STATUTUL
SOCIETĂŢII INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA
Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE, DENUMIRE ŞI SEDIU
Art. 1. – Societatea Inventatorilor din România denumită în continuare şi
Societate, este fondată potrivit Actului Constitutiv al membriilor fondatori,
care au constituit sus-numita Societate, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare şi cu Decretul nr. 31/1954, privitor la persoanele fizice şi
persoanele juridice.
Art. 2 – Societatea Inventatorilor din România, este persoană juridică de
drept privat fară scop patrimonial.
Art. 3 – Societatea Inventatorilor din România este o asociaţie
profesională, independentă, având caracter nelucrativ, nonguvemamentală,
nonprofit, apolitică, neetnică, neconfesională care îşi exercită activitatea în
conformitate cu legislaţia română şi cu dispoziţiile prezentului statut.
Art. 4 – În actele şi documentele oficiale va purta denumirea
SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA, cu acronimul S.I.R., şi
va avea siglă, ştampilă şi cont în lei şi valute.
Denumirea prescurtată S.I.R. se va folosi în toate documentele oficiale ale
Societăţii.
Art. 5 – (1) Sediul Societăţii Inventatorilor din România este situat în
Iaşi, Strada prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 61, cod poştal 700050, judeţul
Iaşi, România.
(2) Sediul Societăţii poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului
Director.
Art. 6 – Societatea Inventatorilor din România se constituie pe o durată
nedeterminată. Activitatea Societăţii va începe la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătoreşti de autorizare a funcţionării acesteia şi înscrierii ei în
registrul persoanelor juridice.
Art. 7 – (1) Societatea poate deschide filiale şi în alte localităţi din ţară
sau străinătate în condiţiile prevăzute la art. 13 din Ordonanţa 26/2000 a
Guvernului României.
(2) Societatea va avea următoarele filiale: Muntenia, Moldova,
Transilvania, Oltenia, Banat, Dobrogea care vor avea ca arie de acoperire toate
zonele României, componenţa pe judeţe se va stabili prin Regulamentul de
funcţionare al Societăţii.
Art. 8 – S.I.R. are dreptul de a se afilia cu organizaţii similare din ţară şi
din străinătate, păstrându-şi indentitatea proprie.

1

Art. 9 – S.I.R. îşi rezervă dreptul de autoadministrare şi organizare
independentă a activităţilor sale, de formulare şi îndeplinire a programului său
de acţiuni.
Art. 10 – (1) Patrimoniul social al Societăţii este alcătuit dintr-un activ
patrimonial iniţial şi este alcătuit din aporturile în bani depuse de fondatori;
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu
legislaţia română în materie, pe numele Societăţii, şi va fi folosit exclusiv pentru
realizarea obiectivelor ei.
Capitolul II SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ACTIVITATEA SOCIETĂŢII
Art. 11 – Scopul Societăţii îl constituie sprijinirea şi stimularea activităţii
de inovare, realizarea şi promovarea intereselor profesionale şi patronale ale
membrilor săi în context naţional şi internaţional şi apărarea drepturilor
membrilor săi.
Pentru atingerea scopului propus Societatea Inventatorilor din România
îşi va desfăşura activitatea şi va utiliza toate resursele disponibile pentru
realizarea următoarelor obiective:
a) stimularea activităţii membrilor prin crearea unui cadru instituţional
pentru comunicare internă şi dialog între toţi membrii Societăţii;
b) imbunătăţirea accesului membrilor la informaţii de piaţă şi facilitarea
valorificării acestor informaţii;
c) promovarea serviciilor şi produselor realizate de membri pe pieţele
interne şi externe;
d) promovarea spiritului competitiv, consultare şi sprijin reciproc în
soluţionarea problemelor comune;
e) perfecţionarea cadrului legislativ, în cooperare cu instituţiile publice,
pentru crearea condiţiilor de afirmare şi eficientizare a activităţii Societăţii;
f) promovarea cercetării şi inovării şi stimularea preluării rezultatelor
acesteia în domeniile de interes ale Societăţii;
g) va milita pentru a avea un reprezentant (observator) pe lângă Guvern,
precum şi pe lângă ministere, pentru preluarea directă, la nivel naţional, a
problemelor economiei naţionale, în scopul reducerii importului de produse şi
tehnologii precum şi a promovării creativităţii româneşti;
h) va milita pentru înfiinţarea de centre pentru implementarea industrială a
invenţiilor pe lângă filialele S.I.R., având ca obiectiv realizarea prototipurilor de
invenţii româneşti în vederea prezentării şi valorificării lor în ţară şi străinătate.
Alegerea brevetelor pentru realizarea prototipurilor va fi făcută de Consiliul
Ştiinţific de Excelenţă al S.I.R.-ului format din specialişti pe domenii ştiinţifice.
i) va milita pentru alocarea de fonduri în vederea stimulării prin premiere
a activităţii de invenţii desfăşurate de elevi şi studenţi;
j) crearea unei structuri destinată să stimuleze şi să urmărească aplicarea
creativităţii, inclusiv a descoperirilor ştiinţifice, ideilor din toate domeniile şi a
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produselor software;
k) creşterea prestigiului inventicii şi a autorităţii profesionale a celor ce
activează în acest domeniu;
l) susţinerea şi apărarea intereselor profesionale şi economice ale
membrilor săi;
m) sensibilizarea organelor de decizie şi a opiniei publice faţă de
specificul şi importanţa economico-socială a activităţilor de inventică;
n) promovarea progresului tehnic şi a tehnologiilor moderne, precum şi
încurajarea cercetării ştiinţifice;
o) promovarea rezultatelor profesionale ale membrilor Societăţii;
p) crearea cadrului organizatoric pentru o mai bună cunoaştere reciprocă a
membrilor Societăţii şi a activităţii pe care aceştia o desfăşoară;
r) Societatea Inventatorilor din România evidenţiază aportul social adus
de membrii săi prin instituirea titlului şi distincţiei de INVENTATOR DE
ELITĂ cu cinci clase, acordate de S.I.R. printr-un regulament propriu elaborat
şi aprobat de Consiliul Ştiinţific de Excelenţă astfel:
 clasa V-a pentru 5 brevete;
 clasa IV-a pentru 10 brevete;
 clasa III-a pentru 15 brevete;
 clasa II-a pentru 25 brevete;
 clasa I-a pentru 50 brevete;
s) Societatea Inventatorilor din România instituie Ordinul ştiinţific “Gogu
Constantinescu” în grad de Cavaler, Ofiţer, Comandor şi Mare Ofiţer care se
acordă pentru merite deosebite în activitatea de inventică, precum şi unor
personalităţi cu rezultate deosebite în ştiinţă şi care au sprijinit activitatea de
inventică.
t) S.I.R.-ul instituie medalia "Henri Coandă" care se va acorda
inventatorilor cu realizări de excepţie. Regulamentul, pentru acordarea medaliei
"Henri Coandă" va fi distribuit filialelor S.I.R.
Art. 12 – (1) În vederea realizării scopului Societăţii Inventatorilor din
România potrivit art. 3 din prezentul statut, Societatea are urmatoarele
activităţi:
a) stimularea activităţii membrilor în domeniul inovării tehnico-ştiinţifice;
- acordarea de consultantă şi consiliere, precum şi de asistenţă juridică cu
titlu gratuit membrilor Societăţii, în conformitate cu scopul acesteia;
- monitorizarea şi sprijinirea activităţii autorităţilor publice prin
proceduri specifice de consultanţă juridică în domeniul proprietăţii intelectuale;
- acordarea de asistenţă tehnică de specialitate în vederea întocmirii
depozitului reglementar privind cererea de brevet, în special pentru cei care nu
au pregătirea (tehnică) necesară efectuării acestuia. Aceasta va fi realizată la
cerere, cu sprijinul unui consultant din cadrul S.I.R.-ului;
b) îmbunătăţirea accesului membrilor la informaţii de piaţă şi facilitarea
valorificării acestor informaţii;
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c) promovarea serviciilor şi produselor realizate de membri pe pieţele
interne şi externe;
d) realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi
similare în vederea dezvoltării de politici de cercetare-dezvoltare şi inovare;
e) reprezentarea intereselor legitime ale membrilor în relaţia cu
autorităţile, sindicatele, organizaţii similare şi organizaţiile neguvernamentale
din domeniul inovarii tehnico-stiintifice;
f) creşterea competenţelor profesionale prin calificare, pregătire
profesională continuă şi specializare universitară şi postuniversitară:
- organizarea, de cursuri, stagii de pregătire, schimburi de experienţă,
documentări şi perfecţionări individuale şi de grup, în ţară şi străinătate. Acestea
pot fi organizate si în colaborare cu instituţii de învăţământ;
- organizarea de centre de informare, puse la dispoziţia membrilor;
- organizarea de manifestări tehnico- ştiinţifice;
- organizarea de seminarii, tabere, şcoli de vară;
- participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
- organizarea unei bănci de date, actualizată periodic, referitoare la
specialişti în domeniu, facilitând astfel conexiunile rapide şi eficiente între
aceştia;
- realizarea unui site cu informaţii privind activitatea Societăţii şi a
membrilor S.I.R.-ului,
g) facilitarea schimbului de informaţii tehnice şi ştiinţifice în interiorul
Societăţii şi conectarea la sursele externe de informare;
- organizarea de grupuri de dialog, mese rotunde, colocvii, conferinţe,
simpozioane, expoziţii tehnice, schimburi de documentaţii de specialitate
- organizarea de manifestaţii publice şi alte activităti de sensibilizare
a opiniei publice, potrivit legii;
h) racordarea la activităţile similare desfăşurate pe plan naţional şi
internaţional;
i) promovarea imaginii Societăţii în mediile profesionale şi publice;
j) elaborarea, sprijinirea, promovarea şi/sau realizarea de programe
privind susţinerea membrilor;
k) elaborarea, sprijinirea, promovarea şi/sau realizarea de programe
privind susţinerea membrilor în domeniul inovării tehnico-ştiinţifice;
– specializarea şi perfecţionarea membrilor Societăţii în domeniile de
interes ale societăţii;
– promovarea şi susţinerea participării membrilor societăţii, precum şi a
altor persoane care activează în domeniile de interes ale Societăţii Inventatorilor
din România la manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane,
seminarii, colocvii, târguri, expoziţii sau alte reuniuni) din ţară şi din străinătate;
– organizarea unor manifestări în interesul membrilor Societăţii – târguri,
saloane, expoziţii, congrese, conferinţe şi workshop-uri naţionale şi
internaţionale;
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– facilitarea accesului la informare a membrilor Societăţii şi a
persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă,
cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes;
– iniţierea şi/sau participarea la organizarea de târguri şi expoziţii;
– soluţionarea unor probleme sociale ale membrilor societăţii, precum şi
a altor persoane care activează în domeniile de interes ale Societăţii;
– participarea membrilor la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate
în ţară cât şi în străinătate;
– elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a membrilor,
redactate în limbi de circulaţie internaţională;
l) accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea şi/sau
participarea la derularea programelor transfrontaliere şi europene, în domeniile
de interes ale societăţii;
m) asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit,
din ţară şi/sau din străinătate, în vederea realizării obiectivelor Societaţii;
- dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu
autorităţi publice din ţară şi străinătate;
- derularea unor activităţi de sponsorizare/mecenat;
- dezvoltarea unor activităţi economice directe în vederea autofinantării,
în concordantă cu scopul Societăţii;
- executarea de expertize în vederea stabilirii drepturilor cuvenite legal
autorilor de brevete şi inovaţii. Aceste expertize vor fi executate la solicitare,
prin biroul de expertiză tehnică şi economică al S.I.R.- ului;
- alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Societăţii şi care nu
contravin ordinii de drept.
n) facilitarea accesului la informare a membrilor Societăţii şi a
persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă,
cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes pentru
Societate;
o) editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de
publicaţii editate sub egida Societăţii (Revista S.I.R. cu apariţie trimestrială),
pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative în
domenii de interes ale membrilor;
p) accesarea, atragerea şi utilizarea în scopul îndeplinirii obiectivelor sale
de surse de finanţare şi resurse sub forma de subvenţii, contribuţii, cotizaţii,
sponsorizări, inclusiv prin desfăşurarea unor activităţi economice, în condiţiile
legii.
r) achizitionarea de fond de carte, publicaţii şi dotări, pentru realizarea
scopului Societăţii, în interesul membrilor acesteia, precum şi în interesul altor
persoane care activează în domeniile de interes ale Societăţii Inventatorilor din
România.
s) infiinţarea unui club pentru intrunirile membrilor Societăţii, precum şi
pentru invitaţii acestora.
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t) îndeplinirea oricăror alte atribuţii în legătură cu activitate de invenţii şi
protecţia acestora, în măsura în care nu contravin legislaţiei în vigoare.
(2) Schimbarea scopului şi obiectivele Societaţii se face numai de către
fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă nici unul dintre fondatori
nu mai este în viaţă, aceasta se fac numai cu intrunirea votului a patru cincimi
din numărul membrilor Consiliului Director.
(3) În toate cazurile, schimbarea scopului Societăţii se poate face numai
dacă acesta a fost îndeplinit în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate
fi realizat.
Art. 13 – S.I.R.-ul susţine organizarea oricărei alte acţiuni şi activităţi
compatibile cu obiectivele sale şi conforme legislaţiei române.
Art. 14 – Societatea Inventatorilor din România se poate afilia cu alte
persoane juridice non-profit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării
obiectivelor sale.
Art. 15 – (1) Societatea Inventatorilor din România îşi poate constitui
sucursale sau filiale, în ţară sau în străinătate, ca structuri teritoriale, pe baza
hotărârii autentificate a Adunării Generale.
(2) Sucursalele nu au personalitate juridică proprie, funcţionând ca
structuri ale Societăţii Inventatorilor din România.
(3) Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu, alcătuit din 3
membri. Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor Societaţii este
stabilită prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a Societăţii
Inventatorilor din România.
(4) Membrii filialelor aleg dintre ei, cu majoritate simplă, Şeful Filialei.
(5) Actele juridice şi economice de administrare ale filialei se întocmesc
şi semnează la sediul principal al societăţii doar de către persoane imputernicite
pe baza hotărârii Consiliului Director al Societăţii Inventatorilor din România.
(6) Filiala este reprezentată în Adunarea Generală a societăţii de Şeful
Filialei şi de un număr de reprezentanţi stabilit în Regulamentul de funcţionare
al S.I.R.-ului.
Capitolul III MEMBRII SOCIETAŢII
Art. 16 – (1) Pot deveni membri ai SIR-ului persoanele fizice şi juridice
care solicită acest lucru, îşi exprimă acordul cu prevederile statutului Societăţii,
pe care se obligă să-l respecte întocmai.
Societatea nu face nici un fel de discriminări pe bază de vârstă, sex,
pregătire profesională şi apartenenţă religioasă.
Calitatea de membru al SIR-ului se dobândeşte numai în urma
recomandării unui membru activ al SIR-ului pe baza unei cereri de adeziune şi
memoriu de activitate care să demonstreze preocupări în domeniul inventicii şi
care este autorul sau coautorul cel puţin al unui brevet sau model de utilitate.

6

Validarea noilor membri se face în conformitate cu regulamentul de
organizare şi funcţionare al Societăţii de către membrii Consiliului Director al
SIR-ului.
Calitatea de membru SIR este dovedită cu carnetul de membru, pe care
este trecută poziţia în cadrul Societăţii şi cotizaţia achitată la zi.
Membrii Societăţii Inventatorilor din România sunt:
a) membrii fondatori – membrii care au constituit Societatea şi au
contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social,
calitatea de membru fondator rămâne pe toată durata vieţii şi poate fi transmisă
urmaşilor acestuia către un reprezentant desemnat de către moştenitorii direcţi;
b) membrii asociaţi – membrii care se asociază ulterior fondării
Societăţii Inventatorilor din România care contribuie moral şi material la
completarea patrimoniului societăţii şi care, prin activitatea lor, sprijină
Societatea
în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile
prevăzute de art. 16 din prezentul Statut;
Pensionarii, elevii şi studenţii care au calitatea de membru asociat
participă la toate acţiunile organizate de SIR dar nu plătesc cotizaţia anuală.
c) membrii de onoare pot fi:
– persoane fizice recunoscute ca personalităţi ale vieţii sociale,
economice, culturale şi ştiinţifice sau de altă natură, care prin activitatea lor
sprijină activitatea Societăţii sau ideile în baza cărora acţionează aceasta
contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea
scopului Societăţii Inventatorilor din România sau
– personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, care
s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Societăţii Inventatorilor
din România şi care, prin activitatea lor, sprijină Societatea în realizarea
obiectivelor acesteia;
Membrii de onoare pot participa la toate acţiunile organizate de SIR dar
nu plătesc cotizaţia anuală.
Titlul de membru de onoare al Societăţii poate fi acordat de către
Comitetul Director şi altor membri ai Societăţii dacă au merite deosebite în
înfăptuirea obiectivelor Societăţii.
d) membrii susţinători – persoanele care aderă la scopul Societăţii
Inventatorilor din România care sprijină material şi moral Societatea în
realizarea obiectivelor acesteia.
(2) Calitatea de membru-asociat sau de membru-susţinător al Societăţii
Inventatorilor din România se acordă de către Consiliul Director, prin votul a
cel puţin 2/3 din numărul membrilor Consiliului.
(3) Calitatea de membru de onoare al Societăţii se acordă de către
Adunarea Generală, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi, la
propunerea Consiliului Director .
(4) Contribuţiile membrilor Societăţii la realizarea scopului şi
obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi
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voluntare în cadrul programelor/proiectelor iniţiate/derulate de Societatea
Inventatorilor din România .
Art. 17 – (1) Membrii fondatori şi membrii-asociaţi ai Societăţii au
următoarele drepturi:
a) să participe la toate acţiunile Societăţii şi să beneficieze de toate
mijloacele şi facilităţile oferite de aceasta;
b) să participe, să fie informaţi şi să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de
proiectele de hotărâri ale Adunarii Generale;
c) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director, dacă au aptitudini şi
capacitate pentru funcţiile pentru care candidează;
d) să fie delegate şi să reprezinte Societatea la manifestări naţionale şi
internaţionale la care aceasta participă;
e) să participle şi să beneficieze de programele iniţiate de Societate şi de
serviciile Societăţii;
f) să aibă acces la spaţiile şi dotările Societăţii pentru organizarea unor
manifestări şi activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive în domeniile de interes ale
Societăţii Inventatorilor din România;
g) să fie sprijiniţi atunci când le sunt lezate sau afectate drepturile
profesionale.
h) alte drepturi prevăzute în regulamentele Societăţii.
(2) Membrii susţinători ai Societăţii şi membrii de onoare beneficiază de
drepturile prevăzute la art. 16 li. e) – h) din prezentul Statut.
(3) Obligaţiile membrilor societăţii sunt urmatoarele:
a) să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi
ale Consiliului Director al Societăţii;
b) să îndeplinească însărcinările pe care şi le-au asumat în cadrul
Societăţii;
c) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Societăţii prin sprijin
financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul programelor
/proiectelor iniţiate/derulate de Societatea Inventatorilor din România;
d) să îndeplinească obligaţiile materiale şi financiare potrivit
angajamentelor pe care şi le-au luat;
e) să respecte hotărârile organelor de conducere;
f) să achite cotizaţia anuală, în cuantumul şi până la data stabilită de
Consiliului Director al Societăţii.
g) să îndeplinească celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentele
adoptate de Societate.
Art. 18 – (1) Pierderea calităţii de membru al S.I.R.-ului se poate produce
în următoarele situaţii:
a) denigrarea activităţii societăţii;
b) nerespectarea Statutului Societăţii;
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c) prin excludere, în cazul în care membrul respectiv a comis fapte de
natură să afecteze prestigiul Societăţii şi al profesiunii prin implicarea în acţiuni
care afectează prestigiul asociaţiei;
d) intreprinderea unor acţiuni ce aduc prejudicii de orice natură activităţii
Societăţii;
e) angajarea societăţii în acţiuni pentru care nu a fost autorizată de
Comitetul Director;
f) implicarea societaţii în activităţi politice;
g) abaterile de la etica profesională şi morală incluse în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al societăţii;
h) prin excludere, care poate avea loc prin neparticiparea la realizarea
obiectivelor Societăţii conform Statutului pe o perioadă de trei luni, analiza
activităţii se face de către preşedintele Societăţii şi se supune aprobării
Consiliului Director;
i) excludere prin încălcarea normelor statutare, ca urmare a unui conflict
de interese contrare legii şi clauzelor Statutului, printr-o atitudine etică şi morală
contrară principiilor de conduită socială şi/ sau contrar intereselor S.I.R.
j) la cerere, la solicitarea celui în cauză, comunicată în scris preşedintelui
Societăţii;
k) prin deces/faliment/lichidare;
l) prin întarzierea cu peste 12 luni a achitării cotizaţiei anuale;
m) comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat
prin hotarare judecatorească ramasă definitivă;
n) în cazul persoanelor care fac parte din conducerea societăţii şi
neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere în care a fost ales
sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta să-şi desfaşoare în mod
eficient activitatea.
Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
- avertisment;
- avertisment sever şi ultimativ;
- suspendarea pe termen determinat din Societate sau din funcţia de
conducere potrivit Statutului Societaţii;
- excluderea din Societate.
(2) Decizia privind calitatea de membru în situaţiile prevăzute la alin. (1)
lit. (a) - (l) este luată de Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.
Art. 19 (1) Calitatea de membru încetează de drept în urmatoarele
situaţii:
a) prin retragere, în baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivată;
b) prin excludere în urmatoarele situaţii:
– încălcarea gravă a prevederilor statutare şi a hotărârilor organismelor de
conducere ale societăţii;
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– ca urmare a unei condamnări, prin hotărâre judecătorească ramasă
definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu
misiunea şi principiile Societăţii;
- producerea de daune şi prejudicii Societăţii, morale sau materiale, prin
activitatea desfăşurată;
- angajarea în activităţi ce contravin scopurilor şi obiectivelor Societăţii,
specificate în prezentul statut;
- nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale
Societăţii;
- angajarea respectivei persoane în activităţi ce contravin legilor ţării şi
ordinii de drept.
(2) Excluderea se face prin decizie la recomandarea Comisiei de etică şi
disciplină de către Comitetul Director al societăţii prin votul majorităţii
membrilor.
Pierderea calităţii de membru al Societăţii nu dă dreptul la pretenţii asupra
contribuţiei aduse la patrimoniul Societăţii.
(3) Impotriva deciziei se poate depune contestatie în termen de 15 zile de
la comunicare. Contestaţia se soluţionează de către Adunarea Generală.
(4) De la data înregistrării deciziei şi până la soluţionarea acesteia în
Adunarea Generală, calitatea de membru al Societăţii este suspendată.
Capitolul IV RESURSELE PATRIMONIALE ŞI CHELTUIELILE
SOCIETĂŢII
Art. 20 – (1) Patrimoniul social iniţial al Societăţii este alcătuit dintr-un
activ patrimonial iniţial, în valoare de 700 lei şi este alcătuit din aportul financiar
al membrilor fondatori.
(2) Patrimoniul social iniţial al Societăţii se completează cu veniturile din
contribuţiile membrilor-asociaţi, cotizaţiile şi taxele de înscriere a membrilorsusţinători, dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile,
în condiţiile legii, sponsorizări sau legate, venituri realizate din activităţi
economice directe, resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele
locale, precum şi alte venituri, în conformitate cu prevederile legii.
(3) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu
legislaţia română în materie, pe numele Societăţii, şi va fi folosit exclusiv pentru
realizarea scopului şi obiectivelor ei.
Art. 21 – Patrimoniul S.I.R.- ului, se constituie şi din donaţii şi achiziţii de
bunuri mobile şi imobile.
Art. 22 – Contribuţiile, donaţiile şi legatele pot fi valorice, drepturi de
autor, titluri de credit şi altele ele vor fi înscrise într-un registru separat.
Art. 23 – Din resursele sale financiare, S.I.R.-ul va putea acorda premii,
medalii şi diplome va asigura surse financiare pentru activitatea curentă,
sponsorizări, conservarea şi menţinerea patrimoniului său.
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Capitolul V ORGANIZAREA,
SOCIETĂŢII

ADMINISTRAREA ŞI CONTROLUL

Art. 24 – (1) Adunarea generală a Societăţii alege, prin vot, Consiliul
Ştiinţific de Excelenţă, compus din personalităţi recunoscute la nivel naţional şi
internaţional în diverse domenii ştiinţifice, este format din 9 membri din care un
Preşedinte şi 8 Membri.
(2) Consiliul Ştiinţific de Excelenţă are ca atribuţii selectarea, premierea
şi promovarea invenţiilor, inovaţilor şi altor producţii ştiinţifice şi tehnice ale
membrilor societăţii şi a inventatorilor care participă la activităţile prezentate în
Statutul Societăţii.
(3)
Atribuţiile Consiliului Ştiinţific de Excelenţă sunt prezentate în
Regulamentul de funcţionare al SIR-ului.
(4)
Preşedintele Consiliului Ştiinţific de Excelenţă colaborează cu
Secretarul ştiinţific din Comitetul Director pentru realizarea tuturor activităţilor
consiliului.
Art. 25 – Organele de conducere ale Societăţii sunt: Adunarea Generală a
membrilor Societăţii, Consiliul Director şi Comisia de Cenzori.
Adunarea Generală a membrilor Societăţii
Art. 26 – (1) Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din
totalitatea membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi. Toate documentele şi
iniţiativele de dezvoltare a activităţii Societăţii sunt propuse şi redactate de către
membrii Consiliului Director.
Art. 27 – (1) S.I.R.-ul se constituite prin adunarea generală a membrilor
fondatori şi membrilor-asociaţi.
(2) Adunarea generală a Societăţii alege, prin vot, un Consiliului Director
al S.I.R.ului format din 9 membri, din care: un Preşedinte, un Primvicepreşedinte, doi Vicepreşedinţi, un Secretar Ştiinţific, un Cancelar, doi
Directori executivi şi un Secretar al Cosiliului.
(3) S.I.R.-ul este angajată prin semnăturile a doi dintre membrii
Consiliului Director al Societăţii.
(4) Adunarea generală a Societăţii numeşte o Comisie de cenzori formată
din 3 membri, din care: un Preşedinte şi doi Membri.
(5) Adunarea Generală alege şi aprobă din rândul membrilor săi un
Preşedinte de Onoare care este o personalitate recunoscută la nivel naţional şi
internaţional care a adus contribuţii deosebite la realizarea obiectivelor SIR-ului.
Art. 28 – (1) Adunarea generală a Societăţii se întruneşte cel puţin odată
pe an în şedinţă ordinară şi atunci când este cazul, în şedinţe extraordinare, care
se pot convoca:
a) la iniţiativa Consiliului Director;
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b) la iniţiativa Comisiei de Cenzori;
c) pe baza cererii scrise formulate de cel puţin o treime din membri, cu
menţionarea motivului cererii.
(2) Adunarea Generală a Societăţii este convocată cu cel puţin 30 de zile
înainte de data reuniunii, specificând ordinea de zi preliminară, ziua, ora şi locul
unde se vor desfăşura lucrările. Adunarea Generală a Societăţii se va considera
statutar constituită dacă sunt prezenţi jumătate plus unul din reprezentanţii
S.I.R.-ului. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de
membri se face o nouă convocare în termen de şapte zile de la data primei
convocări. În acest caz Adunarea Generală a Societăţii se consideră legal
constituită dacă sunt prezenţi cel puţin ¼ din numărul reprezentanţilor.
(3) Adunarea Generală a Societăţii este condusă de Preşedinte, sau de un
membru al Consiliului Director, desemnat de Preşedinte.
Art. 29 – Adunarea generală are urmatoarele competenţe:
a)
stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale societăţii;
b)
aprobă regulamentul de funcţionare;
c)
stabileşte numărul membrilor Consiliului Director atribuţiile lor şi
alege membrii Consiliul Director şi Comisia de Cenzori;
d)
adoptă programul de lucru al Consiliului Director şi al Comisiei de
Cenzori;
e)
alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi a Comisiei
de Cenzori;
f)
aprobă înfiinţarea de filiale şi validează conducerile acestora;
g)
validează hotărârile Consiliului Director şi ale conducerii filialelor;
h)
aprobă execuţia financiară, bilanţul contabil, programul anual de
activitate, planul de venituri şi cheltuieli pentru noul an, valoarea cotizaţiei
anuale şi data până la care trebuie depusă;
i)
modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Societăţii
Inventatorilor din România;
j)
revocă individual sau colectiv mandatele organelor de conducere şi
control;
k)
dizolvarea şi lichidarea societăţii, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase după lichidare;
l)
orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut.
Art. 30 – (1) La Adunarea generală a Societăţii participă:
a) membrii fondatori şi membrii-asociaţi cu drept de vot;
c) membrii de onoare, membrii-susţinători şi alte persoane, în calitate de
invitaţi, fară drept de vot;
(2) În cadrul Adunării generale, fiecare membru fondator şi membruasociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art. 31 – Asociaţii care, într-o anumită problemă, supusă hotărârii
Adunarii Generale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau
descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea
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inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor
răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Societăţii, dacă fară votul lor
nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 32 – Alegerile pentru Consiliul Director şi Comisia de Cenzori au
loc o dată la cinci ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele
se pot organiza la Adunarea Generală care le urmează.
Art. 33 – (1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel
puţin o jumătate plus unul dintre membrii fondatori şi membrii-asociaţi.
(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea
Generală se reconvoacă după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi
numărul asociaţilor prezenţi.
(3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile
adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează
în procesul-verbal întocmit.
(4) Asociaţii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal aflat
la secretariatul Societăţii.
Art. 34 – (1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Societăţii
sau, în lipsă, de înlocuitorul său Prim-vicepreşedintele Societăţii iar în cazul
indisponibilităţii acestora de către alt membru al Consiliului Director.
(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a
membrilor fondatori şi a membrilor-asociaţi prezenţi, cu excepţia hotărârilor
care au ca obiect modificarea Statului Societăţii, dizolvarea Societăţii sau
modificarea scopului ei care trebuie să întrunească cel puţin două treimi din
numărul de membri prezenţi.
(3) Hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru special.
(4) Dacă nu se întruneşte numărul corespunzător, activitatea se amână
astfel: şapte zile pentru Adunarea Generală, una zi pentru Consiliul Director.
După scurgerea intervalului respectiv, activitatea se desfăşoară cu
numărul de membri prezenţi, luând decizii valabile.
Art. 35 – Hotărârile Adunării Generale contrare legii, Actului Constitutiv
sau Statutului Societaţii pot fi atacate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de
de către oricare dintre asociaţii care au lipsit sau au votat împotrivă şi au cerut să
se însereze aceasta în procesul-verbal de şedintă, în termen de 15 zile de la data
la care au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa,
după caz.
Consiliul Director
Art. 36 – (1) Consiliul Director, conform art 24 din OUG 26/2000, este
organul cordonator şi executiv al S.I.R,-ului dintre două Adunări Generale,
format din membrii aleşi. El se întruneşte cel puţin o dată pe lună ( în prezenţa a
cel puţin ½+1 din numărul membrilor), iar hotărârile sale (adoptate cu
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majoritate simplă a celor prezenţi) se consemnează într-un Registru de procese
verbale,
(2) Asigură conducerea activităţii curente a S.I.R.-ului şi punerea în
execuţie a hotărârilor Adunării Generale a Societăţii.
(3) Consiliul Director al Societatii Inventatorilor din România este
constituit din nouă membri, din care: un Preşedinte, un Prim-vicepreşedinte, doi
Vicepreşedinţi, un Secretar Ştiinţific, un Cancelar, doi Directori executivi şi un
Secretar al Consiliului.
(4) Reprezentarea şi angajarea juridică şi economică a Societăţii în raport
cu alte instituţii publice sau private precum şi a organismelor statului se
realizează numai de către Preşedintele sau Prim-vicepreşedintele Societăţii iar în
cazul indisponibilităţii acestora de către alt membru al Consiliului Director pe
baza unei dispoziţii scrise care conţine denumirea mandatului de reprezentare şi
termenul de valabilitate al acestuia.
(5) Activitatea curentă juridică şi economică a Societăţii este asigurată de
Preşedintele sau Prim-vicepreşedintele Societăţii SIR.
Art. 37 – (1) Membrii primului Consiliului Director al Societăţii sunt
desemnaţi din rândul membrilor fondatori conform Actului Constitutiv a SIR şi
au un mandat de cinci ani.
(2) Membrii următoarelor Consilii Directoare se aleg prin vot, de
Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăţi plus unu din votul membrilor
fondatori, membrilor de onoare şi membrilor-asociaţi prezenţi la Adunarea
Generala, pentru un mandat de cinci ani.
(3) Potrivit Hotărârii Adunării Generale, membrii Consiliului Director
vor putea fi înlocuiţi în cazul confirmării unor abateri grave de la Statutul
Societăţii.
(4) În cazul în care un membru desemnat parăseşte Consiliul Director, el
va fi înlocuit temporar, până la prima şedinţă a Adunării Generale, de unul din
membrii fondatori sau o terţă persoană propusă de Preşedintele Societăţii, după
care se vor organiza alegeri pentru locul vacant potrivit hotărârii Adunării
Generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu
drept de vot prezenţi.
(5) În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage,
el are obligaţia să notifice în scris intenţia sa, cu un preaviz de 30 de zile
calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.
(6) Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului
unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi, pot
decide excluderea membrilor societăţii sau revocarea membrilor Consiliului
Director al Societatii Inventatorilor din România.
(7) Funcţiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării
Generale, cu întrunirea votului unei jumătăţi plus unu din numărul membrilor cu
drept de vot prezenţi.
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(8) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de
la descompletare.
Art. 38 – În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director are
următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada
anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil,
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor societăţii;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii;
c) aprobă organigrama şi strategia de personal ale Societăţii;
d) elaborează regulamentul intern de funcţionare şi organizare al
Societăţii;
e) aprobă schimbarea sediului S.I.R.-ului;
f) iniţiază, examinează şi aprobă documentaţiile şi programe economice/
studii de fezabilitate cereri de finanţare etc;
g) aprobă premii, burse şi îndemnizaţii, conferă titluri, diplome şi
distincţii;
h) modifică articole ale actului constitutiv şi ale statutului, în situaţii de
urgenţă, mai ales atunci când din lipsa timpului disponibil, nu pot permite
convocarea Adunării Generale, aceste modificări vor fi supuse ratificării de către
Adunarea Generală;
i) poate angaja personal remunerat, în funcţie de necesităţi, cu respectarea
prevederilor legale.
j) redactează şi comunică punctul de vedere al S.I.R.-ului în legătură cu
diferitele aspecte ale activităţi economice, sociale şi legislative se exprimă prin
documente adoptate de către Consiliul Director al Societăţii în urma consultării
membrilor.
k) Consiliul Director al Societăţii delegă un membru S.I.R. ca purtător de
cuvânt sau reprezentant al S.I.R. pentru o perioadă determinată sau pentru o
acţiune specifică. Poziţia adoptată de acest delegat va fi supusă aprobării
Consiliul Director şi comunicată membrilor cu ocazia următoarei Adunări
Generale a Societăţii.
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art. 39 – Membrii Consiliul Director care, într-o anumită problemă,
supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, ascendenţii sau
descendenţii, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea
inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot. În caz contrar vor
răspunde în condiţiile legii pentru daunele cauzate Societăţii, dacă fară votul lor
nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 40 – Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului
Societăţii pot fi atacate de asociaţi sau de către oricare dintre membrii
Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă şi a cerut să se insereze
aceasta în procesul-verbal de şedintă, potrivit dispoziţiilor legale, în vigoare.
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Art. 41 – Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe
persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de
fondator/asociat ori sunt străine de Societate pentru a încheia acte juridice în
numele şi pe seama Societăţii sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în
statut.
Art. 42 – (1) Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau
ori de câte ori nevoile Societăţii o impun.
(2) Convocarea Consiliului Director se face de Preşedinte, iar in lipsa
acestuia de Prim-vicepreşedintele Societăţii iar în cazul indisponibilităţii
acestora de către alt membru al Consiliului Director, cu cel puţin 10 zile înainte
de data fixată.
(3) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din
numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.
Art. 43 – Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în
procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe. În realizarea scopului şi
obiectivelor sale, Societatea Inventatorilor din România poate avea servicii
specializate a caror modalitate de funcţionare şi organigrama se stabileşte de
Consiliul Director care va angaja personal contractual.
Art. 44 – Adunarea Generală a Societăţii, validează, prin vot, un
Consiliului Director Extins al S.I.R..ului format din membrii Consiliului
Director al S.I.R.-ului la care se adaugă Preşedintele de Onoare al S.I.R.-ului,
membrii Consiliului Ştiinţific de Excelenţă şi Şefii de filiale. Consiliul Director
Extins cu rol consultativ are atribuţii în stabilirea şi coordonarea activităţilor
strategice ale Societăţii.
Comisia de Cenzori. Controlul financiar.
Art. 45 – (1) Controlul financiar intern al Societăţii este asigurat de
Comisia de Cenzori.
(2) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă
Societatea va avea mai mult de 100 de membri înscrişi, în condiţiile dispoziţiilor
legale în vigoare.
(3) Comisia de Cenzori este aleasă de către Adunarea Generală prin vot
deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor fondatori şi membrilor-asociaţi
prezenţi, pentru un mandat de 5 ani.
(4) În realizarea competenţei sale, Comisia de Cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Societăţii;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale şi Consiliului
Director;
c) poate participa la şedintele Consiliului Director, fară drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de
Consiliul Director.
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(5) Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri,
stabilit în Adunarea Generală a Reprezentanţilor.
(6) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
(7) Din Comisia de Cenzori pot face parte şi persoane care nu sunt
membri ai Societăţii, cu condiţia să nu reprezinte mai mult de jumătate din
numărul total de membri.
(8) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare stabilit de Comisia
de Cenzori se aprobă în Adunarea Generală a Societăţii.
Capitolul VI VENITURILE SI CHELTUIELILE SOCIETAŢII
Art. 46 – Veniturile Societaţii provin din:
a) cotizaţiile şi contribuţiile în bani ale membrilor fondatori şi ale
celorlalte categorii de membri. Valoarea cotizaţiei, modalităţile de plată şi
scutirile acordate unor membri ai Societăţii se vor stabili anual în cadrul
Adunării Generale;
b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în
condiţiile legale;
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Societate;
d) venituri realizate din activităţi economice directe, inclusiv din
activităţi de organizare a unor târguri, expoziţii şi/sau alte manifestări;
e) donaţii, sponsorizări sau legate;
f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.
Art. 47 – (1) Societatea poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror
dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru
realizarea scopului Societaţii.
(2) Societatea poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă
acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.
Art. 48 – (1) Principalele cheltuieli ale Societăţii sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor Societăţii;
b) salarii şi adaosuri la salarii;
c) îndemnizaţii, prime şi premii;
d) procurări de rechizite, imprimate de birou, aparatură medicală şi alte
bunuri şi servicii necesare realizării scopului societăţii;
e) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masă, transport;
g) utilităţi: energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.;
h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi
cheltuieli şi se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Director.
(3) Salariile, îndemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se
stabilesc în limitele statului de funcţii şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
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(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele
asemenea din disponibilităţile existente.
Art. 49 – Exercitiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se
încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
Capitolul VII DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art. 50 – Societatea Inventatorilor din România se va dizolva:
- De drept prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost
construită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se
produce schimbarea acestui scop.
- Prin hotărâre judecatorească, la cererea oricarei persoane interesate
atunci când:
a) scopul sau activitatea Societăţii a devenit ilicită sau contrară ordinii
publice;
b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;
c) urmăreşte alt scop decât cel pentru care a fost constituit;
d) a devenit insolvabilă;
e) nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.
- Prin hotărârea Adunarii Generale.
- În alte situaţii prevăzute de lege.
Art. 51 – (1) În cazul dizolvării Societăţii, lichidatorii se numesc de
instanţa judecătorească sau de Adunarea Generală după caz.
(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director
încetează.
(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un
bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.
(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte
ale Societăţii şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea
datei acestora.
(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.
Art. 52 – (1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice
în curs, de a încasa creanţele, de a plătii creditorii, iar dacă numerarul nu este
suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin
licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare
finalizării celor aflate în curs de derulare.
Art. 53 – (1) În cazul dizolvarii Societăţii, bunurile rămase în urma
lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat
sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
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(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au
reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de
instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de
predare-preluare, dacă prin aceasta nu s-a stabilit o dată ulterioară.
Art. 54 – Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul
gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării
Societăţii.
Art. 55 – După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen
de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare
operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecatoriei în a
carei circumscripţie teritorială îşi are sediul Societatea şi să îndeplinească toate
procedurile de publicare şi radiere din acest registru.
Art. 56 – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului
nu se înregistrează nici o contestaţie, bilantul se consideră definitiv aprobat, iar
lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi
sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Societăţii şi
ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.
Art. 57 – (1) Societatea încetează a avea fiinţa la data radierii din
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin
care se atestă descarcarea acestora de obligaţiile asumate.
Capitolul VIII DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 58 – Prezentul Statut a fost aprobat de membri participanţi la
Adunarea Generală a S.I.R. La modificarea Statutului s-au utilizat conceptele
juridice prevăzute de Ordonanţa Guvernului României nr. 26 din 31 ian. 2000
completată şi modificată prin OG 37/2003 , cu privire la asociaţii şi fundaţii.
Art. 59 – Prezentul Statut se aplică în mod corespunzător şi filialelor.
Art. 60 – Prezentul Statut a fost aprobat prin Procesul – Verbal din data de
15.03.2014
Art. 61 – Actul constitutiv se completează cu cele din Statut. Toate
dispoziţiile, sintagme etc. din Actul Constitutiv şi din Statut stabilite anterior,
contrare formei actuale şi OUG 26/2000 se abrogă sau se modifică în
concordanţă cu acest document.
Art. 62 – Redactat si editat în 6 (şase) exemplare, cu cate 19 pagini
fiecare în Iaşi, Strada prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr. 61, cod poştal 700050,
judetul Iaşi, la data de 15.03.2014

SEMNĂTURILE MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE
Conform tabelului anexat.
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