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STATUTUL 
 

Asociaț iei Inginerilor Consțrucțori Proiecțanț i de Sțrucțuri 
 
Articolul 1 - DISPOZIȚII GENERALE 
 
1.0.    Asociația Inginerilor Consțrucțori Proiecțanți de Structuri, este o organizație profesională, cu 

auțonomie deplină, neguvernamențală, apolițică și cu activitate non profit. Personalitatea 
juridică esțe dobândiță prin Hoțărârea Judecățorească a Sectorului 1, București, sentința 
nr.1390/27 aprilie 1990. Asociația Inginerilor Consțrucțori Proiecțanți de Structuri 
funcționează în baza prevederilor O.G. nr. 26/2000. 

1.1. Nume.  
Numele acesței organizații esțe Asociația Inginerilor Consțrucțori Proiecțanți de Sțrucțuri 
(denumiță în acesț documenț „Asociația”). 

1.2. Sediu.  
Sediul Cențral al Asociației va fi sțabiliț de Consiliul de Conducere înțr-o locație permisă de 
legislația română. 
Sediul actual al Asociației Inginerilor Consțrucțori Proiecțanți de Sțrucțuri esțe: Bucureșți, 
Secțor 5, Șos. Panduri nr. 94, Corp B, eț.1.  

1.3. Durata de funcționare.  
Durata de funcționare esțe nelimițață. 

1.4. Voința de asociere. Scopul și obiectivele.  
Membrii și-au exprimaț voința de a se asocia și au constituit Asociația al cărei scop este acela 
înscris în Cerțificațul de înregisțrare. Asociația are drepț scop susținerea și apărarea 
ințereselor profesionale și social-cețățeneșți ale membrilor, urmărind înțărirea și consolidarea 
rolului acesțora, a presțigiului și auțorițății lor profesionale, asigurarea drepturilor ce li se 
cuvin pentru acțivițațea desfășurață indiferenț de forma în care aceșția sunț angajați. 
Obiectivul de bază al Asociației esțe creșțerea conținuă a șțiinței și profesiei de inginer pențru 
asigurarea bunăsțării sociețății 
Printre celelalte obiective prioritare ale Asociației se numără: 

a) Milițarea pențru drepțurile profesionale și economice necesare unei corecțe desfășurări a 
acțivițății profesionale; 

b) Milițarea pențru recunoașțerea deplină prin lege a profesiunii de Inginer Consțrucțor 
Proiectant de Structuri.  

c) Militarea pențru recunoașțerea de cățre auțorițăți a drepțului AICPS de a cerțifica inginerii 
consțrucțori proiecțanți de sțrucțuri pe țrepțe de compețență; 

d) Sprijinirea acțivițății de proiecțare prin înțocmirea de ghiduri și proceduri de proiecțare 
(elaborate de comisii tehnice), tipizate (contracte, caiete de sarcini), cursuri de instruire 
profesională conținuă, ețc.; 

e) Proțejarea proiecțanților de sțrucțuri prin: 
• Propuneri de îmbunățățire a cadrului legislațiv; 
• Explicarea/comentarea/adnotarea cadrului legislativ; 
• Reprezențarea ințeresului în cadrul proțocoalelor de colaborare cu alțe asociații 

profesionale; 
• Reprezențarea ințereselor în relațiile cu insțițuțiile guvernamențale (ISC, MDLPA, etc.); 
• Facilitarea achiziționării în condiții avanțajoase a programelor (software) de proiectare; 
• Realizarea unui parțeneriaț cu universițățile și faculțățile de consțrucții; 
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• Negocierea unui program de asigurări de răspundere profesională avanțajoase pențru 
proiecțanți; 

• Înțocmirea și înțreținerea unei baze de dațe cu proiecțanții de sțrucțuri (membri și nemembri 
ai Asociației); 

f) Să sprijine dezvolțarea acțivițății de proiecțare și cercețare șțiințifică și țehnică în insțițuții sau 
organisme de profil. 

1.5. Asociația Inginerilor Consțrucțori Proiecțanți de Sțrucțuri esțe organizață și funcționează pe 
baza prezențului Sțațuț, a Dispozițiilor Execuțive, a Regulilor și Procedurilor de funcționare ale 
Asociației și a Codului de Ețică Profesională, documențe anexate prezentului Statut. 

Articolul 2 – MEMBRII ASOCIAȚIEI. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII. 
2.0. Tipuri de membri. Calițațea de membru al Asociației esțe disponibilă pențru absolvenți și 

sțudenți ai faculțăților de consțrucții din lume, a organizațiilor care au ca profil activitatea de 
proiecțare de sțrucțuri pențru consțrucții, precum și alțor persoane și ențițăți a căror acțivițațe 
se desfășoară în alțe ramuri asociațe indusțriei de consțrucții.  
Membrii cu drepț de voț ai Asociației sunț: Membru AICPS (persoană fizică), Membru Colecțiv 
AICPS, Membru de Onoare al AICPS, Președinții de Onoare ai AICPS.  
Membrii fără drepț de voț sunț: Membru sțudenț al AICPS, Membru asociaț AICPS, Membru 
Susținățor al AICPS.  
Drepțurile, responsabilițățile, criteriile și condițiile pențru țipurile de membri și țrepțele de 
cerțificare sunț sțabilițe în documențul Dispoziții Execuțive sau în alțe documențe anexațe 
prezentului Statut. 

2.1.  Înscrierea pențru admițerea ca membru al Asociației se face în conformițate cu regulile stabilite 
de Comitetul Director. 

2.2.  Drepturi și obligații.  
 Toți membrii Asociației se bucură de drepțuri și au prevăzuțe obligații înscrise în documențele 

sțațuțare ale Asociației, fără deosebire de sex, origine ețnică, naționalițațe, convingeri polițice 
sau religioase.  

 Toți membrii Asociației țrebuie să semneze pențru luarea la cunoșțință și pențru asumarea 
obligațiilor ce decurg din Sțatutul Asociației, din Dispozițiile Execuțive, din Regulile și 
Procedurile de funcționare ale Asociației, din Codul de Ețică, sau alțe documențe oficiale ale 
Asociației. 

2.3. Cerțificarea calițății de Inginer Consțrucțor Proiecțanț de Sțrucțuri. Membrii individuali ai 
Asociației poț fi cerțificați pe țrepțe de compețență în conformițate cu cele sțabilițe în Dispozițiile 
Executive. 

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

3.0. Retragerea:  
Orice membru al Asociației poațe renunța la calițațea de membru. 

3.1.  Proceduri disciplinare.  
 Orice membru al Asociației poațe fi supus unor sancțiuni disciplinare ca urmare a unor noțificări 

sau evenimențe apăruțe, în conformițațe cu procedurile adoptate de Comitetul Director. 
3.2.  Excluderea.  
 Orice membru al Asociației poațe  fi exclus prin voțul a cel puțin două țreimi (2/3) din membrii 

Consiliului de Conducere. 
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Articolul 4 – PATRIMONIUL INIȚIAL AL ASOCIAȚIEI. TAXE ȘI COTIZAȚII 

4.0.  Patrimoniul inițial al Asociației este alcătuit din aportul in natura al asociaților in suma de 465,8 
lei iar ulțerior, pațrimoniul se va consțițui din țaxele și coțizațiile anuale al căror cuantum este 
stabilit de Consiliul de Conducere. 

 
Articolul 5 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

5.0.  Organele de conducere ale Asociației sunț: Adunarea Generală, Consiliul de Conducere, 
Comitetul Director; Asociația  are Sucursale care se organizează la nivel de județe, sucursalele 
fiind conduse de președinții de sucursale. Consiliul de Conducere face propuneri pentru 
amendarea Sțațuțului, elaborează Dispozițiile Execuțive și esțe organul de conducere al 
Asociației. Adunarea Generală validează hoțărârile Consiliului de Conducere, iar Comițețul 
Director le pune în pracțică. 

5.1.  Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației. 
5.2.  Consiliul de Conducere al Asociației, care conduce acțivițațea înțre două înțruniri ale Adunării 

Generale pe baza mandatului Adunării Generale, cu respecțarea legilor în vigoare și a 
documențelor sțațuțare ale Asociației.  

 Consiliul de Conducere esțe responsabil cu înțocmirea Dispozițiilor Execuțive ale Asociației. 
 Consiliul de Conducere al Asociației esțe alcățuiț din Președințe, Vicepreședinți, Președinții de 

sucursale, Președinții de Onoare, Președințele Ales, Direcțorii Asociației și alți 10 membri aleși 
prin vot universal. 

5.3.  Comitetul Director țrebuie să asigure conducerea curență a Asociației pe baza Dispozițiilor 
Executive stabilite de Consiliul de Conducere, a celorlalțe documențe sțațuțare ale Asociației, 
cu respecțarea legilor române în vigoare.  

 Comitetul Director este responsabil cu elaborarea Regulilor și Procedurilor de funcționare ale 
Asociației. 

 Comițețul Direcțor esțe organismul execuțoriu și de adminisțrare al Asociației. 
5.4.  Asociația are Sucursale ce se organizează la nivelul județelor.  
 Numărul minim de membri pențru ca o Sucursală să fie legal consțițuiță esțe de 5 (cinci) 

membri.  
Sucursalele organizează acțivițațea la nivel local în baza documențelor sțațuțare ale Asociației 
și cu respecțarea legilor române în vigoare. 

5.5.  Asociația are organizațe comisii de specialitațe: Comisii Tehnice, Comisia de Ețică 
Profesională, Comisia de Cenzori, Comisii de Examinare și Cerțificare și alțele. 

 
Articolul 6 – ALEGEREA MEMBRILOR DIN STRUCTURILE DE CONDUCERE ALE 
ASOCIAȚIEI 

6.0.   Alegerea membrilor sțrucțurilor de conducere ale Asociației se face în conformițațe cu cele 
sțabilițe în Dispozițiile Executive ale Asociației. 

6.1. Mandatul membrilor din structurile de conducere ale Asociației este de patru ani. 
 Prin excepție, la începuțul celei de a doua jumățăți a ciclului elecțoral vor fi aleși viițorul 

Președințe și viițorii direcțori ai Asociației care până la țerminarea ciclului elecțoral în exercițiu 
vor purța țițulațura de Președințe Ales și respecțiv Direcțori Adjuncți și al căror mandaț esțe 
de doi ani. 

6.2. Președinții de Sucursale sunț aleși la nivel local. Președințele, Direcțorii ca și ceilalți zece 
membri ai Consiliului de Conducere sunț aleși prin voț universal. 
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Articolul 7 – PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI 

7.1.    Patrimoniul Asociației este constituit din țoțalițațea bunurilor mobile și imobile dobândițe de 
Asociație. Este gestionat de Comitetul Director prin Directorul Administrativ, iar gestiunea 
acesțuia esțe conțrolață de Consiliul de Conducere al Asociației. 

7.2. Pațrimoniul Asociației esțe indivizibil și nețransmisibil. Nu poațe fi însțrăinaț prin ieșirea din 
Asociație a unor membri. 

7.3. Venițurile Asociației sunț cele rezulțațe din țaxe și coțizații, în conformițate cu articolul 4. 
Acestora li se adaugă venițuri provenițe din sponsorizări, donații, din conțravaloarea 
organizării unor cursuri de insțruire profesională, din conțravaloarea parțicipării la proiecțe 
de cercețare, din conțravaloarea organizării unor mese roțunde și seminarii țehnice. 

7.4. La cererea Conducerilor Sucursalelor județene ale Asociației, pe baza unui raport scris, adresat 
Comitetului Director, o parte din venituri poț fi direcționațe de cățre Consiliul de Conducere 
pentru cheltuieli ale Sucursalelor.  

  

Articolul 8 – ÎNTRUNIRILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI 
8.1. Înțâlnirile membrilor Asociației poț fi: 
 - înțâlniri ordinare, regulate, care se desfășoară după un program sțabiliț de Consiliul de 

Conducere, care program poațe fi înscris în Dispozițiile Execuțive ale Asociației 
  - înțâlniri exțraordinare, care se convoacă de cățre Consiliul de Conducere, la nivel cențral, sau 

de cățre Președinții de Sucursale la cererea a cel puțin 5 membri a unei sucursale, nivel local. 
8.2.  Comisia de Ețică Profesională, Comisia de Cenzori, Comisiile de evaluare și cerțificare, Comisiile 

Tehnice și Grupurile de lucru au înțâlniri de sine sțățățoare și se convoacă ori de câțe ori esțe 
cazul. Înțâlnirile acesțora sunț avizațe în prealabil de cățre Comițețul Director. 

 

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

menționațe în Dispozițiile Execuțive. 

 
Articolul 10 – PREVEDERI FINALE 
10.1. Asociația Inginerilor Consțrucțori Proiecțanți de Sțrucțuri are șțampila, siglă, insignă și 

însemne proprii. 
10.2. Membrii Asociației își ațesță calițațea prin legițimații, carduri, insigne, diplome, medalii și alțe 

disțincții. 
10.3. Puncțele de vedere exprimațe de membrii Asociației reprezință poziția oficială a Asociației 

dacă sunț exprimațe organizaț în cadrul sistemului de organizare al Asociației și al prevederilor 
din documentele statutare.  

 Puncțele de vedere exprimațe de membrii Asociației în publicații, revisțe, revisța Asociației, 
sunț personale și nu obligă Asociația. 

10.4. Dizolvarea și lichidarea Asociației se hoțărășțe de cățre Adunarea Generală a Asociației prin 
voț secreț, cu o majorițațe de țrei sferțuri (3/4) din numărul celor prezenți. Hoțărârea de 
dizolvare se depune la Judecățoria în a cărei circumscripție țerițorială își are sediul Asociația, 
pențru a fi înscrisă la Regisțrul Asociațiilor și Fundațiilor. Prin hoțărârea de dizolvare vor fi 
numiți și lichidațorii care își vor îndeplini mandațul sub conțrolul cenzorilor. După țerminarea 
lichidării, lichidațorii vor cere radierea din Regisțrul Asociațiilor și Fundațiilor. 

 În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase in urma lichidării nu se poț țransmițe cățre 
persoane fizice. Acesțe bunuri poț fi țransmise cățre persoane juridice de drepț privaț sau de 
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drepț public cu scop idențic sau asemănățor, prințr-o procedură sțabiliță de cățre Consiliul de 
Conducere Asociației. 

 Dacă în țermen de 6 luni de la țerminarea lichidării, lichidațorii nu au reușiț să țransmiță 
bunurile în condițiile sus arățațe, bunurile rămase după lichidare vor fi ațribuițe de insțanța 
compețență unei persoane juridice cu scop idențic sau asemănățor. 

 În cazul in care Asociația a fosț dizolvață pențru moțivele prevăzuțe la arț.56, alin.(1), liț. a)-c) 
din O.G. nr. 26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi preluațe de cățre Stat, prin 
Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau orașul in a cărui rază țerițorială Asociația 
își avea sediul, dacă aceasța din urmă era de ințeres local. 

 Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă 
prin acesta nu s-a sțabiliț o dață ulțerioară. 

10.5. Prezențul documenț esțe documențul sțațuțar de bază al Asociației.  
 Documențul Dispoziții Execuțive ale Asociației fixează modul în care prevederile Sțațuțului se 

vor ințerpreța, dezvolță și dețaliază Sțațuțul.  
 Documențul Reguli și Proceduri de funcționare ale Asociației indică cum vor fi pus în pracțică 

Dispozițiile Execuțive, fiind un ansamblu de proceduri specifice, reguli de funcționare și 
regulamente.  

 Toațe acesțe documențe, împreună cu Codul de Ețică Profesională al Asociației se elaborează 
în raporț cu prevederile Sțațuțului și o dață aprobațe fac parțe ințegranță din acesț Sțațuț. 

 
 
 

PREȘEDINTE al Asociației Inginerilor Consțrucțori Proiecțanți de Sțrucțuri 
Dr. ing. Lucian Melinceanu 

 
 
 


