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STATUTUL 
ASOCIAȚIEI UTILIZATORILOR QGIS 

== prevederi statutare pentru solicitanții la înscrierea ca membri ai Asociației == 

 
 
I. GENERALITĂȚI 

Asociația Utilizatorilor QGIS este o persoană juridică română de drept privat cu scop 
nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei 26/2000. Este o asociație nonprofit, 
non-guvernamentală, independentă, cu beneficiu public. 

Asociația este constituită pe o perioadă de timp nedeterminată și are sediul în municipiul 
Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului nr. 1, județul Vâlcea, România. Poate deschide filiale și în alte localități 
din țară sau străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în 
uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru 
îndeplinirea scopului propus. 

II. SCOP 

• Coordonarea dezvoltării QGIS și a resurselor financiare disponibile în scopul îmbunătățirii 
QGIS  și a modului de utilizare al acestuia; 

• Promovarea QGIS în România prin organizarea de cursuri, seminare, tabere și stagii 
susținute de personalități recunoscute în domeniu din țară și străinătate și prin publicarea 
de articole în mijloace  mass-media; 

• Inițierea dezvoltării de aplicații și module bazate pe QGIS (exemplu: cadastre subterane, 
supraveghere, planuri urbanistice, sisteme de utilități publice, silvicultură etc); 

• Asigurarea informării și documentarii propriilor membri prin organizarea de cursuri, stagii 
de instruire  sau diverse metode online de transmitere a noutăților specifice platformei 
QGIS; 

• Sprijinirea cercetărilor și studiilor în domeniul QGIS sau în domenii conexe cum ar fi ale 
organizației OSGEO sau ale bazelor de date și limbajelor de programare Open-Source. 

III. ACTIVITĂȚI 

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația își propune realizarea următoarelor activități: 
• Organizarea de cursuri, seminare, tabere și stagii susținute de personalități recunoscute în 

domeniu din țară și străinătate; 
• Asigurarea de consultații sau sprijin persoanelor fizice sau juridice în domeniul pregătirii de 

specialitate; 
• Editarea și  publicarea unor materiale legate de specificul QGIS precum și a unor lucrări de 

natură să promoveze QGIS; 
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• Realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe 
informatice și alte materiale informative; 

• Dezvoltarea de programe și aplicații proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile publice 
din țară și străinătate; 

• Derularea unor activități economice proprii în vederea autofinanțării; 
• Alte activități permise de lege, potrivit scopului asociației. 

IV. ORGANIZARE 

IV.1. Membrii Asociației 

În cadrul Asociației Utilizatorilor QGIS pot exista următoarele tipuri de membri: 
individuali (persoane private), colectivi (companii, asociații, instituții de stat centrale și/sau locale, 
instituții de învățământ etc) și onorifici, iar în componența sa pot exista: 

a) membri cu drept de vot; 
b) membri de onoare fără drept de vot; 
c) membri de onoare cu drept de vot; 
d) colaboratori voluntari; 
e) personal angajat, potrivit Legislației muncii. 

Categoriile de membrii (plătitori de taxe anuale de membru) existente în cadrul Asociației 
sunt următoarele: 

➢ categoria A - membri colectivi mari ( unități administrativ teritoriale cu peste 100.000 de 
locuitori sau persoane juridice de drept privat sau public cu peste 10 salariați) - cotizația 
anuală de 750 euro; 

➢ categoria B - membri colectivi mici ( unități administrativ teritoriale cu 100.000 de locuitori 
sau mai puțin, persoane juridice private sau de drept public cu 10 angajați sau mai puțin) 
cotizația anuală de 500 euro; 

➢ categoria C - membri individuali - cotizația anuală de 100 de euro; 
➢ categoria D -  studenți și pensionari - cotizația anuală de 50 euro. 

IV.2. Calitatea de Membru al Asociației 

Pentru a deveni membru cu drept de vot  al Asociației Utilizatorilor QGIS orice persoană 
interesată trebuie să depună o cerere scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândește prin 
aprobarea cererii de către Consiliul Director și impune obligația de plată a cotizației anuale, în 
funcție de categoria cărei aparține. 

Calitatea de membru de onoare fără drept de vot se atribuie de către Consiliul Director pe 
o perioadă nelimitată și nu impune obligația de plată a cotizației anuale. 

Calitatea de membru de onoare cu drept de vot  se acordă pe o perioadă de un an de zile de 
către Consiliul Director persoanelor care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea 
activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației. 
Membrii de onoare cu drept de vot nu au obligația de a plăti cotizația anuală.  
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Termenul de un an se consideră de la data emiterii hotărârii Consiliului Director de acordare 
a calității de membru de onoare cu drept de vot. La împlinirea termenului de un an, calitatea de 
membru de onoare cu drept de vot încetează de drept, fără alte formalități. Calitatea de membru de 
onoare cu drept de vot poate fi prelungită de Consiliul Director pe perioade egale de un an de zile. 

Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puțin doi 
membri ai Asociației. 

IV.3. Drepturile Membrilor Asociației 

Membrii Asociației Utilizatorilor QGIS au următoarele drepturi: 

▪ să participe la activitățile organizate de Asociație; 
▪ să facă propuneri în Adunarea Generală; 
▪ să aleagă și să fie aleși în organele de conducere. 

IV.4. Obligațiile Membrilor Asociației 

Membrii Asociației Utilizatorilor QGIS au următoarele obligații: 
▪ să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere; 
▪ să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației; 
▪ să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației; 
▪ să susțină, la cererea membrilor Asociației, rezolvarea litigiilor apărute în cadrul activităților 

specifice în conformitate cu normativele și reglementările existente; 
▪ să cotizeze anual cu o sumă al cărui cuantum este în funcție de Categoria cărei aparține 

membrul. 

Cuantumul cotizației anuale poate fi modificat de Consiliul Director. Cotizația anuală 
trebuie achitată în avans, până cel mai târziu la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru 
care se plătește. Cei care dobândesc calitatea de membru după data înființării asociației, au obligația 
să achite cotizația anuală, în întregime pentru anul în care au dobândit calitatea de membru, în 
maxim 5 zile de la data dobândirii calității de membru, sub sancțiunea pierderii de drept a calității 
de membru. 

V. ADMINISTRARE 

❖ Organul de conducere al Asociației Utilizatorilor QGIS este Adunarea generală, alcătuită 
din totalitatea asociaților. 

❖ Organul executiv al Asociației Utilizatorilor QGIS este Consiliul Director. 

❖ Organul de reprezentare al Asociației Utilizatorilor QGIS este Președintele Asociației. 

V.1. Adunarea generală 

Adunarea generală reprezintă organul de conducere al Asociației și este compusă din 
totalitatea membrilor Asociației. 
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V.1.1. Atribuțiile Adunării generale 

• aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației; 
• aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situației financiare anuale; 
• alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director și a Președintelui; 
• înființarea de filiale; 
• modificarea actului constitutiv și a statutului Asociației; 
• dizolvarea și lichidarea Asociației; 
• stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare. 

V.1.2. Ședințele Adunării generale 

Adunarea Generală se întrunește o dată pe an în ședință ordinară și în ședințe extraordinare ori 
de câte ori este nevoie. Adunarea Generală este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din 
membrii Asociației. 

Participarea la Adunarea Generală poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de 
comunicare la distantă: teleconferință, videoconferință, conferință pe internet ori intranet, ș.a.  

Desfășurarea acestor ședințe se poate efectua numai în cazul în care condițiile tehnice permit 
identificarea directă și concomitentă a participanților de către fiecare din ceilalți participanți la ședință și înregistrarea în timp real a deliberărilor. 

V.1.3. Convocarea Adunării generale 

Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puțin 1/3 din 
numărul membrilor, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii, prin înștiințări scrise sau telefonice. 

Adunarea Generală extraordinară se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puțin 1/2 
din numărul asociaților, cu cel puțin o săptămână înaintea întrunirii prin înștiințări scrise sau 
telefonice.  

Convocările ședințelor Adunării generale se pot face și prin email, la adresele de email 
indicate de fiecare membru (adrese înregistrate oficial în formularul de adeziune și actualizate corespunzător, după caz).  

V.1.4. Precizări finale 

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi. La vot participă doar 
membrii cu drept de vot, care și-au achitat cotizația anuală.  

În cadrul Adunărilor Generale, în cazul în care Asociația va avea și alți membri în afara 
membrilor fondatori, membrii fondatori au un drept de veto care se exercită de către aceștia doar în 
unanimitate.  

Pentru fiecare hotărâre a Adunării Generale se va menționa în procesul verbal al Adunării 
Generale dacă membrii fondatori au înțeles să exercite sau nu dreptul de veto. În cazul în care 
dreptul de veto este exercitat de membrii fondatori, atunci hotărârea supusă votului nu poate fi 
adoptată și nu produce nici un efect. 
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V.2. Consiliul Director 

V.2.1. Componența Consiliului Director 

Consiliul Director este organul executiv al Asociației Utilizatorilor QGIS și este compus 
dintr-un număr impar de membri, minimum trei și maximum șapte. Președintele conduce Consiliul 
Director și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.  

Din Consiliul Director vor face parte cel puțin doi membri fondatori. Membrii fondatori care 
fac parte din Consiliul Director în care sunt  numiți și alți membri decât cei fondatori au drept de 
veto care se exercită de către membrii fondatori doar în unanimitate.  

Pentru fiecare hotărâre a Consiliului Director se va menționa dacă membrii fondatori au 
înțeles să exercite sau nu dreptul de veto. În cazul în care dreptul de veto este exercitat de membrii 
fondatori, atunci hotărârea supusă votului nu poate fi adoptată și nu produce nici un efect. 

V.2.2. Atribuțiile Consiliului Director 

Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. În 
exercitarea competenței sale, Consiliul Director: 

• prezintă Adunării Generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri și 
cheltuieli, situația financiară anuală, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul 
programelor Asociației; 

• încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației; 
• aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației; 
• aprobă primirea de noi membri și hotărăște ridicarea calității de membru, la cererea celui în 

cauză sau la cererea a cel puțin doi membri ai Asociației; 
• poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al 

Asociației, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama Asociației sau pentru a 
îndeplini orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală; 

• hotărăște schimbarea sediului Asociației; 
• îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală. 

V.2.3. Ședințele Consiliului Director 
 

Consiliul Director se întrunește în ședință ordinară o dată pe semestru și în ședințe 
extraordinare ori de câte ori este necesar. Participarea la reuniunile Consiliul Director poate avea 
loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță: teleconferință; videoconferință; 
conferință pe internet ori intranet, s.a.  

Desfășurarea acestor ședințe se poate efectua numai în cazul în care condițiile tehnice permit 
identificarea directă și concomitentă a participanților de către fiecare din ceilalți participanți la ședință și înregistrarea în timp real a deliberărilor. 
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V.3. Președintele Asociației 

Președintele Asociației Utilizatorilor QGIS are următoarele atribuții: 
• reprezintă Asociația în relațiile cu terții; 
• coordonează activitatea compartimentelor Asociației; 
• conduce Consiliul Director și prezidează Adunarea Generală; 
• îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală. 

În lipsa Președintele Asociației Utilizatorilor QGIS, vicepreședinții exercită atribuțiile 
acestuia.  

VI. PATRIMONIUL 

Patrimoniul Asociației este alcătuit din: 

• cotizații, donații, finanțări, resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, 
sponsorizări, moșteniri; 

• activități economice proprii în măsura în care acestea sunt în concordanță cu scopul 
Asociației; 

• societăți comerciale înființate – dividendele obținute de Asociație din activitățile acestor 
societăți comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleași societăți comerciale, se folosesc 
obligatoriu pentru realizarea scopului Asociației; 

• alte venituri prevăzute de lege. 

VII. DISPOZIȚII FINALE 

• Modificările aduse statutului Asociației necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării 
Generale. Statutul actual, redactat în limba română a fost adoptat în Adunarea Generală de 
constituire și a intrat în vigoare la data înregistrării sale în Registrul Persoanelor Juridice de 
la Judecătoria Râmnicu Vâlcea – 09.02.2018. 

• Dizolvarea Asociației necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. În caz de 
dizolvare, bunurile și fondurile Asociației intră în patrimoniul unei alte asociații sau fundații 
cu scop identic sau asemănător care va fi desemnată de Adunarea Generală. 
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