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SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MATEMATICĂ APLICATĂ ŞI INDUSTRIALĂ

ROMAI

STATUT

Actualizat conform Hotărârea AGA ROMAI din 24.11.2022

CAP. 1. DENUMIRE, SCOP, OBIECTIVE, SEDIU, DURATĂ 

Art. 1. Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială denumită, pe scurt,  în cele ce
urmează, ROMAI sau Societatea, se constituie ca asociaţie ştiinţifică, funcţionând cu personalitate
juridică. Ea nu are caracter politic şi nu are scop lucrativ. ROMAI s-a înfiinţat pe baza hotărârii
Adunării Generale a membrilor fondatori din 02.02.1992, a dobândit personalitate juridică, conform
Sentinţei civile nr.  5057/01.09.1992, a Judecătoriei Sectorului 6,  București,  şi  se organizează şi
funcţionează potrivit prevederilor O.G. nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. Membrii fondatori ai ROMAI sunt cei menţionaţi în Tabelul anexă la prezentul statut. 

Art. 3. Scopul Societăţii este: 

a)  dezvoltarea  şi  promovarea  matematicii  în  alte  ştiinţe,  în  instituţiile  de  învaţământ  şi
industrie;

b) coordonarea  si  sprijinirea  activtăţii  în  domeniul  matematicii  aplicate  şi  industriale  a
membrilor săi;

c) apărarea intereselor ştiinţifice şi profesionale ale membrilor săi.

Art. 4. Pentru realizarea scopului său, ROMAI are următoarele obiective: 

1. promovarea şi afirmarea cercetării ştiinţifice şi colaborării naționale și internaţionale în
domeniul matematicii aplicate şi industriale; 

2. promovarea  profesionalismului  şi  a  principiilor  de  etică  profesională,  sprijinirea
valorificării ideilor originale; 

3. ridicarea nivelului ştiinţific al membrilor săi; 

4. încurajarea schimbului  de specialişti  aparţinând diferitelor  unităţi  ştiinţifice din ţară şi
străinătate; 

5. stimularea interesului şi sprijinirea activităţii tinerilor specialişti în domeniul matematicii;

6. acordarea de premii şi evidenţieri membrilor săi pentru activitate ştiinţifică remarcabilă,
atestată de comisiile sale de specialitate; 
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7. acordarea Premiului ROMAI pentru Tinerii Cercetători unora dintre membrii săi pentru
activitate ştiinţifică remarcabilă şi contribuţii deosebite la activităţile Societăţii; 

8. afilierea la asociaţii ştiinţifice similare din străinătate; 

9. sprijinirea participării membrilor săi la manifestări ştiinţifice; 

10. facilitarea  utilizării  bazei  sale  materiale  de  către  membrii  săi,  în  vederea  realizării
lucrărilor lor proprii sau pentru iniţiere; 

11. colaborare  cu  Academii,  cu  alte  asociaţii  ştiinţifice,  institute  de  învăţământ  superior,
unităţi de cercetare şi producţie; 

12. sprijinirea  membrilor  săi  în  probleme  privind  protejarea  proprietăţii  intelectuale  şi  a
proprietăţii industriale; 

13. efectuarea  de  studii  privind  prognoza  orientării  ştiinţifice,  dezvoltării  industriale  şi  a
învăţământului; 

14. efectuarea  de  studii  şi  activităţi  de  consultanţă  ştiinţifică  şi  tehnică,  expertize  de
specialitate pentru solicitanţii din ţară şi străinătate; 

15. stimularea cercetărilor interdisciplinare prin accesarea unor proiecte/granturi de cercetare
naţionale şi internaţionale; 

16. editarea de publicaţii ştiinţifice: reviste, cărţi, volume colective ş.a.; 

17. organizarea de manifestări ştiinţifice: congrese, conferinţe, workshop-uri ş.a. 

18. organizarea de cursuri de perfecţionare pentru membrii săi. 

Art. 5.  ROMAI are sediul în strada  Alexandru Ioan Cuza, nr. 13, sala C438, Craiova.  Sediul
Societății poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Art. 6. Durata de funcţionare a ROMAI este pe termen nedeterminat. 

CAP.2. MEMBRII ROMAI 

Art.  7. Membrii  ROMAI pot  fi  persoane fizice sau juridice,  române sau străine,  care aderă la
principiile promovate de ROMAI. Aceştia se împart în două categorii:

a) persoane fizice, numite şi membri individuali; 

b) asociatii ştiinţifice, numite şi membri colectivi. 

Art. 8.1. Persoanele fizice pot deveni membri ROMAI pe baza următoarelor documente:

a) recomandarea unui membru ROMAI cu drepturi depline,
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b) o cerere,

c) o declaraţie de aderare la principiile promovate de ROMAI,

d) un curriculum vitae,

e) dovada achitării taxei de înscriere.

8.2. Asociațiile știinţifice pot deveni membri ROMAI pe baza:

a) recomandării unui membru al Consiliului Director al ROMAI,

b) a unei declarații de aderare la principiile ROMAI semnate de conducătorul Asociației.

Art. 9. Membrii individuali ROMAI pot fi: 

a)  membri titulari; 

b)  membri onorifici; 

c)  membri asociaţi. 

Art. 10. Membri titulari ai ROMAI pot fi: 

a) membri titulari cu drepturi depline, 

b) membri titulari cu drepturi suspendate.

Art. 11. 1 Membrii onorifici ai ROMAI pot fi persoane cu rezultate excepţionale în domeniu sau
care au adus servicii remarcabile pentru realizarea scopului ROMAI şi creşterii prestigiului acesteia
în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională sau dezvoltării bazei sale materiale.

11.2. Calitatea de membru onorific se obține pe baza recomandării  unui membru al Consiliului
Director. 

11.3. Membrii  onorifici sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiilor anuale. 

Art. 12. Membrii  onorifici  au aceleaşi drepturi  ca şi  membrii  titulari,  dar cu drept de vot doar
consultativ. 

Art. 13.1. Membrii asociaţi pot fi cercetători  cu afinități legate de activitatea ROMAI.

13.2. Calitatea de membru asociat  se obține pe baza recomandării unui membru titular cu drepturi
depline. 

13.3. Membrii  asociati sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiilor anuale.

Art. 14. Calitatea de membru poate fi retrasă printr-o hotărâre a Consiliului Director, în oricare din
următoarele situaţii: 

a) la cerere; 
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b) lipsa implicării în activitatea societăţii pe o perioadă mai mare de trei ani; 

c) persoana în cauză a comis fapte care aduc prejudicii de orice tip Societăţii. 

Împotriva hotărârii luate de Consiliul Director, se poate face contestaţie, în termen de 60 zile, care
se soluţionează de către Adunarea Generală. 

Art. 15. Calitatea  de membru titular cu drepturi depline sau membru titular cu drepturi suspendate
se stabilește anual de către Consiliul Director, 

Art. 16.1. Calitatea de membru titular cu drepturi depline poate fi pierdută prin neplata cotizației pe
anul în curs.

16.2. Un membru titular cu drepturi suspendate poate deveni  membru cu drepturi depline prin plata
cotizației pe anul în curs.

Art. 17. Membrii individuali au următoarele drepturi: 

a) Să participe la Adunările Generale ale Societăţii;

b) Să beneficieze de sprijin din partea Societăţii în orice problemă conexă obiectivelor ROMAI
așa cum sunt acestea formulate în articolul 4;

c) pentru membrii titulari cu drepturi depline în exclusivitate: 

1.  drept de vot deliberativ în Adunările Generale ale Societăţii; 

2.  să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Societăţii; 

3.  să reprezinte Societatea în alte societăţi sau organizaţii pe baza unui mandat dat în
acest scop din partea Consiliului Director al ROMAI;

4. să benefecieze de facilităţi materiale la manifestările organizate de ROMAI.

Art. 18. Membrii Societăţii au următoarele îndatoriri: 

a) să activeze în acord cu principiile şi obiectivele ROMAI; 

b) să  contribuie  pe  măsura  posibilităţilor  proprii  la  efectuarea  activităţilor  Societăţii  şi  la
realizarea scopului acesteia; 

c) pentru membrii titulari: să plătească cotizaţia anuală;

d) cei scutiți de taxă să mențină legătura cu conducerea Societății.
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CAP. 3. STRUCTURĂ, ORGANIZARE, CONDUCERE, ADMINISTRARE 

Art. 19. Membrii ROMAI îşi pot desfăşura activitatea în următoarea structură: 

a) Filiale teritoriale; 

b) Secţiuni ştiinţifice de specialitate; 

Art. 20. O filială teritorială se constituie prin adeziunea a cel puţin cincisprezece membri ROMAI
dintr-o localitate sau zonă geografică. Conducerea filialelor se asigură de către un preşedinte şi un
secretar de filială,  aleşi dintre membrii  filialei,  de către aceasta şi  confirmaţi de către Consiliul
Director. 

Art. 21. O secţiune ştiinţifică de specialitate, numită Secţiune, se constituie prin adeziunea a cel
puţin  zece  membri  ai  Societăţii  care  activează  în  aceeaşi  ramură  de  matematică  aplicată  şi
industrială  într-un domeniu specific  de interes  profesional  distinct  de al  celorlalte  Secţiuni.  Un
membru poate adera la mai multe Secţiuni. 

Art. 22. Conducerea Secţiunii se asigură de către un şef de Secţiune şi un adjunct, aleşi dintre
membrii Secţiunii, de către aceasta şi confirmaţi de către Consiliul Director. 

Art. 23. Conducerea şi administrarea ROMAI sunt asigurate de următoarele organe: 

1. Adunarea Generală; 

2. Consiliul Director;

3. Comisia de Cenzori.

Art.  24. Adunarea  Generală  este  organul  suprem  de  conducere  constituită  din  toţi  membrii
individuali ai societăţii.

a) Hotărârile Adunării Generale sunt determinante in raport cu orice  altă decizie a altor
organe de conducere ale ROMAI ;

b) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot direct sau vot electronic.

Art. 25. Adunarea Generală se întruneşte, în format fizic, online sau mixt, şi lucrează în sesiuni
ordinare şi sesiuni extraordinare: 

1. Locul şi data oricărei sesiuni a Adunării Generale sunt stabilite de Consiliul Director. O
convocare privind locul şi data adunării va fi trimisă prin email de către secretar fiecărui
membru al Societăţii.    

2. Adunarea Generală în sesiune ordinară are loc o dată pe an. La ea pot porticipa toti
membrii Societății dar au drept de vot numai membrii cu drepturi depline, conform listei
valabile la data Adunării Generale.
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3. Membrii  titulari  cu  drepturi  depline  care  nu  sunt  prezenţi  la  o  sesiune  a  Adunării
Generale işi pot exprima votul printr-o împuternicire scrisă acordată unui alt membru cu
drepturi depline sau prin vot electronic.

4. O hotărâre a Adunării Generale este general valabilă dacă a intrunit 50% plus un vot din
totalul de voturi exprimate.

5. O hotărâre a Adunării Generale relativ la articolul 26 literele d) si e) este valabilă dacă
este general valabilă  și dacă numărul voturi exprimate reprezintă  50% plus un vot din
numărul membrilor titulari cu drepturi depline,  conform listei valabile la data Adunării
Generale.

6. Procedura de vot electronic este stabilită de Biroul Executiv şi se comunică de către
secretar tuturor membrilor cu drepturi depline,  odată cu transmiterea convocării.

7. Biroul Executiv numeşte o Comisie de supraveghere si numărare a votului electronic.
Din comisie nu pot face parte membrii direct intersati de hotărârile adunării respective.

8. Hotărârile Adunării generale sunt consemnate într-un proces verbal.

Art. 26. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) dezbate şi aprobă rapoartele anuale ale Consiliului Director şi ale Comisiei de Cenzori; 

b) dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al ROMAI; 

c) fixează taxa de înscriere şi cuantumul cotizaţiei de membru;

d) aprobă modificări în Statutul Societăţii;

e) alege Biroul Executiv al Consiliului Director şi Comisia de Cenzori ale ROMAI;  

f) stabileşte atribuţiile organelor alese; 

h) aprobă planurile de colaborare, relaţii şi afilieri la asociaţiile profesionale şi instituţii din
ţară şi străinătate; 

i) aprobă înfiinţarea de filiale teritoriale, de secţiuni şi comisii de specialitate, 

j) decernează premiile ROMAI. 

Art. 27. Consiliul Director,  reprezintă Societatea în relaţiile cu alte societăţi şi organizaţii naţionale
şi internaţionale. El este alcătuit din Biroul Executiv şi membri de drept.

a) Membrii de drept sunt: şefii secţiilor de specialitate, preşedintii filialelor si presedinţii de
onoare.

b) Consiliul Director se întruneşte, în format fizic sau online, anual în sesiuni ordinare sau
în sesiuni extraordinare, când este necesar.  
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Art. 28. Atribuţiile Consiliului Director sunt: 

a) stabileşte politica ştiinţifică a Societăţii în limitele stabilite de Adunarea Generală;

b) este împuternicit să vorbească în numele societăţii  ROMAI în orice problemă care ar
putea  afecta  statutul  sau  demnitatea  matematicienilor  în  relaţia  cu  statul  sau  alte  forţe
politice. Orice poziţie exprimată public în numele Societăţii are nevoie de o suţinere de două
treimi din numarul total al membrilor  Consiliului Director;     

b) urmăreşte îndeplinirea sarcinilor statutare ale Societăţii; 

c) aplică hotărârile Adunării Generale şi conduce activitatea Societăţii în intervalul dintre
Adunările Generale;  

d) convoacă şi organizează anual sesiunile ordinare ale Adunării Generale. La cererea scrisă
a unei treimi din membrii Societăţii sau la propunerea Consiliului Director se poate convoca
o sesiune extraordinară; 

e) întocmeşte şi execută bugetul Societăţii; 

f)  administrează  resursele  materiale  şi  financiare  ale  Societăţii,  potrivit  prevederilor  din
planul de activitate şi din bugetele de venituri şi cheltuieli; 

g) întocmeşte raportul de activitate şi pe cel financiar, care se prezintă Adunării Generale; 

h) validează candidaturile la preşedenţia Societăţii; 

i) prezintă Adunării Generale raportul de activitate şi bilanţul financiar al Societăţii; 

j)  supraveghează  şi  sprijină  activitatea  secţiilor,  a  filialelor  ROMAI  şi  a  Centrelor  de
conferinţe internaţionale; 

k) numeşte delegaţii la conferinţe, reuniuni internaţionale şi organisme internaţionale la care
Societatea se afiliază; 

l) organizează conferinţele periodice ale Societăţii; 

m) aprobă şi primeşte noi membri ai ROMAI. Validarea cererilor se face in termen de cel
mult o lună de la data depunerii lor; 

n) decide asupra încetării calităţii de membru şi a statutului de membru cu drepturi depline
sau drepturi suspendate. Întocmeşte anual, la sfârșitul primului trimestru,  lista membrilor cu
drepturi depline si lista membrilor cu drepturi suspendate și le aduce la cunoștința acestora. 

o)  acceptă  donaţiile  oferite  Societăţii,  le  înregistrează şi  hotărăşte  asupra folosirii  lor  în
spiritul Statutului şi în scopul Societăţii; 

p) validează premiile şi evidenţierile atestate de comisiile de specialitate; 
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q)  stabileşte  profilul  tematic,  comitetele  de  program  şi  comitetele  de  organizare  ale
manifestărilor ştiinţifice organizate sub egida ROMAI; 

r)  propune  amendamente  sau  modificări  ale  statutului  Societătii.  Hotărăşte  începerea
procedurii privind încetarea temporară a activităţii sau dizolvarea ROMAI conform Art. 43. 

s) Stabileşte sediul social al Societăţii.

Art. 29. Biroul Executiv, componenta executivă a Consiliului Director, îndeplineşte sarcinile ce
revinacestuia în perioadele dintre sesiunile Consiliului Director, reprezintă Societatea în relaţiile cu
alte instituţii, societăţi, organisme şi persoane fizice, pe plan naţional şi international, fiind alcătuit
după cum urmează: 

1. un preşedinte, patru vicepreşedinţi, un secretar şi un trezorier;

2. preşedintele, vicepresedinţii, secretarul şi trezorierul sunt aleşi în mod direct de către
Adunarea  Generală  dintre  membrii  titulari  cu  drepturi  depline  și  care  nu  au  fost
suspendați în ultimii trei ani.  Durată unui mandat este de  patru ani;

3. preşedintele convoacă Biroul Executiv în sedinţe de lucru, repartizează sarcinile de lucru
membrilor biroului şi   răspunde în faţa Adunării  Generale  pentru hotărârile luate și
activitatea biroului. 

4. La terminarea mandatului, preşedintele devine presedinte  de onoare (onorific).

5. Vicepreședinții mențin legătura între Biroul Executiv și membrii Societății, participă la
deciziile biroului și răspund în fața Adunării Generale de hotărârile luate.

6. Secretarul răspunde,  alături de președinte,  de menținerea arhivei Societății, pregătește
întâlnirile Consiliului Director și  Adunările Generale.

7. Trezorierul încasează sau urmăreşte plata cotizațiilor și a taxelor de înscriere, menține
documentele financiare ale Societății, prezintă în fața Consiliului Director și a Adunării
Generale rapoarte privind situația financiară a Societății.

8. Hotărârile Biroului Executiv se iau cu cel puţin patru voturi favorabile.

Art. 30. Consiliul Director stabileşte dintre membrii săi persoanele care angajează prin semnătură
Societatea.  Hotărârile  Consiliului  Director  se  iau  cu  majoritate  simplă  de  voturi  din  totalul
membrilor consiliului. 

Art. 31. Comisia de Cenzori este alcătuită din trei membri care supraveghează activitatea organelor
ROMAI, folosirea resurselor financiare şi materiale ale Societăţii în conformitate cu statutul si  

legile ţării şi raportează despre acestea Adunării Generale. 

Art. 32. Dosarul candidaţilor la preşedenţia Societăţii conţine un CV profesional şi o declaraţie de
intenţii. El va fi depus la secretariatul Societăţii cu cel  puţin o lună înaintea Adunării Generale în
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care vor avea loc alegerile. Dosarele validate de către Consiliul Director vor fi afişate pe site- ul
Societăţii cu cel puţin cincisprezece zile înaintea alegerilor. 

Art.  33. În cazul când nu există candidaţi  la preşedenţia ROMAI validaţi  pentru a participa la
alegeri, se consideră ca unic candidat din oficiu preşedintele în exerciţiu. 

Art.  34.  Alegerea  tuturor  organelor  de  conducere  se  face  de  către  membrii  titulari  cu  drepturi
depline conform articolului 25 punctul 5 prin vot deschis sau vot electronic. 

CAP. 4 .PATRIMONIU 

Art. 35. Patrimoniul societăţii este constituit la data adoptării prezentului statut, după cum urmează:
suma de 1,85 USD, suma de 2707,92 EUR şi suma de 3125,87 lei, conform extraselor de cont
anexate. 

Art. 36. Resursele Societăţii sunt constituite din următoarele: 

a) fonduri obţinute din taxele de înscriere şi cotizaţiile anuale; 

b) fonduri  rezultate  din  taxe  de  participare  la  manifestări  ştiinţifice  şi  cursuri  intensive
organizate  de  ROMAI care  se  calculează  diferenţiat  pentru  membrii  ROMAI şi  alte
persoane; 

c) consultanţă, contracte şi expertize realizate de membrii ROMAI; 

d) donaţii şi sponsorizări; 

e) echipamente,  mobilier,  clădiri  obţinute  din  fondurile  ROMAI  sau  din  donaţii  şi
sponsorizări ale membrilor Societăţii, sau de orice fel; 

f) alte venituri, în conditiile legii. 

Art. 37.1.  Cuantumul cotizaţiei de membru se stabileste anual de către Adunarea Generală.

37.2. Cotizația se achită pana la data de 31 Martie a anului în curs.  

Art.  38. Membrii  titulari  cu drepturi  depline pot  beneficia  de reduceri  de taxe la  manifestările
organizate de ROMAI. Cuantumul acestora se stabilește de Consiliul Director.

Art. 39. Membrii asociaţi şi cei onorifici beneficiază de: 

a) scutiri de taxă de participare la manifestările ştiinţifice organizate de ROMAI; 

b) scutire de taxe pentru participarea la cursurile organizate de ROMAI, în limita a 25% din 

numărul total de locuri. 
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Art. 40. Donaţiile şi sponsorizările persoanelor fizice sau juridice se acceptă numai dacă nu sunt
condiţionate de clauze care contravin scopului Societăţii. 

 

CAP. 5 ÎNCETAREA TEMPORARĂ A  ACTIVITĂŢII ŞI DIZOLVAREA 

Art. 41. Dizolvarea Societăţii se face în condiţiile legii şi are loc în următoarele cazuri: 

a) scopul pentru care a fost constituită nu mai poate fi realizat; 

b) imposibilitatea continuării activităţii din cauza insolvabilităţii.

c) în cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către
persoane fizice, ci numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu
scop identic  sau asemănător, principalul beneficiar urmând a fi Academia Română. 

Art. 42. Lichidarea societăţii se va face cu procedura şi în condiţiile legii. 

Art. 43. Referitor la încetarea temporară  activităţii sau la dizolvarea ROMAI, Consiliul Director va
solicita votul scris, prin scrisoare sau email, tuturor membrilor ROMAI precizându-se şi limita de
timp în care votul va fi exprimat. După expirarea limitei de timp şi numărarea voturilor, membrii
Societăţii  vor  fi  informaţi  despre  decizia  luată.  Decizia  de  dizolvare  sau  încetare  temporară  a
activităţii se ia dacă a întrunit 75% din voturi exprimate. 

CAP. 6 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE 

Art. 44. ROMAI are ştampilă, însemne proprii şi emite legitimaţii pentru membrii săi. 

Art. 45. Toate litigiile privitoare la prezentul statut sau izvorâte ca urmare a aplicării prevederilor
acestuia se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, acestea vor fi de competenţa instanţei
judecătoreşti pe a cărei rază teritorială se află sediul Societăţii. 

Statutul a fost modificat și actualizat la data de 24.11.2022 în cadrul Adunării Generale a 
Asociației Societatea Română de Matematică Aplicată și Industrială – ROMAI. 

 ADUNAREA GENERALĂ

 Prin reprezentant 

 Stelian Ion 


