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DEFINIRE

Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania a luat fiinţă pe data de
25 mai 1990 în urma şedinţei Adunării generale de constituire, fiind inregistrată la
Tribunalul sectorului 1 Bucureşti prin Hotărârea judecătorească nr. 1818/28.06.1990.
I.N.M.A. Bucureşti
B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr.6, sector 1, Bucuresti, CP 013813,
Tel. 021 269 32 53; 021 269 3259/116; Fax: 021 269 3273
SIMAR este persoană juridică de drept privat neguvernamentală ,
apolitică cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei
Guvernului 26/2000.Asociaţia este constituită pe durată nelimitată care funcţionează pe
baza propriului statut şi dispune de mijloace materiale şi financiare proprii.

Prezentarea SIMAR la ISB

Adunarea Generală din 1 nov. 2012

Relaţii de colaborare:
MADR, ASAS, PACTMAR, Universităţi cu Facultăti de profil (Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti –
ISB, Universitatea din Craiova, Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, Universitatea TEHNICĂ ClujNapoca, USAMV Iaşi, Timişoara, Bucureşti, Camere agricole judeţene, fermieri.

SCOP
Scopul constituirii SIMAR este întărirea autorităţii şi prestigiului
profesiei de inginer mecanic agricol şi a altor specializări focalizate pe
învăţământ, cercetare, dezvoltare, inovare, construcţia, exploatarea
echipamentelor tehnice pentru agricultură, industrie alimentară, energie
regenerabilă, inginerie agricolă, dezvoltare rurală, şi apărarea intereselor
profesionale şi sociale ale inginerilor.

OBIECTIVE

a. Asigurarea eficienţei crescânde a activităţii inginerilor mecanici agricoli şi a altor
specialişti cu studii superioare, care lucrează în domeniul învăţământului, cercetării,
proiectării, construcţiei şi exploatării maşinilor şi instalaţiilor din agricultură şi industria
alimentară;
b. Protejarea intereselor membrilor săi prin ridicarea permanentă a prestigiului şi
autorităţii lor profesionale, precum şi apărarea titlului şi dreptului de exercitare a
activităţilor inginereşti în domeniul mecanizării agriculturii şi construcţiilor de maşini
agricole;
c. Sprijinirea implementării proiectelor şi accesarea fondurilor europene pentru
întărirea capacităţii de dezvoltare a mediului economic, a patrimoniului rural şi cultural;
d. Recunoaşterea şi folosirea eficientă numai a competenţelor şi valorilor reale
profesionale;
e. Creşterea şi valorificarea la nivel superior a potenţialului profesional al
specialiştilor din domeniul mecanizării agriculturii şi construcţiilor de maşini agricole din
societăţile comerciale, IMM-uri, asociaţii şi alte organizaţii care lucrează pentru
agricultură sau industrie alimentara;
f. Perfecţionarea continuă a legislaţiei şi a actelor normative în activitatea de
mecanizare a agriculturii, construcţiilor de maşini agricole, cercetare, proiectare şi
învăţământ din domeniu;
g. Asigurarea documentării tehnice şi a unui larg schimb de cunoştinţe, idei şi
experienţă între membrii SIMAR în vederea creşterii eficienţei activităţii inginerilor şi
ridicării nivelului lor profesional;
h. Promovarea, stimularea şi susţinerea ştiinţei şi tehnicii moderne, a invenţiilor şi
inovaţiilor, a tuturor iniţiativelor individuale sau de grup privind perfecţionarea activităţii
profesionale, în vederea sporirii aportului membrilor SIMAR la dezvoltarea ştiinţifică,
tehnică, economică şi socială a societăţii, valorificarea rezultatelor obţinute şi protecţia
acestora, conform legilor în vigoare;
i. Susţinerea liberei iniţiative privind organizarea de societăţi comerciale, asociaţii cu
scop lucrativ precum şi alte activităţi independente, de către membrii SIMAR;
j. Colaborarea cu Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, Academia Română,
cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, cu institute naţionale de cercetare şi proiectare,
cu universităţi din învăţământul superior tehnic şi agronomic, cu organe guvernamentale,
organizaţii ştiinţifice şi profesionale, precum şi cu toate tipurile de forme asociative, în
vederea eficientizării activităţii acestora;
k. Participarea la diverse parteneriate în proiecte din programele naţionale şi
internaţionale precum şi la programe de cercetare, de educaţie şi alte programe,
cu finanţare internă şi externă;
l. Desfăşurarea de activităţi de consultanţă, expertiză şi asistenţă tehnică şi
întocmirea, prin membrii săi a unor studii, avize şi lucrări de specialitate, pe bază
de convenţii sau contracte, pentru firme şi instituţii din ţară şi din străinătate;
m. Perfecţionarea profesională a specialiştilor cu studii medii din domeniu, a
muncitorilor care lucrează cu mijloace mecanice din agricultură şi a muncitorilor din
societăţile comerciale constructoare de maşini, în scopul creşterii productivităţii şi a calităţii
muncii în agricultură;

n. Asocierea cu entităţile de inovare şi transfer tehnologic din domeniul
agriculturii şi industriei alimentare, interne şi internaţionale;
o. Susţinerea liberei iniţiativă a membrilor săi prin consultanţă şi cursuri de
perfecţionare, în scopul creării de noi locuri de muncă pentru inginerii mecanici
agricoli;
p. Atragerea şi utilizarea, în condiţii legale, de surse de finanţare, resurse şi bunuri
economice, sub forma de subvenţii, subscripţii, donaţii, contribuţii, sponsorizări şi alte
forme legale în vederea realizării scopului asociaţiei;
r. Organizarea de dezbateri profesionale, conferinţe, simpozioane, seminarii,
colocvii şi mese rotunde cu participare internaţională şi susţinerea participării
membrilor asociaţiei la manifestări similare în străinătate;
s. Asigurarea unui flux informaţional competitiv şi o diseminare
nediscriminatorie a informaţiilor către membrii săi.

PRINCIPALELE FORME DE ACTIVITĂŢI ALE SIMAR

a. stabileşte şi întreţine relaţii cu instituţii şi organizaţii din administraţia locală de stat sau
private, precum şi cu organizaţii şi organisme din Uniunea Europeana sau internaţionale,
b. sprijină specialiştii pentru punerea în aplicare a ideilor inovative;
c. organizează cursuri de perfecţionare profesională, informare şi documentare tehnică în
ţară şi în străinătate precum şi cursuri de însuşire a tehnicii moderne de documentare şi
cunoaştere;
d. organizează schimburi de experienţă, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, expoziţii si
demonstraţii tehnice;
e. iniţiază studii de prognoză, management, marketing, consulting şi alte studii în domeniu;
f. efectuează expertize tehnice si acordă asistenţă tehnică în vederea dotării cu utilaje şi
aparatură a societăţilor din domeniul SIMAR;
g. organizează schimburi de publicaţii şi documentaţii cu organizaţii similare din alte ţări;
h. fundamentează şi dezvoltă proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare.

DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE MEMBRILOR
Asociaţia este alcătuită din membri, membri de onoare, membri colectivi şi membri
susţinători. Pot fi membri ai SIMAR inginerii mecanici agricoli activi şi pensionari precum şi
alte persoane fizice cu studii superioare care işi desfăşoară activitatea în agricultură,
construcţii de maşini agricole, în alte sectoare de producţie, în învăţământ, cercetare sau
proiectare, în organe administrative, liberi profesionişti care lucrează în domeniu şi solicită
înscrierea în asociaţie, care plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia.
Pot adera la SIMAR ca susţinători: instituţii, societăţi comerciale, asociaţii precum şi
societăţi din ţară şi străinătate care sunt interesate. Organizaţia îşi exercită calitatea de
membru al SIMAR prin persoana care o angajează în mod valabil sau printr-o persoană
delegată în acest scop.
Pot fi primiţi ca membri susţinători ai societăţii şi alte cadre tehnice cu studii
superioare din ţară şi străinătate care recunosc statutul şi plătesc taxa de înscriere şi
cotizaţia sau care fac donaţii, aceştia având aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi membrii
asociatiei SIMAR, fără dreptul de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere ale SIMAR.
Pot fi primiţi ca membri de onoare, personalităţi din domeniu, recunoscuţi pe plan
naţional şi internaţional.
Membri SIMAR pot fi studenţii din ultimul an al facultăţilor de profil care au
recomandarea unui membru titular al SIMAR, fără plata taxei de înscriere şi plata
cotizaţiei, având statut de observator.
Membrii şi membrii susţinători ai SIMAR primesc carnete de membru şi insignă.
Membrii şi membrii susţinători ai SIMAR pot adera şi pot fi înscrişi şi în alte
organizaţii profesionale.
Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a
cel puţin doi membri ai asociaţiei.

Calitatea de membru se pierde prin retragere (in acest caz, hotărârea de retragere
se comunică cu cel puţin 15 zile înainte de data primei adunări generale) sau prin
excludere pentru abateri de la statut, regulamente şi hotărârile Consiliului Director.
Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au nici un drept asupra
patrimoniului social, ei rămânând obligaţi să-şi plătească contribuţiile la care s-au
obligat faţă de asociaţie, până la acel moment.
Participanţii la constituirea SIMAR care devin membri ai acesteia sunt declaraţi
membri fondatori, fiind înscrişi în Cartea de onoare a asociaţiei.
Înscrierea ca membru SIMAR se face pe bază de cerere individuală prin
completarea talonului de înscriere tip, care se depune personal la Consiliul Director al
asociatiei sau la sucursalele teritoriale ale SIMAR

Membrii SIMAR au următoarele drepturi :
a. Să-şi exprime şi să-şi susţină liber părerile în diferite probleme ale asociatiei;
b. Să voteze asupra hotărârilor şi acţiunilor propuse;
c. Să propună candidaţi şi să fie aleşi în organele de conducere ale SIMAR;
d. Sa participe la acţiunile organizate de SIMAR, la schimburile de specialişti, la
congresele din ţară şi străinătate, la excursiile de studii în ţară şi străinătate, la
consfătuiri, simpozioane etc;
e. Să colaboreze la publicaţiile SIMAR;
f. Să aibe acces la documentaţia tehnică şi informaţiile SIMAR;
g. Să participe la cursurile de perfecţionare profesională, informare, documentare şi
evaluare a cunoştinţelor dobândite, organizate de SIMAR;
h. Să participe la concursurile organizate de SIMAR pentru obţinerea de burse de
studii în ţară şi străinătate;
i. Să fie recomandat pentru expertize tehnice şi evaluare de proiecte în domeniu;
j. Să primească recomandări pentru activitatea profesională;
k. Dreptul de a primi gratuit unele publicaţii ale SIMAR;
l. Dreptul de a folosi baza materială a SIMAR.

Membrii SIMAR au următoarele îndatoriri:
a.
b.
c.
d.
e.

să respecte statutul;
să plătească taxa de înscriere şi cotizaţiile;
să sprijine acţiunile şi activităţile organizate de SIMAR;
să fie exemplu de conduită profesională şi morală;
să îndeplinească la timp şi cu conştiinciozitate totalitatea programelor şi
activităţilor asumate sau care îi revin în cadrul SIMAR, precum şi în unităţile
în care sunt salariaţi.

Relaţii de colaborare:
MADR, ASAS, PACTMAR, Universităţi cu Facultăti de profil
(Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – ISB, Universitatea din Craiova,
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, Universitatea TEHNICĂ ClujNapoca, USAMV Iaşi, Timişoara, Bucureşti,
Camere agricole judeţene, fermieri.

STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Preşedinte:
Vicepreşedinţi:
Membri C.D.:
Secretar general:
Cenzor:
Trezorier:

Gângu Vergil
Marin Eugen
Voicu Gheorghe
Sorică Cristian
Manea Dragoş
Pirnă Ion
Rusu Mircea
Gheorghe Mariana

Legenda Departamente:
 D1 – Cercetare, proiectare, învăţământ
Sef Depart. – Ciupercă Radu
 D2 – Producţie, asistenţă tehnică
Sef depart. – Nicolescu C. Mihai
 D3 – Ediţie, publicaţii, presă, reclame
Şef depart. – Ganea Ioan
 D4 – Relaţii în ţară şi străinătate
Şef depart. Biriş - Sorin
 D1 - Depart. Cercetare proiectare invăţământ
Sef Depart. Ciupercă Radu
Membri:

Păun Anişoara
Nedelcu Ancuţa
Găgeanu paul
Neagoe valerica
Popa Lucreţia
Muraru Cornelia
David Alexandru
Nedelcu Daniela
Mateescu Marinela
Koloszvari Constantina
Cârdei Petru
Muraru Vergil
Zaica Alexandru
Ivancu Bogdan
Mitu Mariana
Ciobanu Valeria
Drăgan Romeo
Ştefan Vasilica
Grădinaru Vasilică
Bălăşoiu Bogdan
Moraru Bianca

Cujbescu Daniel
Voicea Iulian
Persu Cătălin
Matache Mihai
Muscalu Adriana
Mircea Costin
Niţu Mihaela
Pop Florin
Dumitru Cristinel
Pruteanu Augustina
Ludig Mihai
Ghilvacs Mădălina
Grigore Ion
Vlăduţoiu Laurenţiu
Ivan Mariana
----------------------

 D2 - Departament Producţie, asistenţă tehnică
Sef depart. Nicolescu C. Mihai
Membri:

Ivan Gheorghe
Ioniţă Ghiţă
Mihai Marian
Radu Mircea
Milea Dumitru
Nicolescu Mircea
Danciu Aurel
Bolintineanu Gheorghe
Bogdanof Gabriel
Bodea Codruţ
Constantin Nicolae
Bădănoiu bianca
Voicu Emil
--------------------

 D3 - Departament Ediţie, publicaţii, presă, reclame
Sef depart. Ganea Ioan
Membri:

Ion Alexandru
Brăcăcescu Carmen
Dumitraşcu Andrei
Alexandru Isabela
Postelnicu Elena
Lazăr George
Chiriţescu Marian

 D4 - Departament Relaţii în ţară şi străinatate
Sef depart. Biriş Sorin
Membri:

Vlăduţ Valentin
Nedelcu Mihail
Barbu Mihaela
Vlăduţoiu Laurenţiu
Moise Sorina
Sfîru Raluca
Drâmbei Petronela
Bungescu Sorin
Paraschiv Gigel

ADEZIUNE
Subsemnatul (a) ………………………………………………………………………
domiciliat în ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
posesor al C.I. (B.I.) seria ……… nr. ……………………,
sunt de acord cu conţinutul şi prevederile Statutului Societăţii Inginerilor Mecanici Agricoli
din România – SIMAR.
Solicit prin prezenta, aprobarea înscrierii mele ca membru în această organizaţie
profesional – ştiinţifică, nonguvernamentală şi mă angajez să militez pentru îndeplinirea
scopurilor sale, în condiţiile legii.
Depun, odată cu această adeziune, taxa de înscriere în valoare de 15 lei.
Date de contact: e-mail
Tel.
Data:
Semnătura

Material editat de Departamentul Ediţie, publicaţii, presă, reclame
Şef Departament,
Ganea Ioan

