STATUTUL
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE FIZICĂ
Capitolul I: Preambul
Art. 1 Societatea Română de Fizică (SRF) este asociaţia profesională reprezentativă a
fizicienilor din România. SRF este persoană juridică română de drept privat, apolitică,
neguvernamentală, fără scop patrimonial, care îşi bazează activitatea pe prezentul Statut şi
respectă legile în vigoare în România.
Art. 2 În forma sa actuală, SRF continuă tradiţia Societăţii Române de Fizică înfiinţată în
anul 1890 şi posedă patrimoniul creat după reînfiinţarea sa din anul 1990, prin sentinţa nr.
732/14.03.1990 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. SRF este constituită pe termen
nelimitat şi are în prezent sediul în str. Atomiştilor nr. 409, Măgurele, judeţul Ilfov, CP. MG6, cod poştal 077125.
Art. 3 Societatea Română de Fizică se va identifica şi prin denumirea sa în limba engleză
„Romanian Physical Society”, cu logo-ul dat de acronimul în limba română SRF.

Capitolul II: Obiectivele SRF
Art. 4 Scopul principal al SRF este acela de a milita pentru recunoaşterea rolulului Fizicii în
viaţa societăţii din România si de a promova colaborările naţionale si internaţionale
ale fizicienilor români. SRF reprezintă interesele profesionale ale comunităţii fizicienilor din
România.

Capitolul III: Membrii SRF - drepturi şi îndatoriri
Art. 5 (1) Calitatea de membru al SRF se acordă oricărei persoane cu calificare
corespunzătoare, care acceptă statutul SRF, participă la activitatea ei şi plăteşte cotizaţia de
membru. Înscrierea ca membru se face pe baza unei adeziuni scrise.
(2) SRF acordă calitatea de membru de onoare unor personalităţi din Romania sau din
străinătate care îşi manifestă interesul deosebit pentru activitatea SRF. Propunerile
referitoare la acordarea statutului de membru de onoare SRF făcute de către un membru al
SRF se analizează şi se aprobă de către Consiliul SRF. Consiliul informează Adunarea
Generală SRF despre primirea noilor membri de onoare.
Art. 6 Fiecare membru al SRF are dreptul:
a) de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale Societăţii la orice nivel.
b) să facă parte dintr-o singură structură teritorială şi din maxim două secţiuni de
specialitate;
c) să-şi susţină punctul de vedere în secţiunile de specialitate sau a structurii teritoriale
de care aparţine, precum şi în Consiliul SRF, în Adunările Generale, sau în Buletinul

d)
e)
f)
g)

de informare al SRF, asupra oricaror probleme care intră în competenţa şi obiectivele
SRF;
să primească gratuit Buletinul de informare al SRF;
să beneficieze de reduceri de taxe la conferinţele, simpozioanele, şcolile organizate
sau susţinute de SRF, precum şi la manifestări internaţionale în cadrul acordurilor de
reciprocitate;
să utilizeze în scopuri strict profesionale mijloacele materiale de care dispune
Societatea;
să se afilieze ca membru individual al unor societăţi profesionale internaţionale şi să
beneficieze de facilităţile de plata a cotizaţiilor negociate de SRF cu aceste societăţi;

Art. 7
a)
b)
c)

Membrii SRF au următoarele îndatoriri:
să respecte Statutul SRF si hotărârile SRF;
să plătească cotizaţia;
să respecte, în intervenţiile verbale sau scrise, principiile deontologiei profesionale şi
ale democraţiei de fond (spirit academic, atacarea problemelor şi nu a persoanelor,
abordarea constructivă etc.);
d) Opiniile formulate şi exprimate de membrii individuali sau de grupurile de lucru
constituite cu ocazia activităţilor SRF antrenează responsabilitatea exclusivă a celor
care le-au emis.

Art. 8
a)
b)
c)
d)

(1) Calitatea de membru SRF se poate pierde în următoarele situaţii:
la cerere;
în urma decesului;
neplata cotizaţiei pe o perioada mai mare de 2 ani;
prin excludere, hotărâtă de Adunarea Generală a structurii teritoriale la care membrul
respectiv este afiliat, cu votul a două treimi din numărul membrilor. Excluderea
trebuie validată de Consiliul SRF.
(2) Excluderea din SRF se poate decide dacă membrul respectiv se face vinovat de:
a) producerea de prejudicii morale şi/sau materiale Societăţii;
b) angajarea în activităţi ce contravin statutului SRF, legilor şi ordinii de drept;
(3) Consiliul SRF poate hotărî suspendarea din funcţia de membru a unei persoane asupra
căreia se începe o urmărire penală conformă cu alin. (2), litera b) de mai sus, până la
clarificarea situaţiei şi emiterea unei hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

Capitolul IV: Organizare, coordonare şi atribuţii în cadrul SRF
Art. 9 SRF este o asociaţie naţională, structurată atât pe domenii de specialitate cât şi
teritorial.
Art. 10 (1) La nivelul diferitelor domenii de specialitate se vor organiza secţiuni ale SRF.
Acestea vor reuni specialişti din domenii ale Fizicii înrudite, grupate după clasificarea la
nivel european (EPS).
(2) Fiecare secţiune îşi alege o structură de conducere proprie;
(3) Secţiunile au program de activitate propriu;
(4) Preşedintele secţiunii este membru de drept al Consiliului SRF;
(5) În cadrul unei secţiuni se pot forma, cu aprobarea conducerii secţiunii, grupuri de lucru,
constituite în baza unor interese ştiinţifice comune şi care pot organiza activităţi bine definite.
(6) Secţiunile şi grupurile nu au personalitate juridică distinctă.

(7) Secţiunea va fi subordonată SRF, va respecta statutul acesteia, precum şi toate
obligaţiile care decurg din apartenenţa la SRF.
(8) Un membru al SRF se poate afilia la mai multe grupuri de lucru, dar la maximum două
secţiuni.
Art. 11 (1) Pentru a asigura un cadru adecvat în care să îşi desfăşoare activitatea curentă
SRF este organizată pe principiul teritorial în filiale şi sucursale.
(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, au structuri de conducere proprii, buget şi
patrimoniu propriu. Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a SRF.
Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.
(3) Filiale ale SRF se vor constitui de regulă în principalele centre ştiinţifice ale ţării, în
special acolo unde există centre de cercetare şi învăţământ superior. O filială se organizează

cu cel puţin 75 de membri.
(4) Raporturile juridice dintre filială şi SRF vor fi definite prin actul constitutiv al filialei,
aprobat de Consiliul SRF, act pe care, în conformitate cu legislaţia românească în vigoare,
SRF trebuie să îl depună la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă
sediul filiala. Filiala va fi subordonată SRF, va respecta statutul acesteia, precum şi toate
obligaţiile care decurg din apartenenţa la SRF.
(5) Filialele pot încheia acte juridice în nume propriu, acte juridice de dispoziţie, în numele şi
pe seama SRF, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului SRF.
(6) SRF îşi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică.
Sucursalele au conducere proprie, pot organiza activităţi proprii, dar nu au independenţă
financiară. Înfiinţarea lor se hotăreste de către Adunarea Generală a SRF.
(7) În general sucursalele corespund geografic judeţelor ţării dar constituirea lor presupune
existenţa a minim 20 de membri. În cazul în care această condiţie nu este îndeplinită şi întrun judeţ nu este constituită o filială sau o sucursală, membrii SRF cu domiciliul în judeţul
respectiv pot solicita arondarea într-o altă sucursală sau filială. Arondarea trebuie să fie
avizată de conducerea filialei sau sucursalei respective şi aprobată de Consiliul SRF.
(8) În acelaşi judeţ nu pot coexista două structuri teritoriale distincte ale SRF.
(9) În cazul în care o structură teritorială nu are o activitate sau un număr de membrii care să
justifice menţinerea independenţei respectivei structuri, se poate decide reorganizarea,
fuziunea sau chiar desfiinţarea ei. Propunerea pentru o astfel de decizie se poate face de către
membrii respectivei structuri sau de către Consiliul SRF. În cazul sucursalelor luarea
deciziei este de competenţa Adunării Generale SRF. Filialele se reorganizează, fuzionează
sau se dizolvă urmând una dintre următoarele proceduri prevăzute de legislaţia în vigoare:
a) de drept, în baza unei hotărâri judecătoreşti
b) prin hotărârea Adunării Generale a membrilor filialei.
Art. 12 Activitatea SRF este coordonată la nivel central de următoarele organe de conducere:
a) Adunarea Generală a membrilor SRF;
b) Consiliul SRF;
c) Comisia de cenzori a SRF.
Art. 13 (1) Organul suprem de conducere a SRF este Adunarea Generală a membrilor săi.
Ea are următoarele atribuţii şi competenţe:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale SRF;
b) aprobă modificarea Statutului SRF;
c) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
d) alege şi poate să revoce membrii Biroul Consiliului SRF;

e) alege si poate sa revoce membrii Comisiei de cenzori şi stabileşte regulile generale de
organizare şi funcţionare a acesteia;
f) aprobă înfiinţarea, reorganizarea sau dizolvarea de filiale şi sucursale;
g) decide dizolvarea şi lichidarea SRF, şi stabileşte destinaţia bunurilor rămase după
lichidare.
(2) Adunarea Generală ia hotărâri în urmatoarele moduri:
a) în şedinte plenare;
b) prin vot electronic.
(3) Şedintele plenare se organizează cel puţin o dată la 4 ani, cu ocazia Conferinţei Naţionale
de Fizică organizată de SRF. Adunarea Generală se poate convoca în şedinţa plenară la
iniţiativa Preşedintelui SRF sau a 2/3 din membrii Consiliului SRF.
(4) Cvorumul este realizat, atât în Şedintele plenare cât şi prin vot electronic prin participarea
a cel puţin 100 membri SRF
(5) Hotărârile luate de către Adunarea Generală, în limitele legii, şi ale Statutului, sunt
obligatorii pentru toţi membrii SRF, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la Adunarea
Generală sau au votat împotrivă.
Art. 14 (1) Consiliul SRF coordonează activitatea Societăţii între Adunările Generale şi
asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
(2) Componenţa Consiliului este aceea precizată la Art.18 din prezentul statut. Calitatea de
membru în Consiliul SRF se poate pierde în situaţia în care membrul respectiv încetează să
mai fie membru SRF sau prin revocare, după o procedură identică celei utilizate la alegerea
respectivului membru.
(3) Consiliul SRF se întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar. Convocarea
Consiliului se face de către Preşedintele SRF sau la cererea a două treimi dintre membrii săi.
(4) Consiliul SRF are următoarele drepturi şi atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară şi propune
programul de activităţi al Societăţii;
b) pune în aplicare hotărârile Adunării Generale;
c) validează structura pe secţiuni şi grupuri de lucru;
d) aprobă rapoartele prezentate de către Preşedintele SRF sau, după caz, pe cele ale altor
membri SRF;
e) stabileşte criteriile precum şi cuantumul cotizaţiilor, periodicitatea şi modul de plată al
acestora din urmă;
f) decide asupra acordării unor titluri de onoare, a unor premii sau a oricăror alte forme
de recunoaştere de către SRF a unor contribuţii majore la dezvoltarea ştiinţei, culturii
sau cunoaşterii umane;
g) hotăreşte asupra relaţiilor internaţionale şi confirmă afilierea Societatii la alte
organisme naţionale şi internaţionale;
h) aprobă organigrama, premii, salarizare şi indemnizaţii ale personalului Societăţii;
i) poate să decidă schimbarea sediului Societatii;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare realizării obiectivelor de activitate;
k) îndeplineste atribuţiile stabilite prin Statut.
(4) Consiliul poate să ia hotărâri valabile dacă la vot participă – direct, prin delegare de vot
sau prin exprimare electronică a votului – minim jumătate din numărul membrilor săi.
Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă din numărul voturilor exprimate.
Art. 15 (1) Biroul Consiliului SRF conduce activitatea curentă a SRF.
(2) Biroul Consiliului are urmatoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea Consiliului SRF;

b) administrează fondurile Societăţii şi raportează anual asupra modului de utilizare a
acestora;
c) ţine evidenţa membrilor SRF şi aprobă solicitările de aderare la Societate a noilor
membri;
d) prezintă rapoarte anuale Consiliului SRF.
(3) Biroul Consiliului SRF este format din 9 membri aleşi de Adunarea Generală, incluzând
Preşedintele SRF, vicepreşedinţii şi Secretarul General al SRF; Numărul de
vicepreşedinţi este stabilit de către Consiliul SRF în funcţie de numărul de membri SRF.
Preşedintele şi Secretarul General al SRF sunt aleşi de Adunarea Generală iar
vicepreşedinţii de către Consiliul SRF dintre membrii aleşi ai Biroului.
Art. 16 Preşedintele SRF are urmatoarele atribuţii:
a) conduce Consiliul SRF si Biroul Executiv;
b) prezidează adunările generale;
c) reprezintă SRF la nivel naţional si internaţional;
d) încheie acte juridice în numele şi pe seama Societăţii;
e) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin statut.
Art. 17 (1) Structurile constituite în cadrul SRF, care, în conformitate cu prevederile
prezentului Statut, au dreptul la o conducere proprie, sunt coordonate după cum urmează:
a) filialele au o conducere formată din Adunarea Generală a membrilor filialei, un Birou
al filialei format din 3-5 membrii şi o comisie de cenzori, aleşi de Adunarea Generală
respectivă. Atribuţiile acestor organe sunt asemănătoare cu cele prevăzute pentru
organele similare ale SRF iar funcţiile pentru Birou sunt precizate în actul de
constituire al filialei respective;
b) sucursalele au o conducere formată din Adunarea Generală a membrilor sucursalei
respective si un birou de coordonare format din 3 membrii: preşedinte, vicepreşedinte
şi secretar, alesi de Adunarea Generală respectivă;
c) secţiunile au o conducere formată din Adunarea Generală a membrilor respectivi şi
sunt coordonate de un birou format din 3 membrii: preşedinte, vicepreşedinte şi
secretar, aleşi de Adunarea Generală respectivă.
Art. 18 În componenţa Consiliului SRF intră:
a) Biroul Executiv al Consiliului SRF;
b) preşedinţii filialelor, sucursalelor şi secţiunilor.
Art. 19 (1) Controlul financiar intern al SRF este asigurat de către Comisia de cenzori.
(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, dintre care minim
unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
(3) În realizarea competenţei sale, comisia:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Societăţii;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului SRF;
c) îndeplineşte orice alte atribuţii de control financiar stabilite de către Consiliu;
(4) Membrii Consiliului SRF nu pot să fie cenzori. Cenzorii pot participa la şedinţele
Consiliului, dar nu au drept de vot.
Art. 20 (1) Alegerile pentru toate funcţiile de conducere din SRF se organizează în mod
democratic, prin vot direct şi secret, la interval de patru ani. Mandatul oricărui membru într-o
funcţie de conducere, la orice nivel, nu poate fi reînnoit decât o singură dată.

(2) Alegerile se organizează după un regulament propriu, propus de Consiliu SRF şi aprobat
de Adunarea Generală. Regulamentul se va face public cu minim 3 luni înainte de alegeri şi
va preciza:
a) structura de secţiuni, filiale şi sucursale pe care se organizează alegeri;
b) funcţiile alese pentru fiecare dintre aceste structuri;
c) etapizarea alegerilor şi modalitatea concretă de votare;
d) membrii care au drept de vot pentru fiecare structură;
e) care este modalitatea concretă de depunere a candidaturilor;
f) procedura de vot electronic.
După adoptarea sa, regulamentul devine obligatoriu şi trebuie aplicat în absolut toate
structurile SRF.
(3) Organizarea alegerilor se va realiza de către un Comitet Naţional de Organizare a
Alegerilor (CNOA). Acest comitet ce va fi format din reprezentanţi desemnaţi la nivelul
fiecărei structuri teritoriale este propus de Consiliul SRF şi aprobat de Adunarea Generală.
Membrii CNOA nu pot candida la alegerile respective.
(4) O persoană aleasă într-o funcţie de conducere poate să fie demisă pe baza consultării
membrilor din Adunarea Generală care a ales-o, urmând aceeaşi procedură ca şi în cazul
alegerii. Procesul de demitere poate să fie iniţiat de minim 1/3 din numărul total de membri ai
comunităţii respective.
(5) Dacă din diferite motive în interiorul unui ciclu electoral (intervalul dintre două alegeri
succesive) se impune realizarea unor alegeri parţiale, acestea se vor desfăşura după ultimul
regulament adoptat şi utilizat şi de către ultimul CNOA ales.

Capitolul V: Patrimoniul şi mijloacele băneşti ale SRF
Art. 21 (1) Veniturile SRF pot să provină din:
a) cotizaţiile membrilor, dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile,
în condiţiile legale;
b) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
c) competiţii de obţinere a unor granturi de cercetare;
d) donaţii, sponsorizări legale, contribuţii;
e) activităţi lucrative directe, inclusiv servicii de conducere, de programe, proiecte şi
administrare de fonduri pentru microcredite şi alte asemenea;
f) proprietăţi ale SRF pe care şi le poate constitui pe parcurs;
g) alte venituri permise de lege.
(2) Bunurile mobile şi/sau imobile din patrimoniul SRF pot fi folosite numai potrivit
intereselor legitime ale membrilor Societăţii, fără a putea fi împărţite între aceştia.
Art. 22 (1) Societatea elaborează un plan anual de venituri şi de cheltuieli, ca bază de calcul
fiind luat în considerare anul calendaristic.
(2) Cotizaţia anuală pe care o plătesc membrii SRF este propusă de Consiliul SRF şi aprobată
de Adunarea Generală. Modul de plata al cotizaţiei se face pe baza unui Regulament aprobat
de Consiliul SRF.
(4) Din suma stabilită drept cotizaţie anuală pentru un membru SRF, un procent de 50% va
merge în contul central al SRF iar cealaltă parte de 50% va fi la dispoziţia filialei din care
face parte. Sumele vor putea fi utilizate pentru susţinerea şi organizarea activităţilor SRF.
(5) Retragerea sau excluderea din SRF nu dau dreptul la pretenţii asupra contribuţiei, inclusiv
asupra cotizaţiei depuse, respectiv asupra patrimoniului Societăţii şi nici nu exonerează de
răspundere persoana respectivă privind eventualele prejudicii aduse SRF.

