STATUTUL
SOCIETĂȚII DE ROBOTICĂ DIN ROMÂNIA
(adoptat în Adunarea Generală din 14.12.2008)

I. INTRODUCERE
Robotica este o ramură a științei și tehnologiei cu un pronuntat caracter multidisciplinar
care vizează automatizarea în aproape toate domeniile de activitate ale omului, devenind
astfel simbolul tenologiei avansate în societatea modernă.
Societatea de Robotică din România (SRR) a fost înregistrată legal prin sentința Judecătoriei Craiova nr. 26 / 28.02.2006 ca societate profesională națională non-profit a celor
care activează în domeniul roboticii: cadre didactice, cercetători, studenți, dezvoltatori de
aplicații, utilizatori etc. Conform sentinței judecătorești, ea este succesoarea de drept a
Asociației de Robotică din Romania (ARR), înființată la Timișora în 06.12.1990.
Societatea de Robotică din România este înregistrată în Registrul Contribuabililor la
Direcția Generală a Finanțelor Publice Dolj cu nr. P 5886 / 11.04.2006 precum și la
Ministerul Finanțelor Publice cu C.I.F. nr. 18581143 / 13.04.2006 (neplătitoare de TVA).
Sediul Societății de Robotică din Romania este în Facultatea de Automatică, Calculatoare
și Electronică, Catedra de Mecatronică, B-dul Carol I, nr. 107, 200440 Craiova, jud. Dolj,
Tel. / Fax. +(4) 0251.436.999. Contul Societății de Robotică din Romania este la Banca
Comercială Română, Sucursala Patria, Craiova, Dolj, cod IBAN: RO40 RNCB 0139 0529
5945 0001.

II. ASPECTE GENERALE
Art. 1 Denumirea oficială este “SOCIETATEA DE ROBOTICA DIN ROMANIA” – SRR,
respectiv ROBOTICS SOCIETY OF ROMANIA.
Art. 2 Societatea este organizată pe baza prezentului Statut de funcționare, în
conformitate cu legislația aflată în vigoare precum și cu hotărârile adoptate în Adunările
Generale. Statutul SRR poate fi modificat numai prin hotărâri ale Adunării Generale.

III. SCOP ȘI OBIECTIVE
Art. 3 SRR este este o societate profesională cu personalitate juridică, non-profit,
fără patrimoniu, neguvernamentală și apolitică. Ea grupează și reprezintă specialiștii și
instituțiile din Romania care au preocupări în această direcție, care cunosc și acceptă
Statutul și care și-au formulat adeziunea prin completarea cererii de înscriere într-o filială a
societății. Membrii SRR sunt persoane fizice cu pregătire superioară, studenți sau
persoane cu studii medii, precum și persoane juridice care desfășoară diferite activități în
acest domeniu: cercetare-proiectare, instalare-exploatare, educație sau comerț.
Art. 4 Scopul principal al SRR este promovarea roboticii în România în domeniile:
educațional, didactic, cercetare științifică și aplicativă, implementări industriale. SRR este
organismul profesional de specialitate care reprezintă opinia autorizată a specialiștilor
români din domeniu în raport cu toate organismele guvernamentale și neguvernamentale
din România și din străinătate.
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Art. 5 Competențele și activitățile SRR se definesc și se desfășoară în conformitate cu
scopul definit prin Statut, la solicitarea sau cu acceptul altor unități interesate, în
următoarele direcții:
• Cercetări teoretice și aplicative precum și coordonarea activităților de cercetare,
proiectare, implementare și servicii în domeniul roboticii, cu precizarea că
angajarea membrilor SRR și a unităților participante / beneficiare în asemenea
activități este benevolă și organizată pe baze contractuale.
• Expertize și consultații pentru elaborarea programelor de cercetare de interes
național sau local, inclusiv dialogul cu organisme guvernamentale și neguvernamentale privind aspecte legate de problematica roboticii în Romania.
• Prospectarea necesităților naționale și acțiuni pentru promovarea tehnologiilor
robotizate în industria românescă.
• Favorizarea schimbului de informații între membrii SRR. În acest scop:
 Crează și întreține un site național care oferă informații relevante și necesare
membrilor SRR precum și celor interesați de societate sau numai de
problematica specifică.
 Publică Revista SRR “Robotica & Management” și se preocupă de cotația
națională și internațională a acesteia.
 Organizează singură sau în colaborare întâlniri, forumuri, simpozioane, conferințe, cursuri de reciclare, cursuri postuniversitare etc. pentru prezentarea și
dezbaterea problematicii specifice, cu specialiști din țară și din străinătate,
desfășoară permanent acțiuni de popularizare a roboticii în Romania folosind
inclusiv mijloace mass-media.
 Sprijină învățământul mediu și superior de robotică și specializarea personalului în / din acest domeniu prin burse, reducerea taxelor de participare la
manifestări științifice, facilități la publicare acordate membrilor dar și studenților interesați care nu sunt membri, întocmirea dosarelor de invenții și
inovații, afilierea în alte societăți internaționale etc.
 Sprijină schimburile internaționale de specialiști în vederea documentării,
perfecționării, dezvoltării relațiilor bilaterale, cicluri de conferințe, recunoaștere
internațională și susține cooperări internaționale prin programele specifice din
Comunitatea Europeană.
 Dezvoltă legături și colaborări cu alte organizații profesionale independente
din țară, cu societăți profesionale echivalente din alte țări, inclusiv cu companii
și instituții de peste hotare și asigură afilierea ca membru colectiv,
reprezentant oficial al Romaniei, la organismele similare internaționale
 Întocmește și menține la zi baze de date cu adresele electronice de contact
ale tuturor membrilor, materiale și documentații din domeniul roboticii.
IV. DREPTURILE MEMBRILOR
Art. 6 Membrii SRR pot participa la toate activitățiile organizate de SRR, în conformitate
cu dorința liber exprimată.
Art. 7 Membrii SRR participă la alegerea membrilor organismelor de conducere ale SRR
și ale filialelor sale, adoptă și modifică Statutul societății, fac propuneri și aprobă Planul de
activitate, Raportul conducerii operative si Raportul comisiei de cenzori, controlează
întreaga activitate a SRR.
Art. 8 Membrii SRR beneficiază de mai multe facilități de informare, între care:
• Posibilitatea de abonare, cu reducere de preț, la revista societății “Robotica &
Management”.
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•

•

Consultarea gratuită a oricărei documentații existente în baza de date a SRR,
inclusiv a celor obținute de către SRR prin afilieri internaționale; copiile hard ale
documetațiilor sunt la dispoziția membrilor SRR contra cost.
Participarea cu tarife reduse la toate manifestarile organizate de SRR.
IV. INDATORIRILE MEMBRILOR

Art. 9 Membrii SRR au datoria de a respecta Statutul SRR și normele specifice de etică
profesională, să participe activ și cu bună credință la activitățile filialelor SRR.
Art. 10 Membrii SRR au datoria de a plăti cotizația anuală în termenele și cuantumul
stabilit, precum și orice alte obligații financiare individuale asumate față de SRR. Neplata
cotizației până la finalizarea anului curent determină automat pierderea calității de
membru. Reînscrierea se poate face prin procedura normală la care se adaugă plata unei
penalități egală cu de 3 ori cotizația anuală aflată în vigoare.
V. PREVEDERI ORGANIZATORICE
Art. 11 Membrii SRR sunt încadrați în urmatoarele categorii:
• Persoane fizice:
 Membri deplini: persoane cu studii superioare înscrise legal într-o filială SRR
 Membri asociați: persoane cu studii medii, inclusiv studenți și pensionari,
înscrise legal într-o filială SRR
 Membri de onoare: personalități de seamă din țară și de peste hotare care
sprijină activitatea SRR, aleși în această calitate de către Adunarea generală.
• Persoane juridice:
 Membri colectivi: companii, societăți comerciale și institute de cercetareproiectare cu activitate în domeniul roboticii și care sprijină SRR.
Art. 12 Înscrierea membrilor din toate categoriile, mai puțin a membrilor de onoare, se
face pe baza unei cereri de adeziune către o filială existentă și este aprobată de către
conducerea acesteia. Înscrierea membrilor de onoare se propune și se aprobă de către
Adunarea generală a SRR.
Art. 13 Membrii SRR își atestă apartenența prin legitimația de membru emisă de către
Conducerea operativă a SRR.
Art. 14 Retragerea din SRR a membrilor din toate categoriile, mai puțin a membrilor de
onoare, se face pe bază de cerere adresată conducerii filialei din care face parte, fără
drept de restituire a taxelor, cotizațiilor sau donațiilor făcute anterior. Retragerea membrilor
de onoare se propune și se aprobă de către Adunarea generală a SRR. Conducerea
operativă a SRR poate hotărî unilateral încetarea calității de membru SRR pentru
nerespectarea Statutului sau abateri grave de la etica profesională. Hotărârea de
excludere poate fi contestată, contestațiile fiind judecate în cadrul Adunării generale.
Art. 15 Forul de conducere suprem al SRR este Adunarea Generală care se convoacă
de către Conducerea operativă o dată la 2 ani sau ori de cite ori este necesar.
Funcționarea sa se bazează pe votul majoritar. Ordinea de zi a Adunării Generale se
propune de către Conducerea operativă a SRR. Au drept de vot în cadrul Adunării
Generale membrii deplini (persoane fizice) precum și membrii colectivi (persoane juridice),
cu precizarea că aceștia au 3 voturi in Adunarea Generală și pot fi reprezentați prin
persoane care sunt sau nu și membri individuali în SRR. Membrii SRR care nu pot
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participa din motive obiective la lucrările Adunării Generale pot împuternici persoane din
colectivul de conducere al filialei de care aparțin ca să-i reprezinte cu drepturi depline în
cadrul lucrărilor.
Art. 16 Conducerea operativă a SRR este aleasă de către Adunarea Generală pentru o
durată de 2 ani. Ea organizează activitatea societății și administrează bugetul de venituri și
cheltuielile în conformitate cu Statutul și Programul de activitate. Conducerea operativă se
întrunește în ședinte de lucru periodice sau ori de câte ori este necesar, iar la 2 ani
convoacă Adunarea Generală a SRR, prezentând Raportul de activitate. Conducerea
operativă a SRR este asigurată de un Birou permanent, la care se adaugă președinții
tuturor filialelor SRR. Biroul permanent este constituit dintr-un Președinte, un PrimVicepreședinte, 2 Vicepreședinți și un Secretar general, care are și funcția de responsabil
financiar. Atribuțiile membrilor Biroului permanent se stabilesc prin consensul acestora. La
propunerea unuia sau mai multor membri, Adunarea Generală poate alege un Președinte
de onoare al SRR al cărui mandat nu este limitat in timp. Calitatea de Președinte de
onoare se poate retrage de către Adunarea Generală pe baza unei proceduri similare
alegerii.
Art. 17 Comisia de cenzori a SRR este aleasă de către Adunarea Generală pentru o
durată de 2 ani. Ea este constituită din 3 membri, dintre care unul este ales în funcția de
Președinte al comisiei. Membrii Comisiei de cenzori nu trebuie să fie simultan și membri în
Biroul permanent. Comisia de cenzori verifică activitatea financiară și de gestiune a
societății si prezintă Raportul Comisiei de cenzori în Adunarea generală.
Art. 18 Înființarea / desființarea unei filiale se aprobă în Adunarea Generală a SRR,
când se discută si adoptă următoarele 3 documente: Raportul conducerii operative,
Raportul comisiei de cenzori și Programul de activitate pentru următorii 2 ani.
Art. 19 Activitatea în teritoriu a SRR se desfășoară în cadrul Filialelor SRR. Acestea se
pot organiza și dezvolta în conformitate cu solicitările membrilor săi. Fiecare filială este
condusă de căte un colectiv de conducere constituit dintr-un Președinte, un
Vicepreședinte si un Secretar, aleși de către membrii filialei prin vot majoritar. Activitatea
filialelor se desfașoară pe baza unui plan propriu de activități, a cerințelor specifice ale
membrilor filialei precum și pe baza celor stabilite în Adunarea Generală.
VI. VENITURI SI CHELTUIELI
Art. 20 SRR are cont propriu la o unitate bancară, stampilă, siglă, documente financiar contabile conform legislației în vigoare, alte insemne proprii. Comisia de cenzori verifică
realizarea planului de venituri și cheltuieli și legalitatea documentelor.
Art. 21 Veniturile SRR se constituie din cotizațiile membrilor, donații, încasări din vânzarea unor materiale de propagandă etc. Fiecare filială își gestionează singură veniturile.
Art. 22 Cheltuielile SRR se efectuează pe baza aprobării Biroului permanent. Ele se
referă, după caz, la finanțarea unor acțiuni din cadrul planului de activități, taxe de afiliere
la organisme internaționale de profil, editarea revistei “Robotica & Management”, procurarea materialelor de propagandă, a legitimațiilor de membru, finanțarea serviciilor oferite
membrilor, cheltuieli administrativ-gospodărești etc.
Art. 23 Cotizația anuală a membrilor SRR, persoane fizice și persoane juridice, se
colectează în filiale. Cuantumul cotizației anuale care trebuie transferată Biroului
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permanent pentru activitățile centrale se stabilește în Adunarea Generală pentru fiecare
categorie de membru, este aceiași în toate filialele pe durata a 2 ani și trebuie depusă în
contul SRR până cel mai târziu în data de 31 martie a anului curent. Pe lângă aceasta,
fiecare filială poate hotărî colectarea unei cotizații suplimentare de la fiecare membru în
vederea realizării planului propriu de activități. Cuantumul anual al acesteia nu poate
depăși pe cel al cotizației anuale transmisă Biroului permanent. Tot în Adunarea Generală
se stabilesc şi penalităţile de majorare aplicate în cazul neplății la timp a cotizațiilor.
VII. CONSIDERATII FINALE
Art. 24 Modificarea prezentului statut poate fi efectuată la propunerea membrilor SRR
numai în Adunarea Generală, urmând a fi aduse la cunoștința organelor de drept pe baza
documentelor necesare.
Art. 25 Desființarea SRR se poate hotărî de către Adunarea generală prin majoritate de
voturi.

----------

/ / ----------
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