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STATUTUL
ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE GEOLOGIE INGINEREASCǍ
(ARGI)
CAPITOLUL 1. DENUMIRE, SCOPURI, OBIECTIVE, SEDIU, DURATǍ
Art.1. Asociaţia Românǎ de Geologie Inginereascǎ, denumitǎ prescurtat ARGI, se
constituie ca asociaţie neguvernamentalǎ, profesionalǎ şi ştiinţificǎ, funcţionǎnd ca
personalitate juridicǎ. ARGI se înfiinţeazǎ pe baza hotǎrârii Adunǎrii Generale a membrilor
fondatori din 26 aprilie 1991 şi se organizezǎ potrivit Legii din 6 februarie 1924 şi a
Decretului din 31 decembrie 1989.
Prezentul Statut, cu modificǎrile aferente, a fost aprobat, în conformitate cu
dispoziţiile O.G. nr. 26/2000, modificatǎ prin Legea nr. 246/2005, în Adunarea Generalǎ a
membrilor ARGI din 5 iunie 2015.
Sigla Asociaţiei Române de Geologie Inginereascǎ este:

În toate anunţurile, mijloacele publicitare şi alte documente ale asociaţiei se va folosi
fie denumirea integralǎ, fie denumirea prescurtatǎ. Denumirea şi sigla Asociaţiei Române de
Geologie Inginereascǎ (ARGI) sunt protejate prin mijloace legale.
Art. 2. Scopurile ARGI sunt urmǎtoarele:
- actualizarea şi promovarea cunoştinţelor profesionale şi ştiinţifice ale membrilor
asociaţiei şi consolidarea orientǎrii spre protecţia mediului în elaborarea soluţiilor geologice
inginereşti;
- promovarea şi afirmarea metodelor, tehnicilor şi cercetǎrii ştiinţifice geologice
inginereşti în domenii conexe: inginerie civilǎ, minerit, protecţia mediului, geofizicǎ
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inginereascǎ, etc;
- încurajarea schimburilor de experienţǎ şi de specialişti între diferite instituţii de
cercetare, proiectare şi învǎţǎmânt din ţarǎ şi strǎinǎtate şi între membrii individuali;
- încurajarea participǎrii studenţilor în inginerie geologicǎ şi a tinerilor specialişti la
activitǎţile asociaţiei;
- susţinerea intereselor profesionale ale domeniului de activitate şi ale membrilor
asociaţiei în cazul unor iniţiative legislative sau în cazul unor reglementǎri sau activitǎţi
publice care pot aduce îngrǎdiri sau prejudicii profesionale categoriei inginerilor geologi;
- elaborarea si promovarea de reglementǎri tehnice în domeniul geologiei inginereşti
şi al ingineriei civile;
- organizarea de cursuri de specializare si perfecţionare a inginerilor care activeazǎ în
domeniul geologiei şi geofizicii inginereşti;
- participarea asociaţiei ca persoanǎ juridicǎ la proiecte de cercetare naţionale şi
internaţionale, precum şi la activitãţi economice de profil;
- promovarea principiilor de eticǎ profesionalǎ şi sprijinirea valorificǎrii ideilor
originale;
Art. 3. Pentru realizarea scopurilor propuse, ARGI are urmǎtoarele obiective:
- organizarea de mese rotunde, simpozioane, conferinţe, cu invitaţi din ţarǎ sau din
stǎinǎtate, pentru stimularea şi valorificarea activitǎţii de inginerie geologicǎ şi pentru
diseminarea cunoştinţelor noi în domeniu;
- stimularea participǎrii membrilor asociaţiei la manifestǎri ştiinţifice de specialitate,
sau de specialitǎţi înrudite, organizate în ţarǎ sau în strǎinǎtate;
- stimularea participǎrii studenţilor sau tinerilor specialişti, prin facilitarea participǎrii
scutite de taxe, la manifestǎrile cu caracter ştiinţific organizate de ARGI şi prin evidenţierea
activitǎţii celor mai merituoşi dintre ei prin diplome sau premii;
- susţinerea activǎ a participǎrii membrilor ARGI în comisii şi comitete tehnice de
specialitate la nivel guvernamental în vederea promovǎrii şi recunoaşterii reglementate
legislativ a activitǎţii inginerilor geologi;
- afilierea ARGI la International Association for Engineering Geology and the
Environment (IAEG) şi stimularea membrilor ARGI de a deveni membri activi în aceastǎ
asociaţie internaţionalǎ sau în comisiile acesteia; colaborarea cu alte asociaţii sau societǎţi de
profil apropiat;
- realizarea de lucrǎri de cercetare şi aplicative pe bazǎ de contract prin participarea
ARGI la contractarea acestor lucrǎri;
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- promovarea şi diseminarea activitǎţilor interne şi internaţionale ale ARGI precum şi
a manifestǎrilor ştiinţifice şi de specialitate din ţarǎ şi strǎinǎtate prin website-ul ARGI şi alte
medii de socializare;
- promovarea locurilor de muncǎ în domeniile geologie inginereascǎ si domenii
conexe (geologie, geofizicǎ, ingineria mediului etc.) pe site-ul asociaţiei;
-sprijinirea activitãţilor didactice-academice de profil prin subvenţii, donaţii sau alte
mijloace materiale, ale membrilor individuali sau colectivi, sau ale Asociaţiei.
Art. 4. ARGi are sediul în spaţiul oferit de Facultatea de Geologie şi Geofizicǎ, în
clǎdirea din Str. Traian Vuia nr. 6, Bucureşti;
Art. 5. Durata ARGI este pe termen nedeterminat, condiţiile de dizolvare fiind
precizate în Art. 34 al Statutului;
CAPITOLUL 2. MEMBRI
Art. 6. Membrii ARGI pot fi membri titulari şi membri onorifici;
Art. 7. Membrii titulari pot fi membri individuali sau membri asociaţi (colectivi).
Pot fi membri titulari ai ARGI persoanele (membri individuali), respectiv, instituţiile
(membri asociaţi) care desfǎşoarǎ activitǎţi în domeniul geologiei inginereşti, sau alte
domenii conexe, şi care aderǎ la Statutul ARGI;
Art. 8. Calitatea de membru titular (individual sau asociat) al ARGI se obţine pe
baza unei cereri de afiliere. Cererea se aprobǎ de cǎtre Consiliul Director al asociaţiei prin vot
deschis şi consemnat;
Art. 9. Membrii titulari (membrii individuali şi reprezentanţii desemnaţi ai
insituţiilor asociate - membrii asociaţi) au drept de vot deliberativ;
Art. 10. Membrii onorifici ai ARGI pot fi persoane fizice sau instituţii care
contribuie la realizarea scopurilor ARGI, la creşterea prestigiului sǎu în comunitatea ştiiţificǎ
naţionalǎ şi internaţionalǎ, la sponsorizǎri importante; calitatea de membru onorific se acordǎ
de cǎtre Consiliul Director;
Art. 11. Membrii onorifici au aceleaşi drepturi ca membrii titulari, dar nu au drept de
vot deliberativ, decât dacǎ sunt aleşi în organele de conducere;
Art. 12. Persoanele care au participat la constituirea ARGI sunt, de drept, membri
fondatori şi membri titulari ai ARGI. În semn de confirmare a contribuţiei lor la înfiinţarea
asociaţiei, ei vor figura ca membri fondatori în Analele ARGI;
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Art. 13. Calitatea de membru titular poate fi retrasǎ de cǎtre Consiliul de Conducere
în urmǎtoarele situaţii:
a) nu a achitat cotizaţia timp de doi ani;
b) a comis fapte care încalcǎ Statutul şi aduc prejudicii asociaţiei, apreciate în acest
sens de Consiliul de Conducere al ARGI;
c) la cerere;
Contestaţia împotriva hotǎrârii de retragere a calitǎţii de membru ARGI se
soluţioneazǎ de cǎtre Adunarea generalǎ;
Art. 14. Membrii ARGI au urmǎtoarele drepturi esenţiale:
a) sǎ aleagǎ şi sǎ fie aleşi în structurile de conducere;
b) sǎ participe la Adunǎrile Generale şi la toate manifestǎrile organizate de ARGI sau
de alte instituţii la care ARGI este invitatǎ;
c) membrii titulari au dreptul sa participe cu vot deliberativ la Adunǎrile Generale ale
Asociaţiei;
Art. 15. Membrii ARGI au urmǎtoarele îndatoriri:
a) sǎ activeze potrivit prevederilor Statutului;
b) sǎ rǎspundǎ la solicitǎrile formulate de Asociaţie;
c) sǎ achite cu regularitate cotizaţia anualǎ.
CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA ARGI
Art. 16. Organele de conducere ale ARGI sunt:
a) Adunarea Generalǎ;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de cenzori;
Art. 17. Adunarea Generalǎ este autoritatea supremǎ a ARGI. Se convoacǎ în
sesiune ordinarǎ odatǎ pe an, la data stabilitǎ de Consiliul Director. La cererea scrisǎ a unei
treimi din membrii Asociaţiei sau la propunerea Consiliului Director se poate convoca
Adunarea Generalǎ extraordinarǎ a ARGI;
Art. 18. Ca organism de conducere a activitǎţii ARGI, Adunarea Generalǎ are
urmǎtoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobǎ raportul anual de activitate;
b) dezbate şi aprobǎ bugetul de venituri şi cheltuieli;
c) fixeazǎ cotizaţia anualǎ;
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d) stabileşte direcţiile de activitate şi dezvoltare ale Asociaţiei;
e) stabileşte atribuţiile organismelor alese;
f) stabileşte tema, programul şi comitetele de organizare pentru manifestǎrile
ştiinţifice;
g) stabileşte structura organismelor ARGI şi alege prin vot secret, dintre membrii sǎi,
Consiliul Director şi Comisia de cenzori pentru un mandat de patru ani;
h) aprobǎ planurile de colaborare, relaţii şi afilieri cu alte societǎţi profesionale şi
instituţii din ţarǎ şi din strǎinǎtate;
i) stabileşte principalele aspecte legate de organizarea congreselor sau simpozioanelor
de geologie inginereascǎ şi constituie comitetele de organizare;
j) stabileşte înfiinţarea de filiale şi secţii de specialitate în acord cu solicitǎrile;
k) dezbate şi aprobǎ modificǎri ale Statutului Asociaţiei;
l) hotǎrǎşte asupra încetǎrii temporare a activitǎţii sau a dizolvǎrii ARGI;
m) aprobǎ şi decerneazǎ premiile ARGI, propuse de Consiliul Director.
Art. 19. În Adunarea Generalǎ au drept de vot deliberativ membrii titulari ai
Asociaţiei.
Art. 20. Adunarea Generalǎ este statutar constituitǎ dacǎ participǎ cel puţin 50% plus
unu din membrii titulari ai asociaţiei.
Art. 21. Hotǎrârile Adunǎrii Generale se considerǎ valabile dacǎ întrunesc cel puţin
50% plus unu din membrii titulari prezenţi.
Art. 22. Consiliul Director
Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei, reprezintǎ Asociaţia în relaţiile
alte societǎţi ştiinţifice sau profesionale şi în toate actele juridice, conformându-se Statutului
şi deciziilor Adunǎrii Generale. Rǎspunde de activitatea ARGI între sesiunile Adunǎrii
Generale.
Consiliul Director are urmǎtoarea componenţǎ:
- preşedinte;
- vicepreşedinte;
- secretar ştiinţific;
- trezorier;
- Past President (fostul preşedinte al Asociaţiei);
- şefii filialelor şi secţiilor de specialitate.
Art. 23. Consiliul Director se întruneşte lunar în şedinţe ordinare sau, la cererea
majoritǎţii simple a membrilor sǎi, în şedinţe extraordinare. Convocarea Consiliului Director
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se face de cǎtre Preşedintele ARGI, arǎtǎndu-se locul, data şi ordinea de zi a şedinţei.
Art. 24. Atribuţiile Consiliului Director:
a) îndeplineşte sarcinile formulate de Adunarea generalǎ;
b) asigurǎ aplicarea prevederilor statutare ale ARGI;
c) conduce activitatea între sesiunile Adunǎrii Generale;
d) convoacǎ şi organizeazǎ Adunǎrile Generale ale ARGI;
e) administreazǎ resursele materiale şi financiare ale ARGI în acord cu programele de
activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
f) întocmeste raportul de activitate şi bilanţul financiar care se prtezintǎ anual în
Adunarea Generalǎ;
a) sprijinǎ activitatea secţiilor şi filialelor ARGI;
b) desemneazǎ din partea ARGI delegaţii la conferinţe şi reuniuni interne şi
internaţionale şi membrii în comitetele tehnice sau comisiile guvernamentale
pentru care existǎ solicitǎri;
c) organizeazǎ conferinţele sau mesele rotunde periodice ale asociaţiei;
d) primeşte noi membri în ARGI;
e) decide asupra încetǎrii calitǎţii de membru ARGI;
f) încheie contracte de cercetare sau de prestǎri servicii cu terţi;
g) acceptǎ donaţiile oferite ARGI de cǎtre alte instituţii;
h) acordǎ titlul de membru onorific;
i) acordǎ premiile anuale pentru activitate ştiinţificǎ;
j) asigurǎ funcţionarea, structura şi actualizarea website-ului ARGI.
Consiliul Director este ales (pe funcţii) de cǎtre Adunarea Generalǎ.
Art. 25. Preşedintele asociaţiei, odatǎ ales, devine preşedintele Consiliului Director.
a) preşedintele asigurǎ conducerea curentǎ a întregii activitǎţi a ARGI şi urmǎreşte
aducerea la îndeplinire a hotǎrârilor Adunǎrii Generale şi a deciziilor Consiliului Director;
b) exercitǎ toate atribuţiile de conducere ale ARGI, în afara celor prevǎzute de Statut
în competenţa Adunǎrii Generale, Consiliului Director ori a Comisiei de cenzori;
c) angajeazǎ ARGI în relaţiile cu autoritǎţile publice, cu parteneri din ţarǎ şi din
strǎinǎtate;
d) rǎspunde de ducerea la îndeplinire a recomandǎrilor Comisiei de cenzori;
e) în lipsa preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de vicepreşedinte sau de un alt
membru desemnat al Consiliului Director.
Art. 26. Secţiile de specialitate ale ARGI reunesc membrii ARGI care activeazǎ în
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acelaşi domeniu al geologiei inginereşti. Secţiile se constituie dacǎ au obiectiv ştiinţific bine
definit şi dacǎ existǎ cel puţin 10 membri titulari care se declarǎ favorabili organizǎrii secţiei.
Aprobarea constituirii secţiei se acorda de cǎtre Adunarea Generalǎ.
Conducerea secţiilor se asigurǎ de cǎtre un şef de secţie şi un adjunct, aleşi de
membrii secţiei şi confirmaţi de cǎtre Consiliul Director.
Art. 27. Filialele teritoriale ale ARGI se pot constitui într-o localitate sau zonǎ
geograficǎ în care activeazǎ cel puţin 15 membri ARGI, cu aprobarea Adunǎrii Generale.
Conducerea filialelor se asigurǎ de cǎtre un şef de filialǎ şi un adjunct, aleşi de
membrii filialei şi confirmaţi de cǎtre Consiliul Director.
Art. 28. Comisia de Cenzori este compusǎ din doi membri, desemnaţi de Adunarea
Generalǎ, şi are scopul de a verifica gestiunea ARGI şi documentele contabile întocmite de
contabilul ARGI.
Comisia de Cenzori informeazǎ Consiliul Director asupra problemelor constatate,
fǎcând propuneri în consecinţǎ. Rǎspunde numai în faţa Adunǎrii Generale pentru activitatea
desfǎşuratǎ.
Art. 29. Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori sunt aleşi o datǎ la 4
ani şi nu pot îndeplini aceeaşi funcţie pentru mai mult de douǎ mandate consecutive.
CAPITOLUL 4. RESURSELE ARGI
Art. 30. Resursele Asociaţiei pot fi constituite din urmǎtoarele:
a) fonduri obţinute din taxe de înscriere şi cotizaţii;
b) venituri rezultate din taxe de participare la manifestǎri ştiinţifice organizate de
ARGI;
c) sponsorizǎri;
d) donaţii;
e) contracte de cercetare ştiinţificǎ, de prestǎri servicii, de expertizǎ şi consultanţǎ.
Art. 31. Cuantumul cotizaţiilor anuale ce trebuie plǎtite de cǎtre membrii asociaţiei se
stabileşte de cǎtre Adunarea Generalǎ.
Art. 32. Membrii onorifici şi membrii titulari studenţi sunt scutiţi de plata cotizaţiei.
CAPITOLUL 5. REVIZUIREA STATUTULUI
Art. 33. Prevederile prezentului Statut pot fi modificate cu acordul a douǎ treimi din
totatul membrilor cu drept de vot ai Asociaţiei.
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CAPITOLUL 6. DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI
Art. 34. Dizolvarea Asociaţiei se decide în urmǎtoarele condiţii:
a) prin hotǎrârea Adunǎrii Generale, cu votul a cel puţin douǎ treimi din membrii cu
drept de vot;
b) când organele de conducere nu mai pot fi constituite în conformitate cu prevederile
actualului Statut;
c) prin hotǎrârea instanţelor judecǎtoreşti pentru nerespectarea dispoziţiilor legale;
d) lichidarea opereazǎ în condiţiile şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.
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