	în	documentul	Dispoziții	Executive	precum	și	în	documentele	anexate	
prezentului	Statut.	

2.1.	 	 Înscrierea	 pentru	 admiterea	 ca	 membru	 al	 Asociației	 se	 face	 în	 conformitate	 cu	 regulile	
stabilite	de	către	Comitetul	Executiv.		

2.2.		Obligații.	
Toți	membrii	 societății	 trebuie	 să	 semneze	 pentru	 luarea	 la	 cunoștință	 și	 pentru	 asumarea	
obligațiilor	 ce	 decurg	 din	 Statul	 Asociației,	 din	 Dispozițiile	 Executive,	 din	 Regulile	 și	
Procedurile	de	funcționare	ale	Asociației	și	din	Codul	de	Etică.	

2.3.		Certificarea	calității	de	Inginer	Constructor	Proiectant	de	Structuri.	
Membrii	individuali	ai	Asociației	pot	fi	certificați	pe	trepte	de	competență,	în	conformitate	cu	
cele	stabilite	în	Dispozițiile	Executive.	
	

Articolul	3	–	RETRAGEREA	DIN	CALITATEA	DE	MEMBRU	AL	ASOCIAȚIEI.	PROCEDURI	
DISCIPLINARE	
3.0. Retragerea	

Orice	membru	al	Asociației	poate	renunța	la	calitatea	de	membru.	
3.1.				Proceduri	disciplinare.	

Orice	 membru	 al	 Asociației	 poate	 fi	 supus	 unor	 sancțiuni	 disciplinare,	 ca	 urmare	 a	 unor	
notificări	sau	evenimente	apărute,	în	conformitate	cu	procedurile	adoptate	de	către	Comitetul	
Executiv.	

3.2.			Excluderea.	
Orice	 membru	 al	 Asociației	 poate	 fi	 exclus	 prin	 votul	 a	 cel	 puțin	 două	 treimi	 (2/3)	 din	
membrii	Consiliului	de	Conducere.	
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Articolul	4	–	TAXE	ȘI	COTIZAȚII	
4.0.	 Cuantumul	taxelor	și	al	cotizațiilor	anuale	este	stabilit	de	către	Consiliul	de	Conducere.	
	
Articolul	5	–	STRUCTURA	ORGANIZATORICĂ	
5.0. Organele	 de	 conducere	 ale	 Asociației	 sunt:	 Conferința	 Națională,	 Consiliul	 de	 Conducere,	

Comitetul	Executiv.	
Asociația	 	 are	 filiale	 care	 se	 organizează	 la	 nivel	 de	 județe,	 filialele	 fiind	 conduse	 de	 către	
președinții	de	filiale.	
Consiliul	 de	 Conducere	 face	 propuneri	 pentru	 amendarea	 Statutului,	 elaborează	 Dispozițiile	
Executive	și	este	organul	de	conducere	al	Asociației.	
Conferința	Națională	 validează	 hotărârile	 Consiliului	 de	 Conducere,	 iar	 Comitetul	 Executiv	 le	
pune	în	practică.	

5.1.		 Conferința	Națională	este	organul	suprem	de	conducere	al	Asociației.	
5.2.		 Consiliul	de	Conducere	al	Asociației,	conduce	activitatea	între	Conferințe	pe	baza	mandatului	

Conferinței	 Naționale,	 cu	 respectarea	 legilor	 în	 vigoare	 și	 a	 documentelor	 statutare	 ale	
Asociației.		
Consiliul	de	Conducere	este	responsabil	cu	întocmirea	Dispozițiilor	Executive	ale	Asociației.	

5.3.		 Comitetul	Executiv	 asigură	 conducerea	 curentă	 a	Asociației,	 pe	baza	Dispozițiilor	Executive	
stabilite	de	către	Consiliul	de	Conducere,	 a	 celorlalte	documente	 statutare	ale	Asociației,	 cu	
respectarea	legilor	române	în	vigoare.	
Comitetul	Executiv	este	responsabil	cu	elaborarea	Regulilor	și	Procedurilor	de	funcționare	ale	
Asociației.	

5.4.		 Asociația	are	Filiale	organizate	la	nivelul	județelor.	
Numărul	minim	de	membri	pentru	ca	o	Filială	să	fie	legal	constituită	este	de	5	(cinci).	
Activitatea	 filialelor	 se	 desfășoară	 în	 baza	 documentelor	 statutare	 ale	 Asociației,	 cu	
respectarea	legilor	române	în	vigoare.	

5.5.	 	Asociația	 are	 organizate	 comisii	 de	 specialitate:	 Comisii	 Tehnice,	 Comisia	 de	 Etică	
Profesională,	Comisia	de	Cenzori,	Comisii	de	Examinare	și	Certificare	și	altele.	

	
Articolul	6	–	ALEGEREA	MEMBRILOR	DIN	STRUCTURILE	CENTRALE	DE	CONDUCERE	
ALE	ASOCIAȚIEI	
6.0.	 	 	Alegerea	membrilor	structurilor	centrale	de	conducere	ale	Asociației	se	face	în	conformitate	

cu	cele	stabilite	în	Dispozițiile	Executive	ale	Asociației.	
6.1.	 Mandatul	membrilor	din	structurile	centrale	de	conducere	ale	Asociației	este	de	doi	ani.	
6.2.	 Președinții	de	Filiale	sunt	aleși	la	nivel	local.	

Președintele,	Directorii	Executivi	ca	și	ceilalți	zece	membri	ai	Consiliului	de	Conducere	sunt	
aleși	prin	vot	universal.	

	
Articolul	7	–	PATRIMONIUL	ASOCIAȚIEI	
7.1.				Patrimoniul	Asociației	este	constituit	din	totalitatea	bunurilor	mobile	și	imobile	dobândite	de	

către	 Asociație.	 Acesta	 este	 gestionat	 de	 către	 Comitetul	 Executiv	 prin	 Directorul	 Executiv	
Administrativ,	 iar	 gestiunea	 acestuia	 este	 controlată	 de	 către	 Consiliul	 de	 Conducere	 al	
Asociației.	

7.2.	 Patrimoniul	Asociației	este	indivizibil	și	netransmisibil.	Nu	poate	fi	înstrăinat	prin	ieșirea	din	
Asociație	a	unor	membri.	

7.3.	 Veniturile	 Asociației	 sunt	 cele	 rezultate	 din	 taxe	 și	 cotizații,	 în	 conformitate	 cu	 articolul	 4.	
Acestora	 li	 se	 adaugă	 venituri	 provenite	 din	 sponsorizări,	 donații,	 din	 contravaloarea	
organizării	unor	cursuri	de	instruire	profesională,	din	contravaloarea	participării	la	proiecte	
de	cercetare,	din	contravaloarea	organizării	unor	mese	rotunde	și	seminarii	tehnice.	



AICPS	-	Statut	 Pagina	4	din	4	 Proiect	-	2016	

7.4.	 La	cererea	Conducerilor	Filialelor	 județene	ale	Asociației,	pe	baza	unui	raport	scris,	adresat	
Comitetului	Executiv,	o	parte	din	venituri	pot	fi	direcționate	de	către	Consiliul	de	Conducere	
pentru	cheltuieli	ale	filialelor.	

	
Articolul	8	–	ÎNTRUNIRILE	MEMBRILOR	ASOCIAȚIEI	
8.1.	 Întâlnirile	membrilor	Asociației	pot	fi:	
-	 întâlniri	 ordinare,	 regulate,	 care	 se	 desfășoară	 după	 un	 program	 stabilit	 de	 către	 Consiliul	 de	

Conducere,	program	ce	poate	fi	înscris	în	Dispozițiile	Executive	ale	Asociației;	
-	întâlniri	extraordinare,	care	se	convoacă	de	către	Consiliul	de	Conducere	-	la	nivel	central	sau	de	

către	Președinții	de	Filiale	-	la	cererea	a	cel	puțin	5	membri		-		la	nivel	local.	
8.2.		 Comisia	 de	 Etică	 Profesională,	 Comisia	 de	 Cenzori,	 Comisiile	 de	 Evaluare	 și	 Certificare	 și	

Comisiile	 Tehnice	 au	 întâlniri	 de	 sine	 stătătoare	 și	 se	 convoacă	 ori	 de	 câte	 ori	 este	 cazul.	
Întâlnirile	acestora	sunt	avizate	în	prealabil	de	către	Comitetul	Executiv.	

	
Articolul	9	–	AMENDAMENTE	
9.0.	 Amendamentele	 la	 documentele	 statutare	 se	 vor	 face	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	

menționate	în	Dispozițiile	Executive.	
	
Articolul	10	–	PREVEDERI	FINALE	
10.1.	Asociația	 Inginerilor	 Constructori	 Proiectanți	 de	 Structuri	 are	 ștampilă,	 siglă,	 insignă	 și	

însemne	proprii.	
10.2.	Membrii	 Asociației	 își	 atestă	 calitatea	 prin	 legitimații,	 insigne,	 diplome,	 medalii	 și	 alte	

distincții.	
10.3.	Punctele	 de	 vedere	 exprimate	 de	 către	 membrii	 Asociației	 reprezintă	 poziția	 oficială	 a	

Asociației	doar	dacă	sunt	exprimate	într-un	mod	organizat,	în	cadrul	sistemului	de	organizare	
al	Asociației	și	al	prevederilor	din	documentele	statutare.	
Punctele	 de	 vedere	 exprimate	 de	 către	 membrii	 Asociației	 în	 publicații,	 reviste,	 revista	
Asociației,		reprezintă	doar	puncte	de	vedere	personale	și	nu	obligă	Asociația.	

10.4.	Dizolvarea	și	lichidarea	Asociației	se	hotărăște	de	către	Conferința	Națională	a	Asociației	prin	
vot	 secret,	 cu	 o	majoritate	 de	 trei	 sferturi	 (3/4)	 din	 numărul	 celor	 prezenți.	 Hotărârea	 de	
dizolvare	se	depune	la	Judecătoria	în	a	cărei	circumscripție	teritorială	își	are	sediul	Asociația,	
pentru	a	 fi	 înscrisă	 la	Registrul	Asociațiilor	și	Fundațiilor.	Prin	hotărârea	de	dizolvare	vor	 fi	
numiți	 și	 lichidatorii	 care	 își	 vor	 îndeplini	 mandatul	 sub	 controlul	 cenzorilor.	 După	
terminarea	lichidării,	lichidatorii	vor	cere	radierea	din	Registrul	Asociațiilor	și	Fundațiilor.	

10.5.	Prezentul	document	este	documentul	statutar	de	bază	al	Asociației.	
Documentul	Dispoziții	Executive	ale	Asociației	fixează	modul	în	care	prevederile	Statutului	se	
vor	interpreta,	dezvoltând	și	detaliind	Statutul.	
Documentul	Reguli	și	Proceduri	de	funcționare	ale	Asociației	indică	cum	vor	fi	pus	în	practică	
Dispozițiile	 Executive,	 fiind	 un	 ansamblu	 de	 proceduri	 specifice,	 reguli	 de	 funcționare	 și	
regulamente.	
Toate	 aceste	 documente,	 împreună	 cu	 Codul	 de	 Etică	 Profesională	 al	 Asociației	 fac	 parte	
integrantă	din	Statut.	

	
	


