
STATUTUL ASOCIATIEI
SOCIETATEA DE  RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA DIN

ROMANIA- S.R.I.M.

        
       Prezentul act modifica si inlocuieste statutul asociatiei si prin hotararea adunarii generale din
03.10.2014  si  din  28.11.  2014  ,  se  adapteaza  la  cerintele  Ordonantei  Guvernului  nr.  26/2000,  cu
modificarile si completarile ulterioare in conditiile prezentului act.

Titlul I : Dispoziţii generale 

Art 1. Denumirea asociatiei este Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România (denumită
în continuare asociatia sau SRIM). 
      Asociatia a fost infiintata in 1990, prin exprimarea vointei de asociere de catre membrii fondatori:
Sfringeu Silviu, Bondari Andrei, Goldis Gheorghe, Zaharia Constantin, Streza Cornelia, Ene Ioana, Ene
Vladimir,Vladareanu Mircea, Ivascu Angela, Florea Ion, Pop Adrian, Median Dumitru, Paun Constantin,
Pana Ion, Popescu Cornelia, Dumitrescu Mihaela, Micescu Petre, Mindru Romeo, Olteanu Carmen, Mot
Petre, Iorga Aurelian, Serban Georgescu, Colda Livia, Indreiu Virgil, Timofte Dumitru, Emanoil Popescu,
Goliciu Manuela, inscrisa prin sentinta civila nr. 2027/31.08.1990 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti, in
baza art.32 din Decretul  31/1954, art.84 si  urm. din Lg.  21/1924, ca urmare a procesului  verbal  de
constituire din 24.03.1990.

Art. 2. Definiţie şi formă de organizare
1) SRIM este o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi nonprofit;
2) SRIM este asociaţie, persoană juridică, autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi

financiar;
3) Asociatia are cont bancar propriu atât în lei cât şi în valută;
4) SRIM este constituită în scop ştiinţific şi profesional; 
5) Asociatia  reuneşte  pe  toţi  specialiştii  şi  profesioniştii  din  domeniul  Radiologiei,  Imagisticii

Medicale şi Radiologiei Intervenţionale;
6) SRIM nu desfăşoară activitate cu caracter sindical
7) Asociatia  SRIM,  va  functiona  pe  durata  nelimitata,  dizolvarea  si  lichidarea  ei  facandu-se  in

conditiile legii si ale prezentului statut. 

Art. 3. Competenţe decizionale. Prin organele ei de conducere, Asociatia hotărăşte asupra:
1) întregii ei activităţi interne şi internaţionale, 
2) planului de manifestări ştiinţifice, 
3) participării la manifestări ştiinţifice în ţară sau în străinătate,
4) înfiinţarii de publicaţii medicale, 
5) afilierii la organisme similare interne sau internaţionale.



Art 4. Sediul social.
1) Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România îşi are sediul în Bucureşti, sectorul

2, Şoseaua Fundeni nr. 258, corp D1, clădirea A, parter, in incinta Laboratorului de Radiologie,
Imagistică Medicală şi Radiologie Intervenţională al IC Fundeni. 

2) Sediul poate fi schimbat conform legii si prevederilor din prezentul statut.

Art 5. Scopul activităţii SRIM este:
1) ridicarea nivelului ştiinţific şi al cunoştinţelor profesionale a membrilor săi.
2) reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor în relaţie cu instituţii publice şi private

Art. 6. Pentru realizarea scopului propus, Asociatia are urmatoarele obiective:
1) organizează  manifestări  ştiinţifice:  simpozioane,  mese  rotunde,  consfătuiri,  conferinţe  şi

congrese;
2) sprijină participarea membrilor săi la manifestările internaţionale ale societăţilor omologe din

alte ţări sau la manifestări ale unor societăţi internaţionale la care SRIM este afiliată
3) elaborează  anual  calendarul  manifestărilor  ştiinţifice  medicale  proprii  şi  de  interes  pentru

membrii  săi  (congrese  şi  conferinţe  naţionale  cu  participare  internaţională,  consfătuiri,
simpozioane, mese rotunde, etc.)

4) propune manifestări ştiinţifice pe probleme interdisciplinare
5) difuzează cele mai importante concluzii ale diverselor manifestări ştiinţifice către cei interesaţi

(Ministerul  Sănătăţii  prin  Direcţiile  de  resort,  Academia  de  Ştiinţe  Medicale  şi  alte  instituţii
similare)

6) asigură fondul de articole destinat apariţiei revistei medicale proprii, precum şi a altor lucrări
informative ştiinţifice; sprijină realizarea schimburilor cu reviste similare din străinătate

7) colaborează  cu  organizaţiile  internaţionale  sau  naţionale  din  alte  ţări  care  îşi  desfăşoară
activitatea în domeniul radiologiei şi imagisticii medicale.

8) sprijină  şi  colaborează  direct  cu  Ministerul  Sănătăţii – structurile  specializate  pe  diversele
probleme organizatorice, de asistenţă medicală şi cercetare ştiinţifică.

9) reprezintă  interesele  comunităţii  radiologice  din  ţară  în  luarea  tuturor  deciziilor  cu  caracter
profesional, ştiinţific şi organizatoric.

10) colaborează  cu  Academia  Română,  cu  Academia  de  Ştiinţe  Medicale,  cu  Universităţile  de
Medicină şi Farmacie din ţară precum şi cu alte instituţii de cercetare şi învăţământ

11) Colaborează cu Colegiul Medicilor din România  în toate problemele organizatorice, de pregătire
profesională şi  ştiinţifică, sau  de legislaţie specifică; colaboreaza cu Comisia Naţională  pentru
Controlul  Activităţilor  Nucleare  (CNCAN)  în  toate  problemele  organizatorice,  de  pregătire
profesională şi de legislaţie în domeniul radiologiei şi imagisticii medicale;

12) stimulează activitatea ştiinţifică a membrilor săi prin acordarea de premii din fondurile societăţii,
prin  realizarea  de  schimburi  de  experienţă  internaţionale  sau  prin  participarea  la  congrese
internaţionale. 

13) poate acorda ajutoare materiale din fonduri special constituite oricărui membru al SRIM aflat în
dificultate, prin decizia Comitetului Operativ Restrâns, conform art. 23.

14) sprijină prioritar activitatea ştiinţifică a tinerilor specialişti şi a medicilor în formare în domeniul
radiologiei şi imagisticii medicale.

15) Poate angaja personal auxiliar sau firme pentru prestarea unor servicii 



Titlul II. Înfiinţare, organizare, membri.

Art 7. Societatea de Radiologie  şi  Imagistică  Medicală din Romania se  înfiinţează  în  urma iniţiativei
specialiştilor din domeniul respectiv, conform legii.  

Art 8. Organizare.
1) SRIM este o organizaţie unitară. 
2) activitatea Asociatiei se desfăşoară sub coordonarea organului unic de conducere 
3) activitatea ştiinţifică se poate desfăşura pe secţiuni de specialitate. 
4) membrii Societăţii interesaţi în domenii particulare de aplicaţie a radiologiei şi imagisticii se pot

structura sub forma unor grupuri sau societăţi/asociatii
5) Structurarea sub formă de grupuri în cadrul societăţii se face cu aprobarea Comitetului Naţional.
6) Afilierea  la  SRIM  a  societăţilor  constituite  conform  art.  8  alin.  4)  se  face  cu  aprobarea

Comitetului Naţional  . 
7) grupurile  constituite  în cadrul  societăţii  şi  formate din  membri  ai  Societăţii  de Radiologie  şi

Imagistică  Medicală au conducere independentă  şi  funcţionează  cu statut  propriu  şi  bugete
proprii.

8) societăţile dispun de personalitate juridică proprie conferită prin hotărâre judecătorească.

Art. 9. Sucursalele
1) SRIM îşi poate constitui sucursale teritoriale pe lângă 6 centre universitare şi metodologice după

cum urmează:
a) sucursala Bucureşti 
b) sucursala Cluj-Napoca 
c) sucursala Craiova 
d) sucursala Iaşi 
e) sucursala Timişoara 
f) sucursala Tîrgu Mureş 

2) Arondarea  judeţelor  la  sucursale  este  hotărâtă  de  Comitetul  Naţional si  supusa  Adunarii
Generale

3) sucursalele coordonează activitatea ştiinţifică din judeţele arondate şi îşi desfăşoară activitatea
conform legii si prezentului statut

Art. 10. Afiliere
1) SRIM este membru al Societăţii Europene de Radiologie (ESR) şi al tuturor organizaţiilor din care

aceasta este membră
2) SRIM se poate afilia la Asociaţia Medicilor din România sau la alte organizaţii ştiinţifice similare

internaţionale, prin decizia organului de conducere
3) Afilierea SRIM la orice organizaţie este condiţionată de păstrarea deplină a propriei autonomii.
4) SRIM nu se afiliază la organizaţii politice, sau create pe principii etnice sau regionale.

Art. 11. Membri
1) membri activi: este membru activ al SRIM, beneficiind de toate drepturile şi obligaţiile care îi

revin prin statut, orice medic sau profesionist care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile art. 2 alin 5)



b) recunoaşte şi respectă statutul societăţii şi
c) are achitata la zi cotizaţia

Persoanele  care  au  infiintat  asociatia  au  calitatea  de  membri  fondatori,  drepturile  si  obligatiile
membrilor fondatori sunt aceleasi cu ale membrilor activi, drepturile membrilor fondatori decedati
nu se transmit urmasilor legali. 
2) membri asociaţi: calitatea de membru asociat se dobândeşte în urma înscrierii în Asociatie, cu

avizul Comitetului Naţional, a
a) medicilor din alte specialităţi, interesaţi de activitatea societăţii, căreia îi recunosc statutul
b) medicilor de specialitate din afara Uniunii Europene

Art. 12. Membri de onoare. Comitetul Naţional al SRIM poate decerna titlul de Membru de Onoare al
SRIM, constând în acordarea de diplome, unor personalităţi medicale, indiferent de specialitate, membri
sau nemembri ai SRIM, din ţară sau din străinătate,  sau personalitati din afara lumii medicale, cu merite
deosebite în SRIM sau cu o activitate remarcabilă pentru dezvoltarea Radiologiei şi Imagisticii Medicale
din România. Acesti membrii au atributii consultative fara drept de vot deliberativ.

Titlul III. Atributiile organelor de conducere
Organele de conducere ale asociatiei sunt:
- Adunarea Generala;
- Comitetul National/Consiliul director;
- Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori

Art 13. Adunarea Generală a Membrilor SRIM
1) Organul de conducere al SRIM este Adunarea Generală a Membrilor SRIM
2) Adunarea Generală a Membrilor SRIM se întruneşte conform legii.
3) Adunarea Generală a Membrilor SRIM este statutar constituită, fără cvorum de prezenţă, dacă

desfăşurarea sa a fost anunţată pe pagina de internet a Societăţii cu cel puţin 2 luni înainte.
4) Pe perioada dintre congrese activitatea SRIM este condusă de Comitetul Naţional al SRIM, ales

de către Adunarea Generală a Membrilor SRIM. 

Art. 14. Prin hotărârea Comitetului Naţional sau la cererea a cel puţin jumatate plus unu din numărul
membrilor  activi  ai  SRIM  se  pot  convoca  Adunări  Generale  extraordinare  ale  Membrilor  SRIM  în
perioada dintre congresele naţionale.

Art. 15. 
1) La Adunarea Generală a Membrilor SRIM participă membrii activi şi asociaţi al SRIM. 
2) Toate hotărârile Adunării Generale a Membrilor SRIM se iau prin vot, fiind necesară majoritatea

simplă (jumătate plus unu) a celor cu drept de vot prezenţi .
3) Hotărârile privitoare la persoane se iau numai prin vot secret.

Art. 16. La Adunarea Generală a Membrilor SRIM au drept de vot membrii activi ai societăţii (conform
art. 11, alin 1).

Art 17. Adunarea Generală a Membrilor SRIM are următoarele atribuţii: 
1) Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
2) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
3) Alege si revoca cenzorul sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;



4) Aproba infiintarea de sucursale sau filiale;
5)  Aproba  dizolvarea  si  lichidarea  asociatiei,  precum si  stabilirea  destinatiei  bunurilor  ramase  dupa
lichidare;
6) Analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Comitetului Naţional şi ia hotărâri privind orientarea
şi direcţiile de dezvoltare a SRIM pe perioada următoare. 
7) Aprobă modificări sau completări ale statutului si actului constitutiv SRIM; 
8) Alege Comitetul Naţional al SRIM;
9) Aproba cuantumul cotizatiei de membru si termenele de plata la propunerea Comitetului National,
precum si excluderea membrilor care nu-si platesc cotizatia;
10) Alte atribuţii, conform legii si statutului. 

Art. 18. Alegerea Comitetului Naţional al SRIM de către Adunarea Generală a Membrilor: 
1) Alegerea se face prin vot secret
2) Membrii SRIM au dreptul să se recuze în orice moment al procesului electoral.
3) Pentru  numărarea  voturilor,  Adunarea  Generală  alege  o  comisie  alcătuită  din  câte  un

reprezentant  al  fiecărei  sucursale;  membrii  Comisiei  de  numărare  a  voturilor  nu  trebuie  să
candideze  şi  nu  trebuie  să  facă  parte  din  structuri  de  conducere  în  cadrul  Societăţii  sau  a
sucursalelor;

4) Votul este considerat nul dacă nu a fost exprimată nicio opţiune sau dacă a fost exprimat un
număr de opţiuni mai mare decât cel indicat în cursul procedurilor de alegere

5) Funcţiile unice eligibile (preşedinte ales, secretar naţional) sunt ocupate de către candidatul care
obţine majoritatea simplă a voturilor participanţilor cu drept de vot.

6) În cazul în care niciun candidat nu obţine majoritatea simplă în primul tur de scrutin, se recurge
la al doilea tur de scrutin, la care participă cei doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr
de voturi în primul tur. 

7) Al doilea tur de scrutin se desfăşoară în acceaşi şedinţă a adunării generale a membrilor SRIM,
imediat după anunţarea rezultatelor primului tur.  

8) Celelalte funcţii eligibile (vicepreşedinte, membru în comitetul naţional al SRIM) sunt ocupate de
candidaţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, până la completarea tuturor
poziţiilor eligibile.

9) dacă pe ultima poziţie eligibilă se află doi candidaţi cu acelaşi număr de voturi, se recurge la
balotaj prin al doilea tur de scrutin, în condiţiile aliniatelor 6, 7 ). 

10) Numărul de locuri eligibile de membri în Comitetul Naţional este repartizat uniform între cele
şase sucursale . 

11) Fiecare alegător alege trei nume dintre candidaţii fiecărei sucursale.
12) Se stabileşte, pe sucursale, clasamentul după numărul de voturi obţinut de fiecare candidat. 
13) Locurile în Comitetul Naţional se ocupă în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, după

cum urmează: 
a) Dacă numărul de locuri eligibile este divizibil  cu şase, fiecare  sucursală are un număr

egal de reprezetanţi.
b) Dacă numărul de locuri eligibile nu este divizibil cu şase, locurile sunt repartizate egal fi

sucursalelor în limita divizibilităţii cu şase.
c) Pentru ocuparea restului locurilor sunt luaţi în considerare candidaţii de pe primul loc

neales, din fiecare sucursala. 
d) Locurile rămase se ocupă de aceşti candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de

voturi, fără a se ţine cont de sucursala de provenienţă.



Art 19. Comitetul Naţional al Societăţii are următoarea structură:
- Preşedinte în Retragere
- Preşedinte în Exerciţiu
- Preşedinte Ales
- Vicepreşedinţi în număr de 4
- Secretar Naţional
- Secretar Naţional Adjunct
- Trezorier 
- Leader al Grupului Junior
- Membri:

1) De drept, candidaţii nealeşi pentru funcţiile de Preşedinte, Secretar Naţional şi Vicepreşedinte
2) Membri titulari aleşi, până la completarea numărului total de 33 membri ai comitetului national.

Art. 20. Durata mandatului Comitetului Naţional al Societăţii este de 2 ani.

Art 21. Comitetul Naţional al SRIM are următoarele atribuţiuni:
1) Îndeplineşte atribuţiile şi este consiliul director al Societăţii, în sensul definit de lege;
2) Duce la îndeplinire hotărârile Adunarii Generale a Membrilor SRIM
3) Coordonează întreaga activitate a SRIM între Adunarile Generale a Membrilor SRIM
4) Prezinta bugetul anual al SRIM, adunarii generale 
5) Stabileşte calendarul manifestărilor ştiinţifice (consfătuiri, congrese)
6) Stabileşte tematica manifestărilor ştiinţifice
7) Aprobă primirea de membri asociaţi în SRIM
8) Decide asupra decernării titlului de Membru de Onoare al SRIM; acorda titlul de presedinte de

onoare unui fost  presedinte in retragere, pentru merite deosebite; titlul  se acorda pe viata;
Presedintele de Onoare este invitat  la sedintele Comitetului National, 

9) Decide afilierea SRIM la organizaţii ştiinţifice omologe naţionale sau internaţionale
10) Reprezintă   SRIM   în   toate   deciziile   luate   de foruri internaţionale la care este afiliată şi

SRIM
11) Reprezintă  SRIM  în  relaţiile  cu  instituţiile  guvernamentale,  ştiinţifice,  Colegiul  Medicilor  din

România şi CNCAN
12) Aproba schimbarea sediului asociatiei 
13) Propune cuantumul cotizatiei de membru si termenele de plata
14) Numeste Leaderul Grupului Junior la propunerea Presedintelui in Exercitiu 

Art 22. Comitetul Naţional al SRIM  
1) se întruneşte în şedinţe plenare semestrial sau ori de câte ori este nevoie.
2) Şedinţele   Comitetului  Naţional  al  SRIM  sunt  convocate  de  către  preşedintele  în  exerciţiu,

Comitetul  Naţional  Operativ  Restrâns  sau  cel  puţin  jumătate  din  numarul  membrilor
Comitetului;

3) Şedinţa  Comitetul  Naţional  al  SRIM  este statutar constituită,  fără cvorum de prezenţă, dacă
desfăşurarea sa a fost anunţată membrilor telefonic şi/sau prin mijloace eletronice cu cel puţin
30 de zile înainte de desfăşurare

4) Hotărârile Comitetului Naţional se iau prin vot, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenti ş i
se publică pe site-ul Societăţii în termen de 72 de ore de la aprobarea lor în şedinţa de Comitet.



5) In situatiile in care un membru al Comitetului National nu poate participa la intrunirile acestuia,
el isi poate delega dreptul de vot unei alte persoane, membru sau nemembru al Comitetului
National.  Delegarea  se  face  in  scris  si  se  prezinta  plenului  Comitetului  National  inainte  de
inceperea reuniunilor acestuia. 

Art. 23. Comitetul Naţional Operativ Restrâns
1) Preşedintele  în  Exerciţiu,  Preşedintele  Ales,  Preşedintele  în  retragere,  Secretarul  Naţional  şi

Trezorierul constituie Comitetul Naţional Operativ Restrâns. 
2) Comitetul Naţional Operativ Restrâns este mandatat să ia hotărâri urgente pe care are obligaţia

de a le supune spre validare Comitetului Naţional in prima sa şedinţă.
3) Între şedinţele Comitetului Naţional, activitatea SRIM este coordonată de către Preşedintele în

Exerciţiu al SRIM cu sprijinul Comitetului Naţional Operativ Restrâns atunci când este cazul.

Art 24. Preşedintele în Retragere (Past President)
1) la sfârşitul mandatului,  Preşedintele în Exerciţiu devine de drept Preşedinte în  Retragere pe

durata unui mandat de 2 ani.
2) Preşedintele în Retragere 

a) Este subordonat direct Comitetului Naţional. 
b) Atribuţiile sale sunt de reprezentare şi consultative. 
c) participă la activitatea Comitetului Naţional 
d) Nu are drept de semnătură asupra documentelor oficiale sau a celor financiare. 
e) Este de drept Redactor Şef al Revistei "Imagistica Medicală".

Art. 25. Preşedinte în Exerciţiu (President)
1)  Preia funcţia în mod automat la sfârşitul perioadei de 2 ani cât a îndeplinit funcţia de Preşedinte

Ales. 
2) În caz de imposibilitate fizică sau alte cauze de forţă majoră care determină vacantarea postului

înainte de sfârşitul mandatului precedentului Preşedinte în Exerciţiu, este ales direct prin vot
general al membrilor activi ai Societăţii.

3) Este conducătorul de drept şi de fapt al Societăţii. 
4) Hotărârile sale sunt executorii şi se supun, atunci când este cazul, ratificării Comitetului Naţional.
5) Dacă în timpul exercitării mandatului se ivesc condiţii în care Preşedintele în Exerciţiu este în

imposibilitate de a-şi exercita funcţia, atribuţiile sale sunt preluate până la următoarele alegeri
de  către  un  „preşedinte  interimar"  ales  de  către  Comitetul  Naţional  dintre  cei  patru
Vicepreşedinţi.

Art. 26. Preşedintele in Exerciţiu are următoarele atribuţii:
a) Conduce şi coordonează întreaga activitate a SRIM, pe baza hotărârilor Congresului Naţional

şi ale Comitetului Naţional, prezentând dări de seamă şi rapoarte în faţa acesteia.
b) Convoacă Comitetul Naţional în şedinţe semestriale, ordinare, si la nevoie, extraordinare şi

conduce şedinţele Comitetului Naţional.
c) întocmeşte  programul  de  activitate  al  SRIM  şi  bugetul  anual  şi  le  supune  aprobării

Comitetului Naţional.
d) Exercită drepturile şi obligaţiile SRIM faţă de alte organizaţii sau instituţii.
e) Este  gestionarul  bunurilor  Societăţii  şi  administratorul  fondurilor  acesteia  împreună  cu

Trezorierul.



f) Reprezintă Comitetul Naţional al Societăţii în toate structurile de conducere ale grupurilor şi
societăţilor afiliate.

g) Propune spre aprobare Comitetului Naţional persoanele desemnate să ocupe posturile de
Secretar Naţional Adjunct,  Trezorier si Leaderul Grupului Junior.

h) Propune spre aprobare Comitetului National persoanele desemnate să reprezinte Societatea
în structurile asociatiilor/societăţilor şi organizaţiilor la care SRIM este afiliată.

i) Decide şi răspunde în faţă Comitetului Naţional de conţinutul paginii de internet a asociatiei.

Art. 27. Preşedintele Ales (President Elected)
1) Este ales prin vot general de către membrii  activi ai Societăţii,  în cadrul  Adunarii  Generale a

Membrilor SRIM, pentru o perioadă de 2 ani. 
2) Nominalizarea  pentru  alegerea generală se  face  prin  propunere şi vot  secret în cadrul

sucursalelor Societăţii. 
3) La expirarea mandatului Preşedintelui în Exerciţiu, Presedintele Ales preia de drept, pentru un

mandat cu durata de doi ani, functia de Presedinte in Exercitiu al SRIM
4) preia sarcini delegate de catre Preşedintele în Exerciţiu 
5) Participă la toate şedinţele Comitetului Naţional cu drept de vot deliberativ. 
6) Coordonează activitatea grupului Junior al Societăţii.
7) Răspunde de menţinerea la zi a conţinutului paginii de internet  a Societăţii

Art. 28. Vicepreşedinţii 
1) Vicepresedintii Asociatiei sunt în număr de 4 
2) Ei sunt aleşi de către membrii activi ai Societăţii în timpul Adunarii Generale a Membrilor SRIM,

prin vot general şi secret 
3) Candidaţii  la  funcţia  de  vicepreşedinte  sunt  preşedinţii  celor  şase  sucursale  şi  preşedinţii

grupurilor sau societăţilor afiliate.
4) Vicepreşedinţii se subordonează Comitetului Naţional şi Preşedintelui în Exerciţiu.
5) Ei îndeplinesc atribuţii sectoriale delegate de către Comitetul Naţional sau/şi atribuţii punctuale

delegate de către Preşedintele în Exerciţiu. 
6) Dacă  în timpul exercitării  mandatului unui Vicepreşedinte se ivesc condiţii  ca acesta să  fie în

imposibilitatea  de  a-şi  exercita  funcţia,  atribuţiile  sunt  preluate  de  către  unul  din  membrii
Comitetului Naţional, desemnat de către acesta din urmă prin majoritate simplă.

Art. 29. Secretarul Naţional
1) Este ales prin vot general, secret de membrii activi ai Societăţii în cadrul Adunarii Generale a

Membrilor SRIM, 
2) Durata mandatului este de 2 ani. 
3) pentru funcţia de Secretar Naţional nu există limită a numărului de mandate 
4) Nominalizarea candidaturii se face prin vot secret în cadrul sucursalei.
5) Secretarul Naţional are următoarele atribuţii:

a. Este gestionarul tuturor documentelor oficiale emise sau primite de Asociatie.
b. supervizează redactarea proceselor verbale ale reuniunilor Comitetului Naţional.
c. Redactează rapoartele anuale de activitate ale Comitetului Naţional.
d. Face  parte  de  drept  din  delegaţia  oficială  care  reprezintă  Asociatia  în  reuniuni

internaţionale. 
e. Semneaza si redacteaza impreuna cu Presedintele in Exercitiu procesele verbale de sedinta

ale Adunarii Generale.



Art. 30. Secretarul Naţional Adjunct
1) Este numit de către Comitetul Naţional la propunerea Preşedintelui în Exerciţiu
2) Se subordonează Preşedintelui şi Secretarului Naţional.
3) îndeplineşte atribuţii de dublarea sau înlocuirea Secretarului Naţional, atunci când necesităţile o

cer.

Art. 31. Trezorierul
1) Este numit de către Comitetul Naţional la propunerea Preşedintelui în Exerciţiu. 
2) Nu există limitare a numărului de mandate pentru trezorier.
3) Trezorierul are următoarele atribuţii:

a. Ţine evidenţa tuturor veniturilor şi cheltuielilor Societăţii.
b. Semnează împreună cu Preşedintele în Exerciţiu toate documentele financiare ale Societăţii.
c. Prezintă anual Comitetului Naţional balanţa de venituri şi cheltuieli a Societăţii.

Art. 32. Leaderul Grupului Junior
1) Medicii rezidenti vor avea un Leader Grup Junior, care este propus de presedintele in exercitiu

si va fi numit de catre Comitetul National, dintre rezidentii aflati in primii 2 ani de instruire. 
2) Mandatul său are durata de doi ani. 
3) Atribuţii: 

a. Coordonează activitatea ştiinţifica a rezidenţilor la manifestările organizate de Asociatie
b. Reprezintă purtatorul de cuvânt al rezidenţilor pe lângă Comitetul Naţional,  si  structurile

europene la care SRIM este afiliata, în ceea ce priveşte problemele educaţionale, ştiinţifice şi
profesionale

Art 33. Membrii titulari ai Comitetului Naţional sunt, de drept:
1) Candidaţii la postul de preşedinte ales care nu au fost aleşi în cadrul alegerilor generale.
2) Candidaţii la postul de vicepreşedinte care nu au fost aleşi în cadrul alegerilor generale.
3) Candidaţii la postul de secretar naţional care nu au fost aleşi în cadrul alegerilor generale.
4) Un număr de membri aleşi în completare până la cifra de 33 de membri ai Comitetului National.
5) Membrii aleşi ai Comitetului Naţional sunt desemnaţi cu ocazia Adunării Generale a Membrilor

SRIM, prin vot general şi secret, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute,  din
lista cumulativă de nominalizări votate în cadrul sucursalelor, 

6) Durata mandatului de membru titular a Comitetului Naţional este de 2 ani.
7) Membrii titulari au dreptul de vot deliberativ în cadrul Comitetului Naţional.
8) Comitetul Naţional poate decide prin vot cooptarea unor membri asociaţi ai comitetului.
9) Membrii asociaţi ai comitetului nu au drept de vot in cadrul lucrarilor comitetului.

Art  34.  O  persoană  care  a  parcurs  ciclul  în  funcţiile  de  Preşedinte  Ales,  Preşedinte  în  Exerciţiu  şi
Preşedinte în Retragere nu poate relua acest ciclu.

Art 35. 
1) Nu  există  limitare  a  numărului  de  mandate  pentru  vicepreşedinţi  şi  membrii  titulari  ai

Comitetului Naţional.
2) O persoană nu poate ocupa, simltan, două sau mai multe funcţii în Comitetul Naţional. 



3) În caz de vacantare a unui loc în Comitetul Naţional, locul este ocupat de drept de primul clasat
neales, în conformitate cu listele rezultate la alegeri.

Art 36. Conducerea sucursalelor
1) Activitatea  din  sucursale  este  condusă  de un  birou  compus  dintr-un  preşedinte,  un

vicepreşedinte şi un secretar trezorier 
2) Conducerea sucursalei este aleasă de către adunarea generală a membrilor sucursalei
3) Adunarea generală ordinară de alegeri a  sucursalei  se organizează în intervalul de 4 luni care

precede Congresul şi  Adunarea Generală a Membrilor SRIM. Adunarea generala a membrilor
sucursalei  desemneaza  prin  alegeri  candidatii  sucursalei  pentru  calitatea  de  membru  in
Comitetul National si propunerea sucursalei pentru functia de presedinte ales. 

4) Durata mandatului conducerii sucursalei este de 2 ani.
5) O persoana poate ocupa aceeaşi funcţie în cadrul conducerii  sucursalei  tip de cel mult două

mandate, consecutive
6) Sucursalele se subordonează ştiinţific şi organizatoric organelor de conducere ale SRIM.

Art. 37. Cenzorul/Comisia de cenzori. Atributii
1) Verifica activitatea financiar contabila a asociatiei si gestionarea patrimoniului acesteia, prin acces la
registrele de evidenta contabila
2) Prezinta Comitetului National şi Adunării Generale  rapoarte periodice trimestriale, sau la orice alt
interval la cererea acestuia precum si un raport anual privind bilantul si bugetul de venituri si cheltuieli
al asociatiei
3) In cazuri deosebite, solicita convocarea Comitetului National si a Adunarii Generale  extraordinare.
Cenzorul nu poate lua decizii cu caracter executiv si nu poate incheia acte de gestiune. 
4) Comisia de cenzori este formata dintr-un numar de 5 persoane, alese de Adunarea Generala pe o
perioada de 2 (doi) ani. Membrii Comisiei de Cenzori pot participa la sedintele Comitetului National, fara
drept de vot, indeplinind orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Titlul IV. Publicaţii de specialitate

Art 38. SRIM publică periodice de specialitate şi lucrări legate de activitatea ştiinţifică a membrilor săi,
menite să contribuie la documentarea cadrelor medicale.

Art 39. 
1) Comitetul Naţional hotărăşte asupra editării unor publicaţii,
2) colegiul de redacţie răspunde de pregătirea materialelor pentru publicaţii
3) Conducerea Comitetului Naţional administrează apariţia publicaţiilor 

Art 40. 
1) Publicatia de specialitate este condusă de un Colegiu de Redacţie. 
2) Preşedintele în Retragere este de drept Redactor Şef al publicaţiei. 
3) Acesta  îşi  poate  delega  funcţia  pentru  o  perioadă  limitată  unui  alt  membru  al  Comitetului

Naţional.
4) Componenţa colegiului de redacţie se hotărăşte de către Comitetul Naţional al SRIM.

Art  41.  Publicaţiile  neperiodice  referitoare  la  manifestările  ştiinţifice  sunt editate  de  comitetele  de
organizare ale acestor manifestări, cu sprijinul Comitetului Naţional al Societăţii 



Titlul V. Venituri, cheltuieli, patrimoniu

Art. 42. Veniturile SRIM provin din:
1) Cotizaţiile membrilor 
2) Donaţii, sponsorizări sau legate
3) Dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii
4) Dividentele societatilor infiintate de asociatie
5) Venituri realizate din activitati economice directe
6) Resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale
7) Alte venituri 
Asociatia poate infiinta societati conf. Lg.31/90. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor
societati, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea
scopului asociatiei.
Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si
sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice

Art 43. 
1) Cuantumul cotizaţiei se stabileşte anual de către Comitetul Naţional.
2) Pentru medicii specialişti şi primari cotizaţia anuală nu va depăşi 20% din venitul mediu lunar pe

economie.
3) Pentru  medicii  rezidenţi,  cuantumul  cotizaţiei  va  fi  de  50% din  cuantumul  cotizaţiei  pentru

medicii specialişti şi primari.

Art 44. Cheltuielile SRIM se referă la:
1) Plata cotizaţiilor către Societăţile Internaţionale de profil la care este afiliată;
2) Editarea unor publicaţii aflate în relaţie cu scopurile şi activitatea Societăţii;
3) Acordarea de premii pentru activităţi deosebite unor membrii ai Societăţii;
4) Suportarea cheltuielilor de deplasare a unor delegaţii la acţiuni în străinătate impuse de relaţiile

SRIM cu alte foruri, numai cu aprobarea Comitetului Naţional;
5) Cheltuieli prilejuite de schimbul de reviste cu străinătatea;
6) Corespondenţa internă şi  internaţională cu organismele ştiinţifice medicale cu care SRIM are

relaţii reciproce;
7) Asigurarea unor abonamente ale publicaţiilor SRIM pentru  sucursale   şi  pentru publicatii  ale

unor societăţi ştiinţifice omologe cu care SRIM întreţine relaţii.
8) Remunerarea unor persoane sau agenti economici angajati pentru necesităţi administrative

Art 45. Indicatorii bugetari ai SRIM se stabilesc de către Comitetul Naţional şi sunt sub supravegherea
trezorierului SRIM.

Art 46. Prin decizia Comitetului National se pot angaja în caz de necesitate, expertize financiar-contabile,
care să fie efectuate de instituţii specializate din România.

Art 47. Patrimoniul SRIM se compune din totalitatea mijloacelor financiare şi materiale pe care aceasta
le au în proprietate şi care sunt inventariate la fiecare sfârşit de an.



Titlul VI. Drepturile şi obligaţiile membrilor, dobândirea şi pierderea calităţii de
membru

Art. 48. Membrii SRIM au următoarele drepturi:
1) Să participle la toate manifestările organizate de Asociatie
2) Să participe la Adunările Generale ale Membrilor, 
3) să aleagă şi să fie aleţi în organele de conducere, dacă sunt membri activi
4) să fie informaţi despre activităţile şi hotărârile organelor de conducere ale Societăţii
5) să beneficieze de reduceri ale taxelor de participare la toate manifestările ştiinţifice organizate

de Asociatie
6) sa  beneficieze  de  toate  avantajele  care  decurg  din  calitatea  de  membru  afiliat  al  SRIM  la

organizaţii internaţionale
7) Membrii asociati nu au drept de vot 

Art. 49. Membrii SRIM au următoarele obligaţii:
1) Prin practică şi comportament să nu contravină scopurilor declarate ale Societăţii; 
2) Să respecte statutul Societăţii şi deciziile organelor de conducere ale acesteia.
3) Să achite cotizaţia la termen. 
4) în  practicarea  profesiei,  să  respecte  principiile  şi  regulile  etice  de  conduită,  adoptate  de

Asociatie

Art. 50. Dobândirea calităţii de membru:
1) pot fi membri ai asociatiei persoanele care îndeplinesc condiţia prevăzută în art. 2 alin.5)
2) înscrierea în asociatie se face prin completarea unui formular de adeziune şi prezentarea unei

dovezi care să ateste îndeplinirea cerinţei art. 49.alin 1)

Art. 51. Pierderea calităţii de membru survine prin:
1) demisie
2) neplata cotizaţiei până la termenul stabilit de Comitetul Naţional cu intarziere de 3 luni peste 

termen
3) încălcarea unor reguli adoptate de Adunarea Generală şi care au ca sancţiune excluderea
4) deces

Titlul VII . Destinatia bunurilor in cazul dizolvarii Asociatiei

Art.52. In cazul dizolvarii Asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane
fizice, aceste bunuri vor fi transmise către o altă asociaţie cu rol profesional medical, prin votul a 50 %
plus 1 din membrii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala, care decide dizolvarea cf art. 60 şi
urmãtoarele din O.G. nr. 26/2000.

Art.53. Dizolvarea  se poate  face:
a) de drept
b) prin hotararea Adunarii Generale
c) prin hotãrârea Judecãtoriei sau a Tribunalului dupã caz



Titlul VIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art. 54. SRIM îşi întemeiază întreaga activitate pe principiul promovării şi dezvoltării adevăratelor valori. 

Art.55. Litigiile asociatiei cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care
acesta nu este posibila sau eficace, litigiile sunt de competenta instanteleor judecatoresti din Romania.

Art.56. Prevederile  prezentului  statut  se  completeaza  cu   normele  imperative  legislaţiei  romane in
vigoare.


