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ACT CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI „ALUMNI USV”
Art. 1: În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi
completările aduse de Ordonanţa Guvernului nr. 37/30.01.2003, cu privire la asociaţii şi
fundaţii, în calitate de asociaţi-fondatori, subsemnaţii:
- Nume ........................................... prenume .............................., cetăţean român, având
CNP ........................................, născut/ă la.........................., în localitatea .........................,
judeţul ......................................., domiciliat/ă în localitatea ........................................
Str. ...................................... Nr. ............, judeţul .............................., posesor a cărţii de
identitate seria ........... Nr. ....................... , eliberată de Poliţia .........................., la data
de .................. .
şi
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava , cu sediul în Suceava, str. Universităţii, nr. 13,
reprezentată de...........................................................................................................................
constituiţi în Adunarea generală a membrilor fondatori ai Asociaţiei cu denumirea oficială
Alumni USV, prin prezentul act constitutiv, a cărui autentificare o solicităm, am hotărât de
comun acord să înfiinţăm Asociaţia Alumni USV, organizaţie non-profit, cu scop nelucrativ,
de drept privat.
Art. 2: Asociaţia Alumni USV are sediul în Str. Universităţii nr. 13, municipiul Suceava,
cod 720229, judeţul Suceava, România. În funcţie de interesele asociaţiei, prin hotărârea
Adunării generale, sediul acesteia poate fi schimbat cu respectarea formalităţilor prevăzute
de lege. De asemenea, asociaţia poate să înfiinţeze sucursale sau filiale în orice localitate din
ţară şi străinătate. Asociaţia se poate afilia pentru realizarea scopului său cu organizaţii,
asociaţii, fundaţii şi federaţii din ţară şi străinătate.
Art. 3: Scopul Asociaţiei este dezvoltarea unui parteneriat activ între absolvenţi, studenţi,
cadre didactice şi foste cadre didactice ale Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava pentru
a susţine dezvoltarea profesională a acestora şi progresul instituţional al universităţii.
Art. 4: Pentru îndeplinirea acestui scop, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:
(a) Extinderea şi optimizarea reţelei sociale de comunicare între absolvenţi, studenţi,
cadre didactice şi foste cadre didactice ale USV;
(b) Stabilirea, consolidarea şi promovarea relaţiilor de colaborare între absolvenţi,
studenţi, cadre didactice şi foste cadre didactice ale USV;
(c) Creşterea gradului de implicare a absolvenţilor, studenţilor, cadrelor didactice şi
foste cadre didactice în dezvoltarea instituţională a USV;
(d) Promovarea imaginii USV şi a absolvenţilor săi, precum şi a rolului acestora în
dezvoltarea regională, naţională şi internaţională;

(e) Susţinerea îmbunătăţirii continui a sistemului de învăţământului superior şi a
cercetării ştiinţifice sucevene, precum şi orientarea acestora către nevoile reale ale
economiei şi societăţii româneşti şi a Uniunii Europene, în ansamblul ei;
(f) Sprijinirea integrării şi dezvoltării profesionale a absolvenţilor USV.
Art. 5: Pentru realizarea acestor obiective, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:
(a) Crearea şi dezvoltarea unui portal web care să ofere informaţii actualizate despre
universitate şi absolvenţii săi şi să faciliteze comunicarea şi colaborarea între
absolvenţi;
(b) Constituirea şi dezvoltarea unei baze de date cu informaţii despre membrii asociaţiei
Alumni USV ce va fi disponibilă on-line;
(c) Organizarea de reuniuni şi întâlniri periodice între absolvenţi, studenţi, cadre
didactice şi foste cadre didactice ale USV;
(d) Dezvoltarea unor servicii de consiliere în carieră pentru studenţii şi absolvenţii USV;
(e) Susţinerea şi organizarea de târguri pentru prezentarea oportunităţilor de angajare pe
plan local, regional, naţional şi internaţional;
(f) Realizarea şi distribuirea de materiale informative privind activităţile asociaţiei
Alumni USV şi ale absolvenţilor şi universităţii, în general;
(g) Constituirea şi administrarea unor fonduri de burse pentru studenţii USV ce se
disting în cadrul activităţilor asociaţiei şi ale universităţii;
(h) Realizarea de proiecte şi programe pentru modernizarea sistemului de
învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice sucevene şi a infrastructurii
aferente, precum şi pentru orientarea lor către nevoile reale ale economiei şi
societăţii româneşti şi a Uniunii Europene, în ansamblul ei;
(i) Activităţi subsidiare cu caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare
îndeplinirii obiectivelor sale;
(j) Colaborarea şi asocierea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate;
(k) Acordarea de premii şi diplome persoanelor ce s-au distins în cadrul activităţilor
susţinute de asociaţie;
(l) Activităţi de promovare a imaginii USV şi a absolvenţilor săi, precum şi a rolului
acestora în dezvoltarea regională, naţională şi internaţională;
(m)Organizarea şi susţinerea de conferinţe, seminarii, simpozioane, mese rotunde şi ale
manifestări culturale şi ştiinţifice pentru realizarea obiectivelor asociaţiei;
(n) Iniţierea şi desfăşurarea de programe sociale, umanitare şi comunitare;
(o) Înfiinţarea de societăţi comerciale pe baza legislaţiei în vigoare;
(p) Organizarea şi desfăşurarea de alte activităţi economice, sociale şi culturale în
vederea asigurării suportului necesar ducerii la îndeplinire a scopului şi obiectivelor
asociaţiei.
Art. 6: Asociaţia Alumni USV se constituie pe durată nelimitată.
Art. 7: Patrimoniul social al asociaţiei la data constituirii acesteia este alcătuit dintr-un activ
patrimonial în valoare .............................. RON, aport în numerar, satisfăcând astfel
cerinţele art.6 lit.f din OG 26/2000, depus de asociaţi ............................................
Precizări privind modul de constituire a patrimoniului …………………………..
Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în
materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8: Organele principale de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt în
acord cu O.G. nr. 26/31.02.2000 modificată şi completată de O.G. nr. 37/2003 sunt:
(a) Adunarea generală;
(b) Consiliul director;
(c) Comisia de cenzori.
Organul de conducere al Asociaţiei, Adunarea generală, este formată, la înfiinţare, din
membrii fondatori.
Asociaţia va avea un Consiliu director, organul de administrare, format din 19 membri şi
persoane din afara asociaţiei în număr de cel mult o pătrime din componenţa sa:
a) preşedinte (ales dintre absolvenţii USV);
b) 3 vicepreşedinţi: un vicepreşedinte ales dintre absolvenţii USV, un vicepreşedinte
ales dintre cadrele didactice ale USV, un vicepreşedinte împuternicit al conducerii
USV;
c) 1 secretar / trezorier;
d) 1 consilier juridic;
e) 1 proiectant website şi baze de date;
f) 9 reprezentanţi ai absolvenţilor (câte un reprezentant al absolvenţilor din fiecare
facultate a universităţii);
g) 1 reprezentant al absolvenţilor cu cetăţenie străină;
h) 1 reprezentant al studenţilor;
i) 1 reprezentant ai actualelor şi fostelor cadre didactice din USV.
Consiliul director va avea următoare componenţă:
Preşedinte ………
…...
…...
…...
Controlul financiar se va face de către comisia de cenzori a asociaţiei, formată din 3
membri.
Atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control sunt prevăzute în Statutul
asociaţiei.
Art. 9
Adunarea generală a Asociaţiei Alumni USV împuterniceşte pe D-na ..............................., cu
domiciliul ....................................................................., CNP ………………………. ,
legitimat cu cartea de identitate seria …………… nr. ….. pentru a ne reprezenta cu puteri
depline în faţa notarului public sau avocatului, organelor de justiţie şi organelor financiar
bancare în vederea dobândirii personalităţii juridice, înscrierea asociaţiei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, obţinerea avizelor necesare, precum şi să semneze orice acte
modificatoare ale Actului constitutiv şi Statutului asociaţiei, modificări impuse de instanţa
judecătorească competentă, semnătura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă.
Art. 10
Tehnoredactat de către părţi în ……(Numărul de membri fondatori + 1)………………….
exemplare, astăzi, data atestării, din care s-au eliberat părţilor …….(Numărul de membri
fondatori)…………… exemplare după semnare şi atestare.

SEMNĂTURILE FONDATORILOR
.............................................................................
............................................................................

