
 

STATUTUL DE FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE 
BIOTEHNOLOGII MICROBIENE 

 
 
CAP. I. Denumire, Sediu, Forma juridica   
 
Art.1. Cadrele didactice si cercetatorii de la USAMV, Facultatea de Biotehnologii, 
catedrele Biochimie, Biotehnologie, Stiinţe Biologice, Biotehnologii industriale, 
prezenti in tabelul-anexa, am decis, in scopul  dezvoltarii si eficientizarii activitatii de 
cercetare si didactica aferente, sa infiinţam, in baza OG nr. 26/2000 o ascociatie cu 
denumirea:  
 
CENTRUL DE BIOTEHNOLOGII MICROBIENE 
(BIOTEHGEN) 
 
Art.2. Centrul isi are sediul in B-dul Marasti  nr. 59, Facultatea de Biotehnologii, 
corp A, cam 5 sector 1, Bucuresti, Romania. 
 
Art.3. Durata de functionare a asociatiei este nelimitata. 
 
Art.4. Patrimoniul initial al asociatiei este compus din suma de 1.500.000 (un milion 
cinci sute mii) lei, depusa la CEC, provenita din subscrierea liber consimtita a 
membrilor fondatori. 
Art.5. Centrul este organizat ca subunitate a Universitatii de Stiinte Agronomice si 
Medicina Veterinara Bucuresti. Totodata el se organizeaza prin extinderea 
colectivelor de cercetare: 
Microbiologie, Biochimie, Genetica si Biotehnologie. 
 
CAP. II. Obiectul de activitate 
 
Art. 6. Obiectul de activitate al centrului il constituie urmatoarele: 
- cercetarea fundamentala si aplicativa in domeniile: biotehnologii microbiene, 
biochimie, genetica, biologie moleculara 
- organizarea intretinerii, caracterizarii, si dezvoltarii unei colectii de culturi de 
microorganisme 
- organizarea si dezvoltarea de cursuri si programe universitare, de aprofundare 
- centrul va coordona si implementa disciplinele din domeniile enuntate in planul de 
invatamant 
- in masura posibilitatilor, centrul va dezvolta un program propriu de pregatire 
postuniversitara 
- activitati de tip workshop 



 

- asistenta tehnica de specialitate doctoranzilor 
- consultanta de specialitate 
- atragerea de fonduri si programe  de cercetare in domeniul biotehnologiilor 
microbiene aplicate 
- initierea de programe de colaborare internationala 
 
Art.7. Intreaga activitate se va desfasura in patru colective: 
Colectivul de Microbiologie, 
Colectivul de Biochimie, 
Colectivul de Genetica, 
Colectivul de Biotehnologie. 
 
CAP. III. Organele de conducere ale asociatiei: 
 
Art.8. Adunarea Generala a membrilor asociatiei. 
 
Adunarea Generala a asociatilor este organul de conducere compus din totalitatea 
membrilor fundatiei. Acest organ are urmatoarele atributii: 
- stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei 
- aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil 
- aproba structura organizatorica si stabileste remuneratia si modul de plata a 
personalului 
- alege si revoca membrii consiliului director 
- alege si revoca cenzorii 
- dispune cu privire la infiintarea de filiale 
- hotaraste modificarea actului constitutiv, precum si dizolvarea urmata de lichidare a 
asociatiei 
 
Art.9. Adunarile Generale ale asociatilor sunt de doua feluri: ordinare si 
extraordinare 
Adunarile Generale Ordinare au loc o data pe an, la trei luni de la incheierea 
exercitiului economico-financiar, pentru examinarea si aprobarea bilantului contabil 
si pentru stabilirea de programe de cercetare pentru anul viitor. 
Adunarile Generale Extraordinare se convoaca ori de cate ori este nevoie la cererea 
Presedintelui Consiliului Director sau la carerea scrisa a unui numar de membri 
reprezentand 1/3 din totalul membrilor asociatiei 
Adunarea Generala se convoaca prin scrisori recomandate la adresele indicate in 
tabelul anexa la prezentul statut. 
 
Art.10.  Adunarea Generala va fi prezidata de catre Presedintele  Consiliului 
Director. Adunarea poate alege un secretar care va intocmi procesul-verbal al 
sedintei.  Adunarea Generala este valabil constituita si poate lua decizii daca la prima 



 

convocare membrii prezenti sau reprezentanti sunt in proportie de 2/3 din totalul 
membrilor iar la a doua convocare rprezinta 1/3. Hotararile luate cu majoritatea 
simpla de voturi a celor prezenti sunt valabile. 
Art.11. Consiliul Director asigura punerea un executie a hotararilor Adunarii 
Generale. In exercitarea atributiilor sale Consiliul Director: 
 
- prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si 
cheltuieli si proiectul programelor asociatiei. 
- incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei 
- aproba organigrama si politica de personal a asociatiei 
- supervizeaza toate proiectele de cercetare si formare in care sunt implicate 
colectivele de cercetare 
- ia hotarari privind activitatea de cercetare si directiile  de dezvoltare ale centrului 
 
Art.12. Membrii Consiliului Director in numar de trei sunt alesi o data la 4 ani de 
catre Adunarea Generala. 
Prin derogare de la regula precedenta membrii Consiliului Director sunt numiti in 
persoana urmatorilor: 
- Presedintele Consiliului Director – Prof.Univ.Dr. JURCOANE STEFANA 
- Membru – BRAGADIREANU IOANA 
- Membru – DOBRESCU NICOLAE 
 
Art.13. Cenzorul asociatiei este numit in persoana doamnei MANEA GABRIELA 
Art.14. Calitatea de membru al asociatiei “BIOTEHGEN” o poate detine orice 
persoana fizica romana sau straina care isi insuseste dispozitiile prezentului Statut si 
declara inscris ca intelege sa respecte dispozitiile statutare. 
 
CAP.IV. Baza materiala 
 
Art.15.  Baza materiala si infrastructura deja existenta in cele trei catedre vor fi 
folosite pentru activitatea centrului. 
 
CAP.V. Venituri si cheltuieli 
 
Art.16. Asociatia poate folosi urmatoarele surse de venituri: 
- Surse provenite din granturi si contracte 
- Fonduri guvernamentale 
- Surse de finantare extrabugetare 
- Credite interne si internationale 
- Fonduri din consultanta 
- Donatii si sponsorizari 



 

Art.17. Veniturile realizate vor fi utilizate pentru: 
- dotarea tehnica a laboratoarelor 
- constituirea fondurilor de rezerva 
- taxe si impozite 
- organizarea de activitati workshop / conferinte 
- participarea la manifestari stiintifice si internationale 
- retributii ale personalului implicat in activitatea de cercetare 
 
Art.18. Alocarea si folosirea veniturilor centrului se va realiza in conformitate cu 
legile in vigoare si cu prezentul statut 
 
Art.19. Centrul are gestiune economica separata si un cont separat al Universitatii, 
in banca. 
 
CAP. VI. Obligatiile personalului centrului 
 
Art. 20. Intregul personal al centrului are urmatoarele obligatii: 
- sa participe la realizarea obectului de activitate 
- sa asigure functionarea centrului 
- sa gestioneze corect fondurile 
- sa nu participe la actiuni neloiale centrului de cercetare 
- sa respecte statutul centrului 
 
CAP.VII. Dizolvarea si lichidarea asociatiei 
 
Art.21. Asociatia se va dizolva prin una din urmatoarele modalitati, in conditiile 
prevazute  de art. 54-72 din OG. Nr. 26/2000: 
 
- de drept 
- prin hotararea instantelor judecatoresti 
- prin hotararea adunarii generale 
 
Art.22. In cazul dizolvarii asociatiei patrimoniul acesteia trece, pe baza de protocol 
in patrimoniul UNIVERSITATII de STIINTE AGRICOLE si MEDICINA 
VETERINARA (USAMV). 
 
CAP.VII. Dispozitii finale 
 
Art.23. Persoanele care la data intocmirii prezentului statut fac parte din Centrul de 
Biotehnologii Microbiene au toate drepturile si indatoririle stipulate in acest statut. 
Subsemnatii membri fondatori imputernicim prin prezentul Statut pe Dl.av.drd. 
DINU EUGEN sa depuna toate diligentele necesare pentru infiintarea asociatiei. 


