
 

Statutul Cercului Studențesc  

“GISTURIS” 

 

Capitolul I. Dispoziții generale 

 

Prin acord propriu, subsemnații: 

1) Std. Urzică Andrei 

2) MSc. Albu Liviu-Marian  

3) Std. Șorea Ionuț 

 

în colaborare cu: 

 

4) Conf. Univ. Dr. Stoleriu Cristian Constantin 

5) Lect. Univ. Dr. Stoleriu Oana Mihaela 

6) Dr. Asist. Cerc. Mihu-Pintilie Alin 

7) Drd. Enea Andrei 

se asociază pentru înființarea Clubului Studențesc „GISTURIS”, care face obiectul prezentului 

statut.  

 

Art. 1.Denumirea și sediul clubului 

 Clubul studențesc „GISTURIS” își va desfășura activitatea în Corpul B al Universității 

“Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bulevardul Carol I, nr. 20A, Facultatea de Geografie și Geologie, 

Departamentul de Geografie, etajul III, sala B661. 

 

Art. 2.Clubul studenţesc se constituie pe o perioadă nedeterminată.  

 

Art. 3. Scopurile și obiectivele clubului 

1) Clubul are ca scopuri: 

a. Aprofundarea și transferul de cunoștințe,între membrii cercului și cadrele 

didactice, legate de Geomatică aplicate în Geografie, Geografia Turismului, 

Știința Mediului, Planificare Teritorială, Hidrologie-Meteorologie. 



 
b. Formarea competențelor profesionale și științifice prin activități de 

cercetare,activități practice, activități de mentorat (didactice), activități de 

editare suport informațional (reviste, organizare de evenimente, simulare de 

târguri etc.). 

c. Formarea de echipe interspecializate de lucru, grupuri de lucru. 

d. Formarea unui spirit moral, motivațional și creativ privind respectarea 

timpilor necesari realizării de proiecte(științifice, metodologice, editoriale, 

organizatorice etc.). 

e. Dezvoltarea de parteneriate în vederea realizării de proiecte care pot fi 

donate și transmise prin contracte de colaborare instituțiilor interesate.  

2) Clubul are ca obiective: 

a. Stimularea activităților extracuriculare pentru studierea Geomaticii și 

Geografiei Turismului, inclusiva aplicabilității acestora în Geografie, de către 

studenți de la ciclurile de licență și master, care au calitatea de membri ai 

clubului. 

b. Transferul de cunoștințe între membrii cercului și cadrele didactice în cadrul 

întâlnirilor tematice. 

c. Promovarea imaginii Facultății de Geografie și Geologie, Departamentul de 

Geografie prin intermediul proiectelor realizate, și prin intermediul stand-

urilor de prezentare în cadrul diverselor evenimente universitare și 

preuniversitare. 

d. Realizarea de tematici de lucru (metodologie de analiză geografică, tutoriale 

pentru învățarea unor metodologii de realizare a unor analize specifice 

programelor GIS și Turism, de utilizare a unor funcții și unelte din GIS, de 

calculare a unor indicatori turistici și de spațializare a acestora în mediul GIS 

etc.), dar și specifice Geomaticii și aplicabile domeniului Geografiei și 

Științei Mediului.  

e. Redactarea unei reviste anuale și/sau semestriale de către membrii clubului în 

care să fie scrise articole bazate pe rezultatele muncii prestate în cadrul 

proiectelor, lucrărilor de licență etc.  

f. Realizarea de către membrii clubului a unei pagini de internet dedicată 

activităților întreprinse în cadrul clubului studețesc, unde să se poată expune 



 
activitățile, proiectele și rezultatele muncii membrilor clubului, pentru a 

eficientiza transferul de informație către publicul interesat. 

g. Realizarea de parteneriate cu alte grupuri, cercuri studențești în vederea 

elaborării unor proiecte pe plan local, regional și național, prin intermediul 

protocoalelor de colaborare. 

h. Inițierea, promovarea și încurajarea unor activități de recreere, educaţie şi 

turism în cadru natural. 

i. Promovarea turismului ecologic, a ecoturismului, agroturismului şi 

activităţilor sportive care nu prejudiciază mediul. 

j. Organizarea de simulări pentru promovarea și conservarea valorilor spirituale 

și culturale tradiționale ca parte integrantă a dezvoltării durabile (ex: Târg de 

Turism). 

k. Organizarea, ateliere de lucru, traininguri, dezbateri, mese rotunde, simulări 

de târguri și a altor evenimente cu scop educativ, informativ. 

3) Schimbarea scopurilor și obiectivelor clubului studențesc GISTURIS se face în urma 

ședințelor la care participă Consiliul de Administrare (format din membri 

coordonatori și membrii administrativi a clubului). 

 

 Art. 4. Bugetul clubului 

Activitățile desfășurate în cadrul Clubului Studențesc GISTURIS se vor face: 

o fără finanțare de la bugetul Departamentului de Geografie. 

o fără finanțare de la bugetul Facultății de Geografie și Geologie. 

o fără finanțare de la bugetul UAIC.  

o Clubul nu va solicita taxe, cotizații, deoarece activitățile se vor desfășura prin 

voluntariat din partea tuturor membrilor, prin liberul consimțământ al fiecărui 

membru. Activitățile au o caracteristică educativă și extracurriulară. 

 

Capitolul II. Structura organizatorică a Clubului Studențesc GISTURIS 

 

Art. 5. Structura organizatorică a clubului se imparte în: 

a) Membri administrativi - sunt membri cu drepturi depline, conform Art. 14, alin. b din 

prezentul statut, care au aderat la Club în momentul și după momentul înfiinţării și fac 



 
parte din Consiliul de Administrare al Clubului. Pozițiile pe care le ocupă acești membri 

în cadrul Clubului sunt: președinte, vicepreședinte și secretar. 

b) Cadre didactice coordonatoare - sunt cadre didactice ce profesează în cadrul 

Departamentului de Geografie (Facultatea de Geografie și Geologie), au atribuții 

conform Art. 14 alin.a și dețin un rol onorific în Consiliul de Administrare al Clubului. 

c) Membri voluntari – sunt membri cu drepturi depline, conform Art. 14 alin. c din 

prezentul statut, care au aderat la Club după momentul înființării. 

 

Art. 6. Pot deveni membri voluntari ai clubului doar studenții de la Facultatea de 

Geografie și Geologie din cadrul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, din cadrul ciclurilor 

de Licență și Master, fără nici o discriminare bazată pe criterii de rasă, sex, etnie, origine socială 

sau religioasă, care îşi asumă principiile și regulile Clubului Studențesc şi care doresc să slujească 

scopurile și obiectivele pentru care a fost înfiinţat clubul, cu respectarea prevederilor statutului şi a 

regulamentului de organizare interioară. 

 

Art. 7. Pot deveni membri administrativi ai clubului  

a) persoanele din rândul membrilor clubului, fără nici o discriminare bazată pe criterii de 

rasă, sex, etnie, origine socială sau religioasă, care îşi asumă principiile și regulile 

Clubului Studențesc şi care doresc să slujească scopurile și obiectivele pentru care a fost 

înfiinţat clubul, cu respectarea prevederilor statutului şi a regulamentului de organizare 

interioară. 

b) Membrii care doresc să candideze pentru pozițiile de președinte și vicepreședinte trebuie 

să îndeplinească următoarele cerințe: 

1) Să aibă minim 6 luni de participare activă, 

2) Să aibă minim 1 proiect finalizat în calitate de coordonator de proiect, 

3) Să aibă minim o activitate în calitate de mentor. 

c) Membrii care doresc să candideze pentru pozițiile de președinte și vicepreședinte își 

depun candidatura pe bază de dosar către Consiliul de Administrare, dosarul trebuie să 

conțină următoarele piese: 

1) Curriculum Vitae, 

2) Scrisoare de intenție, 

3) Cerere de candidatură. 



 
d) Membrii care doresc să ocupe poziția de secretar trebuie să îndeplinească următoarele 

cerințe: 

1) Să aibă minim 6 luni de participare activă, 

2) Să aibă minim o activitate în calitate de mentor. 

e) Membrii care doresc să candideze pentru poziția de secretar își depun candidatura pe 

bază de dosar către Consiliul de Administrare, dosarul trebuie să conțină următoarele 

piese: 

1) Curriculum Vitae, 

2) Scrisoare de intenție, 

3) Cerere de candidatură. 

 

Art. 8. Studenții care doresc să devină membri voluntari ai clubului vor fi evaluați, într-o 

primă etapă, prin alegerea dintreurmătoarele metode de verificare a cunoștințelor: pe baza unui 

interviu și/sauanaliza unui Curriculum Vitae și/sau pe baza unei idei prezentată sub formă de 

proiect pe o temă geografică dorită. În a doua etapă candidatul trebuie să efectueze o perioadă de 

probă de 14 zile pentru dobândirea calităţii de membru, timp în care va participa activ la minim o 

activitate care se derulează la momentul respectiv în cadrul clubului. 

 

Art. 9. Aderare și excludere  

a) În cadrul Clubului Studențesc ”GISTURIS” sunt invitați studenții din cadrul 

Departamentului de Geografie care dau dovadă de spirit de echipă, seriozitate, 

profesionalism și interes față de obiectivele menționate în prezentul statut cât și studenții 

care doresc să își dezvolte capacitățile profesionale. 

b) Procesul de aderare în cadrul Clubului Studențesc se va face conform Art. 7. 

c) Retragerea benevolă sau a calităţii de membru este aprobată de Președintele Clubului 

Studențesc, în baza propunerii făcute de către un membru al Administrației Clubului. 

d) Retragerea benevolă trebuie precedată de o scrisoare adresată PreşedinteluiClubului și 

depusă înainte cu cel puţin 15 zile de la data încetării calităţii de membru. Președintele, 

în urma consultației Consiliului de Administrare, va emite un act prin care se va 

specifica pierderea calității de membru. 

e) Membrii care se retrag sau sunt excluşi își pierd, în același timp, drepturile asupra 

patrimoniului imaterial reprezentat de datele obținute în cadrul proiectelor derulate de 

Clubul Studențesc GISTURIS. 



 
f) Un membru poate fi exclus din Club dacă nu-şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în 

Statut sau nu respectă prevederile şi regulamentele de funcţionare ale Clubului adoptate 

de către Consiliul de Administrare a clubului.La prima abatere de nerespectare a 

prevederilor și regulamentelor clubului, președintele va consemna printr-un act și îi va 

informa pe membrii clubului, inclusiv pe cel care a generat această situație.Membrul va 

fi exclus la a doua abatere în urma unui vot acordat de toți membrii cercului. Votul de 

excludere va fi valid doar prin participarea majorității (50%+1 din totalul membrilor 

clubului). 

 

Art. 10. Membrii clubului au următoarele drepturi: 

a) Dreptul de a participa la ședințele și activitățile organizate de club. 

b) Dreptul de a propune teme de dezbatere pentru ședințele viitoare și/sau idei de proiecte. 

c) Dreptul la exprimarea liberă a opiniei profesionale. 

d) Dreptul de a nu fi perturbat în activitatea pe care o desfășoară. 

e) Dreptul de a fi coordonator de activități/proiecte desfășurate în cadrul clubului 

studențesc. 

f) Dreptul de a fi mentor în inițierea noilor membri. 

g) Dreptul de a solicita ajutorul celorlalți membri în cadrul proiectelor desfășurate în Club 

și de a ajuta în același timp membrii care solicită asistență. 

h) Dreptul de a primi suport tehnic din partea membrilor administrativi sau coordonatori. 

 

Art. 11. Membrii Clubului au următoarele îndatoriri:  

a) Îndatorirea de a contribui la eforturile Clubului Studențesc de realizare a obiectivelor 

propuse prin sprijin material, moral, voluntar, etc. 

b) Îndatorirea de a participa la activitățile organizate de Clubul Studențesc. 

c) Îndatorirea de a acționa în favoarea creșterii prestigiului Clubului Studențesc. 

d) Îndatorirea de a respecta regulile de conduită socială și morală stabilite și acceptate pe 

baza ședințelor organizate în cadrul Clubului Studențesc. 

e) Îndatorirea de a nu perturba, prin acte antisociale și imorale, prin atitudini sau prin 

discurs, desfăşurarea activităţilor stabilite în cadrul clubului, și nici activităţile din cadrul 

Departamentului de Geografie. 



 
f) Îndatorirea de a avea un comportament și o atitudine corectă faţă de colegi, studenţi şi 

alte persoane, corespunzătoare mediului academic din cadrul Departamentului de 

Geografie cât şi imaginii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

g) Îndatorirea de a nu exprima în mod public opinii care să afecteze, direct sau indirect, 

prestigiul clubului sau al instituţiei gazdă ori demnitatea profesiei de geograf. 

h) Îndatorirea de a nu consuma băuturi alcoolice sau alte substanţe psihotrope în incinta 

Departamentului de Geografie  şi să nu se prezinte la desfășurarea activităților clubului 

sub influenţa acestora. 

i) Îndatorirea de a nu fuma în incinta Departamentului de Geografie decât în locurile 

special amenajate pentru acest scop şi marcate corespunzător, conform legii. 

j) Îndatorirea de a anunța din timp imposibilitatea nerespectării datei limită de predare a 

temei/activității pe care și-a însușit-o prin utilizarea canalelor de comunicare stabilite în 

regulamentul de ordine interioară. 

k) Îndatorirea de a nu deteriora, degrada sau descompleta patrimoniul Departamentului de 

Geografie și al Clubului Studențesc. 

l) Îndatorirea de a menține ordinea şi curăţenia în spațiul desfășurării activităților Clubului 

Studențesc. 

m) Îndatorirea de a respecta cu stricteţe normele de protecţie a muncii, de prevenire şi de 

stingere a incendiilor, încercând să evite apariţia situaţiilor ce ar pune în primejdie 

persoanele din cadrul Departamentului de Geografie sau membri din cadrul Clubului 

Studențesc, precum şi clădirile şi instalaţiile instituţiei gazdă. 

n) Îndatorirea de a nu introduce în incinta Departamentului de Geografie materiale sau 

produse care ar putea provoca incendii sau explozii. 

o) Îndatorirea de a respecta clauzele de confidențialitate menționate în prezentul 

regulament. 

 

 Art.12. Membrii Clubului pot desfășura următoarele activități: 

a) Scanarea suportului informaţional (import din format analog in format digital); 

b) Georeferenţierea suportului informațional; 

c) Digitizarea stratelor tematice; 

d) Crearea unei baze de date și popularea acesteia; 

e) Importul şi exportul datelor sau informaţiilor din software-urile GIS; 

f) Conversia datelor din vector în raster şi invers; 



 
g) Conversia fișierelor în diferite formate (img, tiff, jpeg, png, asc, bmp); 

h) Metode și tehnici de gestionarea proiectelor; 

i) Propunerea proiectelor şi stabilirea termenelor limită pentru realizarea lor; 

j) Metode și tehnici de cartografie computerizată; 

k) Workshop-uri privind elaborarea unei lucrări/prezentări științifice 

l) Participarea la manifestări ştiinţifice studenţeşti (simpozioane studenţeşti) şi conferinţe 

ştiinţifice; 

m) Aplicarea chestionarelor de interes geografic şi turistic; 

n) Participarea la activităţi de organizare în vederea simulării târgurilor de turism; 

o) Realizarea de tutoriale cu scop didactic pentru diverse metodologii de analiza; 

p) Realizarea sesiunilor de informare pe anumite tematice geografice si turistice; 

q) Metode de validarea datelor pentru analizele viitoare. 

  

Capitolul IV – Administrația Clubului Studențesc GISTURIS 
 

Art.13. Organele administrative ale Clubului Studențesc„GISTURIS” sunt: 

a) Membrii administrativi pot fi dintre membrii activi ai clubului: 

1) Preşedinte 

2) Vicepreşedinte 

3) Secretar 

b) Cadrele didactice coordonatoare:  

1) conf. univ. dr. Cristian Constantin Stoleriu 

2) lect. univ. dr. Oana Mihaela Stoleriu 

3) dr. asist. cerc. Alin Mihu-Pintilie 

4) drd. Andrei Enea 

 

Art.14. Atribuțiile membrilor administrativi și a cadrelor didactice coordonatoare: 

a) Cadrele didactice coordonatoare – îndrumă activitățile științifice și profesionale ce se 

desfășoară în cadrul Clubului Studențesc, direcționează o conduită deontologică a 

relațiilor existente în cadrul Clubului Studențesc, supervizează buna funcționare a  

clubului, participă activ la selecția președintelui, vicepreședintelui și secretarului prin 

solicitarea unei evaluări, din partea membrilor clubului, a celor care doresc să ocupe 

pozițiile mai sus menționate. 



 
b) Președintele – convoacă, propune spre aprobarea membrilor Clubului tematica 

ședințelor, are rolul de a administra aspectele organizatorice specifice desfășurării 

ședințelor Clubului Studențesc cât și alte atribuții de reprezentare și organizare, inițiază 

proiecte de cercetare/științifice/tutorat, formulează răspunsuri la cererile înregistrate la 

secretariatul clubului, reprezintă interesele clubului în relațiile cu terțe 

persoane/organizații/asociații/cluburi. 

c) Vicepreședintele – are rolul de a administra aspectele organizatorice specifice 

desfășurării ședințelor Clubului Studențesc cât și alte atribuții de reprezentare și 

organizare, formulează răspunsuri la cererile înregistrate la secretariatul clubului, 

reprezintă interesele clubului în relațiile cu terțe persoane/organizații/asociații/cluburi.  

d) Secretarul – anunță tema de discuție/dezbatere din cadrul ședințelor sau proiectelor cât 

și data, ora ședinței, cu minimum 3-4 zile zile înaintea acesteia, înregistrează cererile 

membrilor cu privire la aderare, retragere, solicitare de diverse informații, eliberează 

răspunsurile formulate de către președinte/vicepreședinte cu privire la solicitările 

formulate de către membrii clubului, ține evidența clubului privind membrii, proiectele, 

actele generate de diverse activități specifice clubului, oferă informații cu caracter 

centralizat la solicitarea membrilor coordonatori și administrativi.  

 

Art.15. Atribuțiile membrilor Clubului Studențesc “GISTURIS” 

 Membrii administrativi și voluntari ai Clubului Studențesc au obligația de a îndeplini 

atribuțiile/activitățile ce au fost distribuite acestora, de a respecta termenele limită care au fost 

stabilite în urma discuțiilor împreună cu toți membrii cercului studențesc, și consemnate într-un 

proces verbal realizat de către secretarul cercului studențesc, de a comunica cu o frecvență de 2 ori 

pe săptămână către mentorul/directorul de proiect nivelul de rezolvare a activității pe care o are de 

prestat, de a comunica către mentor/directorul de proiect problemele cu care se confruntă în 

realizarea activității. 

 

 Art. 16. Cazuri excepționale (cazul absenței unui membru administrativ) 

a) în cazul în care se constată absența președintelui, vicepreședintele preia automat atribuțiile 

președintelui.  

b) în cazul în care atât președintele cât și vicepreședintele urmează să fie absenți pe o perioadă 

nedeterminată, vicepreședintele își va ceda temporar funcția secretarului aflat deja în 



 
funcție, urmând ca funcția de secretar să fie cedată temporar unui alt membru al clubului 

desemnat prin convenție. 

c) în cazul în care secretarul lipsește, atribuțiile sale vor fi luate de către vicepreședintele 

clubului. 

 

 Art. 17. Continuitatea Clubului Studențesc „GISTURIS” 

a) în cazul în care membrii Consiliului Administrativ nu își mai pot exercita funcțiile se va 

organiza o ședință generală prin care se vor vota noii reprezentanți ai Clubului Stundețesc 

„GISTURIS”. 

b) în cazul în care clubul nu mai dispune de voluntari, acesta își va sista activitatea pe o 

perioadă nedeterminată. 

c) în cazul în care se întâlnesc condițiile reluării activităților Clubului de către alți studenți, 

demersurile vor consta în acordul prin semnătură dat de către ultimul președinte al Clubului 

Studențesc, astfel formându-se un nou consiliu administrativ prin care se va relua activitatea 

Clubului Studențesc. 

 

Art. 18. Consiliul de Administrare are datoria de a se întruni în cadrul unei şedinţe ordinare 

o dată la trei luni şi în alte şedinţe ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administrare poate lua 

hotărâri în cadrul Clubului cu o majoritate simplă de voturi (50% + 1). 

 

Capitolul V. LOGO  

 

 

 



 
 La constituirea Clubului Studențesc „GISTURIS” s-a propus alegerea unei sigle 

reprezentative pentru cercul studențesc. Această siglă este orginală, transmițând mesajul sintetizator 

al acțiunilor întreprinse de membrii cercului. 

 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 19. Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării sale de către Consiliul de 

Administrare a Clubului Studențesc şi este obligatoriu pentru toţi membrii care au aderat la Clubul 

Studențesc. 

 

Art. 20. Prezentul Statut poate fi modificat la propunerea membrilor coordonatori și/sau 

administrativi, prin votul majorității. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor 

clubului în cel mult 14 zile de la adoptarea acestora, în cadrul unei întruniri sau a unei ședințe, la 

care vor participa toți membrii. 

 

Art. 21. Informațiile detaliate în articolele precedente vor fi luate la cunoștință de fiecare 

membru în momentul aderării acestora la clubul studențesc “GISTURIS”. 

 

Art. 22. Orice prevedere din Statut contrară dispoziţiilor legale este nulă de drept. 

 

Prevederile prezentului statut intră în vigoare din momentul semnării lui de către membrii 

fondatori și cadrele didactice coordonatoare. 

 

Membrii fondatori:  

1) Std. Urzică Andrei 

2) MSc. Albu Liviu-Marian  

3) Std. Șorea Ionuț 

 

Cadrele didactice coordonatoare: 

4) Conf. Univ. Dr. Stoleriu Cristian 

5) Lect. Univ. Dr. Stoleriu Oana Mihaela 

6) Dr. Asist. Cerc. Mihu-Pintilie Alin  

7) Drd. Enea Andrei 

 

Data, 10.04.2017 

 

Iași, România, 2017 


