
Statutul Societatii Romane de Pneumologie
PNEUMOLOGIE

1. DENUMIRE $i FORMA DE ORGANIZARE

Societatea Romana de Pneumologie (SRP) este o asociajie profesionala si stiintificS,
independent^, apoliticS, neguvernamentala, nonprofit, cu personalitate juridica, constituita in
baza legii.

2. SCOP $1 OBIECTIVE

SRP este formats cu scopul promovSrii asistentei medicale, educatiei si cercetarii stiintifice in
domeniul bolilor respiratorii.

SRP este continuatoarea organizatiilor neguvernamentale din Romania cu acelasi scop:
,,Societatea pentru profilaxia tuberculozei" (1901), ,,Societatea pentru studiul tuberculozei"
(1929), ,,Liga contra tuberculozei"(1946), ,,Societatea de Ftiziologie" (1963) si ,,Societatea de
Pneumoftiziologie" (1991).

SRP isi propune urmatoarele obiective:

a) Dezvoltarea asistentei medicale in bolile respiratorii din punct de vedere
deontologic si profesional.

b) Dezvoltarea si aplicarea programelor si actiunilor menite pentru prevenirea si
combaterea bolilor respiratorii.

c) Contributia la dezvoltarea invatamantului universitar de pneumologie, la
pregatirea postuniversitara de pneumologie, la formarea si dezvoltarea profesionala continua
a medicilor si asistentelor medicale in domeniul pneumologiei.

d) Educatia publicului larg cu privire la importanta si preventia bolilor respiratorii.

e) Dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniul bolilor respiratorii si promovarea
rezultatelor acesteia, in dimensiunile epidemiologies, fundamentals, clinicS si operationalS.

f) Promovarea intereselor medicilor pneumologi si ale altor profesionisti implicati in
domeniul bolilor respiratorii.

In vederea realizSrii acestor obiective, SRP foloseste mai multe mijloace:

a) EditeazS si publics revista ,,Pneumologia" (revista oficiala a SRP), website-ul
www.srp.ro precum si alte publicatii considerate necesare.

b) OrganizeazS Congresul National de Pneumologie si alte manifestari stiintifice si

educationale.

c) RealizeazS colaborSri si parteneriate cu institutii guvernamentale si non-



guvernamentale (asociatii profesionale, fundatii, societal! medicale si stiimlfice, asociatii ale
pacientilor) din tara si din slrainalale.

d) Realizeaza activitati bazate pe principiul autofinanlarii.

e) Realizeaza orice alte activitati necesare pentru indeplinirea obiectivelor sale, in
limitele legii.

3.MEMBRIISRP

SRP este o asociatie deschisa tuturor celor care accepta Statutul Societafii.

3.1. Societatea are membri titulari, membri asociati si membri de onoare.

3.1.a. Membri titulari pot fi medici, biologi, farmacisti, chimisli, fizicieni si persoane cu alte
profesii inrudite care activeaza in domeniul bolilor respirator!! (asistenja medicala, cercetare,
Tnvatamant).

3.1.b. Membri asociati pot fi asistenti medicali, kinelolerapeuli, tehnicieni care activeaza in
domeniul bolilor respiratorii (cercetare, invatamant, Tngrijirea pacientilor).

3.I.e. Pentru a deveni membru titular sau membru asocial al SRP, solicitantul trebuie sa
completeze un formular de inscriere (care implica acordul cu Statutul si cu obiectivele SRP) si sa
achite cotizatia de membru.

3.1.d. Titlul de membru de onoare se poate confer! unor personalitati din tara sau strainatate,
cu merite deosebite in sfera de activitate a SRP.

Titlul de pre$edinte de onoare se poate confer! unor fosti presedinti ai SRP pentru merite
deosebite in conducerea Societal!!.

Titlurile de membru de onoare si de presedinle de onoare se acorda de catre Consiliul SRP,
prin vol. Ambele lilluri se acorda pe viala.

3.2. Cuanlumul colizafiei esle slabilil anual prin holararea Consiliului SRP.

Membrii lilulari pensionari, medicii rezidenli, cercelaiorii-asislenli si alte categorii in curs de
formare profesionala, precum si membrii asociati, vor plali 50% din cuanlumul colizaliei. In
cazul in care inlr-o familie ambii soji sunl membri ai SRP, unul dintre ei va plati colizalia
inlreaga, iar celalall doar 25%. Membrii de onoare si presedinlii de onoare sunt scutifi de plata
cotizatiei.

3.3. Dreplurile membrilor SRP

Membrii SRP au dreplul:

a) Sa conlribuie la rezolvarea problemelor profesionale si organizalorice ale SRP
prin exprimarea opiniilor, propuneri si vol.

b) Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale societalii.



c) Sa participe la manifestable stiin{ifice ale SRP, sa prezinte lucrari la aceste
manifestari si sa propuna lucrari spre publicare in publicajiile societatii.

d) Sa faca parte din comisii de expert! organizate de SRP sau solicitate de alte foruri
din tara sau strainatate.

e) Sa fie alesi ca delegati care sa reprezinte societatea la manifestari stiintifice si
reuniuni organizatorice in tara sau strainatate.

f) Sa beneficieze de premii si distinctii acordate de societate pentru lucrari stiintifice
valoroase sau merite organizatorice deosebite.

g) Sa beneficieze de sprijinul SRP in rela^iile profesional-stiintifice Internationale
(burse, stagii, cursuri, schimburi de experienta, congrese etc.).

h) Sa se retraga din SRP la cerere.

3.4. Obligatiile membrilor SRP

Membrii SRP au obligatia:

a) Sa respecte prevederile Statutului SRP.

b) Sa achite cotizafia anuala (cu excep^ia membrilor de onoare si a presedintilor de
onoare).

c) Sa participe la viata societatii, contribuind la realizarea obiectivelor statutare.

d) Sa nu desfasoare activitafi politice in cadrul societatii.

e) Sa nu desfasoare activitati care ar prejudicia SRP.

3.5. Pierderea si redobandirea calitatii de membru

3.5.a. Calitatea de membru al SRP se pierde in mod automat prin neachitarea cotizajiei.

Redobandirea calitatii de membru in cazul pierderii acesteia datorita neachitarii cotizatiei se
obtine in momentul achitarii cotizatiei si reinscrierii in SRP. Revista sau alte drepturi decurgand
din statutul de membru vor fi disponibile doar dupa achitarea cotizapei.

3.5.b. Calitatea de membru al SRP se poate retrage prin hotararea Consiliului SRP, pentru
abater! grave de la deontologia medicala, sanctionate ca atare de Colegiul Medicilor, fapte penale
sau nerespectarea obligatiilor membrilor prevazute in statutul SRP.

Redobandirea calitatii de membru in urma pierderii acesteia prin hotararea Consiliului SRP se
poate obtine dupa minim doi ani de la data excluderii. Aprobarea de redobandire a calita^ii de
membru se acorda de catre Consiliul SRP.

4. ORGANIZAREA SRP

SRP este organizata dupa normele generale de organizare ale unei societaji nonprofit cu statut
de persoana juridica.
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4.1. SRP are sediul in Bucuresti, la Institutul de Pneumologie "Marius Nasta", Soseaua Viilor,
nr. 90, sector 5.

4.2. Organele de conducere ale SRP sunt:

4.2.1. Adunarea Generala - formata din totalitatea membrilor titular!. Se intruneste in
intruniri ordinare cu ocazia congreselor nationale si intruniri extraordinare convocate de
Consiliul SRP. Adunarea Generala isi poate manifesta atributiile in plen sau electronic, pe site-ul
SRP.

4.2.2. Consiliul SRP (17-19 membri) - conduce SRP in perioada dintre intrunirile Adunarii
Generale. El este format din:

a) Presedintele in exercitiu al SRP (care este si presedintele Consiliului SRP);

b) Presedintele viitor;

c) Fostul presedinte;

d) Vicepresedintele;

e) Secretarul General (care este si secretarul Consiliului SRP);

f) Trezorierul;

g) Directorul Scolii SRP (departament de formare profesionala continua);

h) Presedintele Comitetului Stiintific al SRP (care este si Presedintele Comitetului
Stiintific al Congresului SRP);

i) Purtatorul de cuvant al SRP (imagine si lobby);

j) Presedintii sectiunilor SRP si coordonatorii grupurilor de lucru;

k) Redactorul Sef al revistei Pneumologia;

1) Editorul publicatiilor electronice (website, newsletter);

m) Presedintele departamentului membrilor afiliati;

n) Alti membri (3 sau 4, astfel incat numarul total de membri sa fie impar).

Un membru SRP nu poate define concomitent doua functii in Consiliul SRP.

4.2.3. Comitetul Director format din Presedintele in exercifiu, Presedintele viitor, fostul
Presedinte, Secretarul General, Trezorier, Presedintele Comitetului Stiinfific si Purtatorul de
cuvant al SRP (7 membri) asigura conducerea operativa a SRP intre intrunirile Consil iului SRP.

4.3. Organizarea alegerilor

4.3.1. Alegerea structurilor de conducere ale SRP are loc prin vot electronic pe site-ul web al
SRP.

Alegerile sunt pregatite si anuntate de catre Consiliul SRP. Alegerile vor fi supervizate de un
comitet format din Presedintele in exercitiu, Presedintele viitor, fostul Presedinte, Secretarul
General si Presedintele Comitetului §tiintific, asistati tehnic de Editorul web.
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Perioada de votare on-line va fi de minim 30 de zile, dupa inchiderea depunerii pe site a
r i fci£/O ?^/candidaturilor, care se face cu eel putin zece zile inainte de inceperea alegerilor.

4.3.2. Prin votul Adunarii Generate a membrilor titular! sunt alesi uninomial:

Presedintele in exercijiu -- mandat de doi ani, apoi devine automat fostul
Presedinte pentru urmatorii doi ani.

In cazul absentei altor candidaturi Presedintele in exercitiu al SRP isi continua
mandatul pana la organizarea Alegerilor urmatoare ale structurilor de Conducere ale SRP care
vor fi anuntate cu eel pufin 3 luni inainte de Congres, astfel incat la Congres sa poata fi
anuntate rezultatele ( vezi 4.3.2, 4.3.2.).

o Presedintele viitor - mandat de doi ani, devine apoi automat Presedinte in
exercitiu pentru doi ani si fost Presedinte pentru inca doi ani (in total 6 ani in Consiliul SRP);
mandatul nu se poate reinnoi.

o Vicepresedintele - va inlocui Presedintele in exercitiu daca din motive obiective
acesta nu poate fi prezent;

o Secretarul General - mandat de doi ani, cu posibilitatea unei singure reinnoiri.

o Trezorierul - mandat de patru ani, fara posibilitatea reinnoirii; necesita validarea
de catre Consiliul SRP dupa primii doi ani.

Directorul §colii SRP - mandat de patru ani, fara posibilitatea reinnoirii; necesita
validarea de catre Consiliul SRP dupa primii doi ani.

Presedintele Comitetului Stiintific -- mandat de patru ani, fara posibilitatea
reinnoirii; necesita validarea de catre Consiliul SRP dupa primii doi ani.

Purtatorul de cuvant al SRP - mandat de doi ani, cu posibilitatea unei singure
reinnoiri.

3-4 membri - mandat de doi ani care nu se poate reinnoi. Numarul de membri va
fi stabilit de catre Consiliul SRP in functie de numarul de presedinti de sectiuni si
coordonatori ai grupurilor de lucru si va fi anuntat pe site inainte de perioada de depunere a
candidaturilor.

Alegerile pentru aceste posturi au loc inainte de fiecare Congres, fiind anuntate cu eel putin 3
luni inainte de Congres, astfel incat la Congres sa poata fi anuntate rezultatele.

4.3.3. Presedinti sectiunilor SRP sunt alesi prin votul on-line al membrilor sectiunii
respective. Mandatul este de doi ani, cu posibilitatea unei singure reinnoiri prin alte alegeri.
Mandatul incepe din momentul anuntarii rezultatelor alegerilor.

4.3.4. Presedintele Departamentului Membrilor Afiliati este ales prin votul membrilor afiliati.
Alegerile sunt organizate concomitent cu cele pentru posturile de conducere de la punctul 4.3.2.
Mandatul este de doi ani, cu posibilitatea unei singure reinnoiri prin alte alegeri.

4.3.5. Redactorul §ef al revistei si Editorul web-site-ului sunt alesi dintre membrii SRP, de
catre Consiliul SRP, la prima sa intrunire dupa Congresul National. In cazul in care cei



desemnati sunt deja membri ai Consiliului, postul lor din Consiliu ramane vacant odata cu
acceptarea propunerii pentru noul post. Mandatul este de patru ani, cu maxim o reinnoire (prin
decizia Consiliului SRP).

4.3.6. Metodologia alegerilor este detaliata in Regulamentul de functionare a SRP.

In cazul in care unul dintre posturile de mai sus devine vacant, Consiliul SRP organizeaza
alegeri in termen de maxim 3 luni.

Cei care nu mai au voie sa candideze pentru posturile pe care le-au ocupat pe perioada
maxima admisa de Statut, pot Candida pentru alte functii.

4.4. Atributiile organelor de conducere:

a) Adunarea Generala este informata asupra activitatii SRP si ei ii sunt supuse
pentru discutii rapoartele de activitate prezentate de Consiliul SRP, de Colegiul de redacfie al
revistei, de Trezorier si de presedintii altor structuri ale SRP, precum si propunerile de
modificare a Statutului inaintate de Consiliul SRP. Informarea si consultarile pot avea loc in
plen, cu ocazia congreselor nationale, sau electronic, pe site-ul SRP.

Adunarea Generala isi manifests atribujia de decizie prin vot direct, in plen, sau
electronic, pe site-ul SRP. Pregatirea votului pentru alegeri sau pentru activitati ale SRP care
necesita decizia Adunarii Generate este asigurata de Consiliul SRP, conform
Regulamentului. Daca in momentul numararii voturilor nu se intruneste cvorumul necesar
deciziilor Adunarii Generale (doua treimi dintre membrii titular! ai SRP inregistrati in
momentul respectiv), Consiliul SRP pregateste a doua runda de votare.

Deciziile se adopta daca au primit votul favorabil al majoritatii simple a membrilor titular!
votanti (jumatate plus unu), dupa prima runda, daca este intrunit cvorumul, sau dupa a doua
runda, indiferent de numarul membrilor titular! votanti.

b) Consiliul SRP asigura, pe durata mandatului sau, realizarea obiectivelor SRP.
Consiliul se intruneste trimestrial sau in intruniri extraordinare convocate de Comitetul
Director, pentru a dezbate si a decide asupra actiunilor intreprinse sau propuse de Comitetul
Director si de celelalte structuri SRP.

Consiliul SRP convoaca Adunarile Generale ordinare si Adunarile Generale extraordinare,
daca asemenea adunari se impun §i pregateste rapoartele de prezentat Adunarii Generale,
asigura comunicarea §i consultarea cu membrii SRP (in plen sau electronic) si organizeaza
alegerile pentru organele de conducere ale SRP (conform Regulamentului). Consiliul solicits
Adunarii Generale sa aprobe deciziile necesare prin vot in plen sau electronic.

Consiliul SRP decide asupra activitatilor care implica numele §i sigla SRP: organizarea de
activitati stiintifice si profesionale, afilieri sau asocieri cu alte organizatii, implicari ale SRP
in protocoale de cercetare, ca §i asupra infiintarii de organisme partenere SRP (fundatii etc).

Consiliul SRP analizeaza activitatea membrilor SRP pentru a decide asupra calitatii de
membru si poate contribui la arbitrarea relatiilor profesionale si deontologice dintre membri,
daca apar astfel de situa^ii.



)eciziile In cadrul Consiliului SRP se iau prin vot direct. In cazul in care votul se refera la
persoane acesta va fi secret. Deciziile se adopta daca au primit votul favorabil al majoritatii
simple a celor prezenti (jumatate plus unu). §edintele trimestriale ordinare convocate de
Consiliul SRP se amana daca nu se Tntruneste cvorumul (doua treimi dintre membrii
Consiliului) si se stabileste o alta data in urmatorul interval de o luna. In aceasta §edinta
deciziile Consil iului se iau prin vot, indiferent daca se intrunes.te cvorumul sau nu.

Sedintele ordinare sau extraordinare ale Consiliului SRP vor fi postate pe siteul SRP in
format video sau audio.

c) Procesele Verbale ale sedintelor ordinare sau extraordinare ale Adunarii Generale
si ale Consiliului SRP vor fi validate prin semnaturile majoritatii simple a membrilor
Consiliului SRP care au participat la aceste sedinje.

d) Comitetul Director coordoneaza activitatea Societatii in intervalul dintre sedintele
Consiliului §i ia decizii in conformitate cu hotararile Adunarii Generale §i ale Consiliului
SRP. Se intrunes.te la initiativa Presedintelui in exercitiu, ori de cate ori este nevoie, intre
§edintele ordinare sau extraordinare ale Consiliului SRP. Consiliul reprezinta SRP in relatiile
curente cu institutiile §i organizatiile din tara §i din strainatate. Comitetul supune spre
dezbatere §i aprobare Consiliului SRP rapoarte §i planuri de activitate trimestriale, precum si
materialele ce urmeaza a fi supuse Adunarii Generale in timpul sau la incheierea mandatului.

Comitetul Director decide, in situatiile care cer o analiza rapida, asupra actiunilor care
implica SRP. Decizia va fi prezentata pentru validare la urmatoarea intrunire a Consiliului
SRP.

e) Presedintele in exercitiu reprezinta SRP in perioada dintre intrunirile Comitetului
Director sau delega o persoana din Comitet pentru reprezentare.

f) Sarcinile specifice ale membrilor Consil iului SRP si ale membrilor Comitetului
Director sunt prevazute in Regulamentul de functionare a SRP.

4.5. Filialele SRP

La nivelul judetelor si al Municipiului Bucure§ti se pot constitui filiale ale SRP, la initiativa
membrilor SRP din judetul respectiv. Judetele cu un numar mic de membri pot fuziona cu alte
judete vecine pentru a forma o filiala teritoriala (mai multe judete). Filialele i§i aleg o data la doi
ani Comitete de Conducere formate din pre§edinte §i secretar. Mandatele se pot reinnoi prin alte
alegeri.

Atribufiile filialelor, asigurate de catre organele de conducere, sunt:

a) Sa organizeze la nivel local activitatile §tiintifice ale filialei.

b) Sa ini^ieze §i sa stimuleze actiuni vizand realizarea obiectivelor SRP s.i a hotararilor
Adunarii Generale, inclusiv pentru cresterea numarului de membri §i a resurselor financiare ale
Societatii.

c) Sa sustina prestigiul si interesele Societatii in fata autoritatilor §i institutiilor locale.



d) Sa informeze anual sau la cerere Consiliul SRP asupra activitatii desfasurate.

4.6. Sectiunile si Grupurile de Lucru din cadrul SRP

Sectiunile si Grupurile de Lucru ale SRP constituie nucleul de baza al activitatii stiintifice si
metodologice a SRP. Acestea au drept objective:

a) Elaborarea de recomandari sau ghiduri cu caracter profesional care sunt insusite de SRP si
reprezinta pozitia SRP in domeniul respectiv.

b) Organizarea de studii si cercetari in domeniul de activitate al sectiunii/Grupului de Lucru,
organizarea de conferinte, simpozioane, programe de instruire.

Sectiunile si Grupurile de Lucru pot avea relatii cu Sectiuni sau cu Grupuri de Lucru similare
ale societatilor profesionale din tara sau din strainatate, cu avizul Consiliului SRP.

4.6.1. Sectiunile si Grupurile de Lucru se alcatuiesc la propunerea unui grup de initiativa,
inaintata spre aprobare Consiliului SRP.

4.6.2. In momentul completarii formularului de Tnscriere ca membru SRP, fiecare membru
titular al SRP poate opta sa faca parte (fara taxa suplimentara) si din
eel mult trei sectiuni sau Grupuri de Lucru, dintre care pentru eel mult doua sectiuni opteaza sa
aiba si drept de vot pentru alegerea conducerii sectiunilor respective.

4.6.3. O Sectiune a SRP poate fi alcatuita si mentinuta prin adeziunea a eel putin 100 de
membri votanji.

Pentru a constitui §i mentine un Grup de Lucru in cadrul SRP este nevoie de adeziunea a eel
putin 15 membri titulari.

4.6.4. Fiecare Sectiune va fi coordonata de un comitet format din presedinte si doi membri
alesi prin vot secret, on-line, dupa anuntarea candidaturilor, de catre membrii sectiunii
respective, conform Regulamentului.

Grupurile de Lucru sunt conduse de un coordonator, ales prin vot direct dintre membrii
grupului de lucru, conform Regulamentului.

4.6.5. Sectiunile organizeaza Conferinte Nationale o data la doi ani. Inaintea conferintelor
Consiliul SRP organizeaza alegerile on-line pentru comitetul fiecarei sec^iuni, conform
Regulamentului.

Grupurile de Lucru organizeaza intalniri periodice. Alegerea coordonatorului se face prin vot
direct al membrilor Grupului de Lucru, o data la patru ani.

Sectiunile §i Grupurile de Lucru stabilesc scurte intalniri ale membrilor lor in cadrul
congreselor nationale ale SRP, pentru informare si coordonarea activitatii.

4.7. Departamentul Membrilor Asociati (sau al Asistentilor Medicali) din cadrul SRP

Membrii asociati se organizeaza ca un departament distinct in cadrul SRP. Scopul si
obiectivele Departamentului deriva din cele ale SRP, cu aplicare in activitatea asistenjilor
medicali.



4.7.1. Departamentul Membrilor Asocia^i este condus de un comitet format din pre§edinte,
secretar §i 3 membri. Pres.edintele Departamentului este ales conform punctului 4.3.4. din acest
Statut §i face parte din Consiliul SRP. Secretarul s.i membri comitetului sunt alesj prin vot direct
de catre membrii asociati ai SRP, pentru un mandat de doi ani, cu posibilitate de reinnoire prin
noi alegeri, conform Regulamentului de functionare a SRP.

4.7.2. Departamentul Membrilor Asocia^i poate avea relajii cu departamente similare ale
societajilor din alte \ar\, cu avizul Consil iului SRP.

5. PUBLICAJIILE SRP

5.1. Societatea editeaza revista "Pneumologia" (cu web-site-ul sau: www.pneumologia.eu ) §i
website-ul Societatii: www.srp.ro.

Alegerea Redactorului Sef al revistei si a Editorului website-ului SRP se vor face conform
articolului 4.3.5. din acest Statut.

Redactorul §ef al revistei §i Editorul website-ului SRP sunt membri ai Consiliului SRP. Ei
prezinta rapoarte de activitate cu ocazia Congreselor Nationale, in fata Adunarii Generate, sau la
cererea Consiliului SRP.

5.2. Colegiul de redactie al revistei este condus de Redactorul §ef. Acesta propune Consiliului
SRP spre aprobare Biroul de redactie (compus din Secretarul General de Redactie s,i 3 membri)
§i Consiliul Editorial, format din personalitati medicale din Romania sau Internationale.

Sediul redactiei revistei este la sediul SRP. Costul abonamentului pentru revista se percepe
anticipat §i este inclus in cotizatia de membru SRP.

5.3. Colegiul de redacfie al website-ului SRP www.srp.ro este condus de Editorul acestuia,
care propune Consiliului SRP spre aprobare Biroul de redactie compus din 4 redactor!.

Colegiul de redactie al website-ului SRP Tntocme§te newsletter-ul electronic cu aparitii
periodice sau ori de cate este necesara o comunicare urgenta.

5.4. Societatea poate edita §i publica sub egida SRP s.i alte publicatii considerate necesare, cu
aprobarea Consiliului SRP.

6. GESTIUNEA FINANCIARA A SRP

Gestiunea financiara a Societatii va fi verificata anual de catre un auditor extern, care va
informa in scris Consiliul SRP asupra rezultatelor verificarilor efectuate. Trezorierul va prezenta
un raport financiar cu ocazia Congreselor Nationale, in fata Adunarii Generale, sau la cererea
Consiliului SRP.

Toate contractele SRP vor fi discutate de Consiliul SRP, mainte de a fi semnate. Cheltuielile
curente se vor face fara aprobarea Consiliului SRP. Orice cheltuiala in afara celor curente se va
face doar dupa aprobarea Consiliului SRP. Cheltuielile neprevazute care necesita decizii rapide



vor fi facute cu decizia Comitetului Director, care va informa Consiliul SRP in urmatoarea sa
sedinta despre aceste cheltuieli.

Orice manifestari sau publicatii aflate sub egida SRP, cu sigla SRP, care au si implicare
fmanciara, vor fi organizate de catre un comitet aprobat de Consiliul SRP. Presedintele
comitetului de organizare/editare, desemnat prin decizie scrisa a Consiliului, va propune spre
aprobare Consiliului un plan de buget al manifestarii/editarii. Presedintele desemnat al
comitetului de organizare/editare va semna contractele care implies SRP la nivel local si va
raspunde de derularea contractelor si de gestiunea fmanciara a manifestarii/editarii respective.
Toate contractele vor fi centralizate la sediul SRP, iar toate incasarile/platile se vor derula prin
conturile SRP.

7. DlSPOZITII FINALE

7.1. In functie de necesitati, Comitetul Director va elabora regulamente privind detaliile
aplicarii prevederilor prezentului Statut, regulamente ce vor fi supuse aprobarii Consiliului SRP,
daca au primit votul favorabil al majoritatii simple a celor prezenti (jumatate plus unu - vezi 4.4.

b)

7.2. Daca in intervalul dintre doua Adunari Generale apar necesare completari sau modificari
ale Statutului, acestea vor fi propuse de catre Comitetul Director. Dupa aprobarea de catre
Consiliul SRP, completarile sau modificarile Statutului vor fi supuse votului on-line al Adunarii
Generale.

Presedinte SRP

Prof. Dr. Mihaltat*

Trezorier SRP

Dr. Neme§ Roxana


