STATUTUL
SOCIETATII ROMANE DE NEUROLOGIE PEDIATRICA
Subsemnatii:
1. BACOS-COSMA IULIU-STEFAN,
2. BURLOIU CARMEN-MAGDALENA,
3. BUTOIANU NICULINA,
4. COJOC MIHAELA,
5. CRAIU DANA-CRISTINA,
6. ILIESCU MIHAELA-CATRINEL,
7. MAGUREANU SANDA-ADRIANA,
8. MINCIU IOANA,
9. POPESCU LAURA,
10. ROBANESCU LIGIA-RODICA,
11. TOMA ADRIAN-IOAN,
Am convenit de comun acord, sa ne asociem in vederea infiintarii unei asociatii
profesionale si stiintifice formata din medici specialisti de neurologie pediatrica, de
specialitati inrudite si profesiuni asociate, in care sa punem in comun cunostintele
acumulate si energia noastra, in interesul specialitatii si specialistilor de neurologie
pediatrica in ceea ce priveste activitatea medicala practica, invatamantul si cercetarea
in domeniul neurologiei pediatrice, precum si promovarea specialitatii in fata societatii
si structurilor politice de decizie.
CAPITOLUL I.: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA, SCOP si
OBIECT DE ACTIVITATE
Art. 1 – DENUMIREA SOCIETATII
1.1. Denumirea asociatiei este „SOCIETATEA ROMANA DE NEUROLOGIE
PEDIATRICA”, denumita in continuare „societatea”, retinuta conform dovada
disponibilitate denumire cu numarul 95349 din 24.02.2011” eliberata de catre Ministerul
Justitiei – Serviciul Comunicare si Relatii Publice.
1.2. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate,
denumirea societatii va fi urmata de sediul social, capitalul social si numarul de inregistrare
in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 2 – FORMA JURIDICA
2.1. - „Societatea Romana de Neurologie Pediatrica” se constituie ca persoana juridica romana
de drept privat, fara scop patrimonial, neguvernamentala, apolitica şi independenta, organizatie
profesionala cu caracter stiintific si educational. Societatea este infiintata în baza Ordonantei
Guvernului nr.26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, a actului
constitutiv si prezentului statut. Societatea dobandeste personalitate juridica de la momentul
inscrierii sale in Registrul asociatiilor si fundatiilor, aflat la Judecatorie.
Art.3 - SEDIUL SOCIETATII
3.1. Sediul societatii este în: Mun. Bucuresti, sector 4, str. Turnu Magurele nr. 19, bl. S1, sc.
2, et.3, ap. 105.
3.2. Sediul societatii va putea fi schimbat in orice alt loc din Romania, prin hotararea Consiliului
Director al Asociatiei.
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3.3. Societatea poate deschide filiale si în alte localitati sau judete din tara sau strainatate, poate
stabili legaturi de colaborare cu organizatii similare sau poate intra în uniuni sau federatii cu alte
institutii şi persoane juridice sau fizice din tara sau strainatate, pentru indeplinirea scopului
propus.
Art. 4 - DURATA SOCIETATII
„Societatea Romana de Neurologie Pediatrica” va functiona pe durata nedeterminata,
dizolvarea si lichidarea ei facandu-se in conditiile legii si ale prezentului statut.
Art. 5 - SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE
5.1. Membrii Asociaţiei doresc sa se asocieze pentru realizarea următoarelor scopuri, in
domeniul Neurologiei Pediatrice:
5.1.1. - Stiintific
5.1.2. - Cercetare
5.1.3. - Activitate medicala
5.1.4. - Invatamant
5.1.5. - Promovarea specialitatii profesionale – Neurologie Pediatrica
5.2. Pentru a-si indeplini scopul, Societatea isi propune ca obiective:
5.2.1. - Stiintific: asigura schimbul de cunostinte stiintifice si profesionale in beneficiul si
pentru dezvoltarea neurostiintelor si a altor progrese relevante in ceea ce priveste
tratarea copiilor cu boli neurologice;
5.2.2. - Cercetare: promovarea cercetarii in domeniul neurologiei pediatrice in Romania;
5.2.3. -Activitate medicala: cresterea calitatii actului medical in domeniul neurologiei
pediatrice in Romania
5.2.4. - Invatamant: cresterea calitatii invatamantului de neurologie pediatrica;
5.2.5. - Promovare: recunoasterea competentei si domeniului practicii neurologiei
pediatrice in fata autoritatilor si societatii.
5.3. In realizarea scopului sau, Societatea desfasoara urmatoarele activitati:
5.3.1. - Organizeaza si participa la intalniri stiintifice (seminarii, conferinte, sesiuni,
simpozioane, cursuri la distanta si alte manifestari de acest gen), referitoare la neurologia
pediatrica si neurostiinte ale dezvoltarii, pe plan intern si international; inlesneste
comunicarea intre neurologi pediatri in diverse arii ale neurologiei pediatrice; inlesneste
studii facute in cooperare; incurajeaza schimbul national si international de profesori si
indrumatori sau studenti, rezidenti si orice cadru medical care lucreaza in domeniul
neurologiei pediatrice;
5.3.2. Realizeaza periodic jurnale, articole, reviste sau alte materiale media prin care
prezinta activitatea Societatii, promoveaza domeniile specifice neurologiei pediatrice sau
strans asociate acesteia, incluzand prezentari despre evolutia domeniilor pe plan national
si international;
5.3.3. Initiaza si faciliteaza contacte si/sau intalniri cu caracter stiintific intre specialistii
din Romania si/sau diverse tari in domeniul neurologiei pediatrice;
5.3.4. Promoveaza cercetarea in domeniul neurologiei pediatrice in Romania;
5.3.5. Desfasoara activitati pentru cresterea calitatii actului medical in domeniul
neurologiei pediatrice in Romania;
5.3.6. Contribuie la cresterea calitatii invatamantului de neurologie pediatrica;
5.3.7. Asigura prezentarea si/sau promovarea neurologiei pediatrice ca specialitate
separata, privind ingrijirea medicala, invatamant si cercetare in fata autoritatilor
nationale si a societatii romanesti si în stransa colaborare cu Societatea Europeana de
Neurologie Pediatrica, alte organizatii nationale si internationale, medici neurologi
pediatri individuali si organizatii independente în vederea recunoasterii specializarii
distincte in neurologia pediatrica si domenii asemanatoare in tarile UE şi celelalte state;
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5.3.8. Desfasoara orice alte activitati in scopul indeplinirii obiectivelor propuse.
CAPITOLUL II. PATRIMONIUL SOCIETATII
Art.6 - PATRIMONIUL
6.1. Patrimoniul Societatii este format din drepturile si obligatiile patrimoniale dobandite în
conditiile legii;
6.2. Patrimoniul initial al asociatiei este constituit din lichiditati banesti in cuantum de 670 lei;
6.3. Patrimoniul poate fi suplimentat prin: cotizatia membrilor, taxe de înscriere la diverse
activitati ale societatii, donatii facute de persoane fizice şi juridice din tara sau strainatate, legate
cu titlu particular sau universal, subventii, burse si sponsorizari. Sursele lor pot fi persoane fizice
sau juridice din tara si din strainatate, organizatii neguvernamentale romanesti, autoritati
guvernamentale locale si centrale, institutii, organizatii umanitare si caritabile, societati
comerciale, institutii guvernamentale si neguvernamentale internationale, alte surse si venituri
obtinute conform dispozitiilor legale in vigoare;
6.4. Asociatia poate avea mai multe conturi la unitati bancare.
Art.7 - Societatea poate vinde servicii in mod accesoriu, pentru realizarea si sustinerea
obiectului sau de activitate. Surplusul de profit, daca exista dupa vanzarea serviciilor si platirea
tuturor taxelor si a costurilor, va fi intotdeauna returnat in contul Societatii pentru plata
cheltuielilor administrative si pentru finantarea realizarii scopului Societatii. Nicio parte din
surplusul de profit nu poate fi distribuita nici unuia dintre membri organelor de conducere sau de
administratie, si nici unei alte persoane fizice sau juridice, membra a Societatii, cu exceptia platii
salariilor si onorariilor stabilite.
Art.8 – Donatiile si legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de inventii,
actiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanta, proprietati imobiliare. Donatiile pot fi
neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui anumit scop, daca acesta este in
concordanta cu scopul si activitatea Societatii, fie ca este vorba despre continuarea activitatilor
curente sau initierea altor activitati care contribuie la atingerea scopului Societatii.
Societatea poate refuza orice donatie sau legat oferite in termeni inacceptabili sau care
contravin prezentului statut.
Pentru donatiile conditionate sau pentru cele cu destinatie specificata prin actul de
donatie, donatorul va putea lua cunostinta de modul in care a fost utilizata donatia sa, Societatea
punandu-i la dispozitie rapoartele aferente.
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETATII
Art. 9 - STRUCTURA
Societatea va avea o structura transparenta si democratica, care sa ii confere autoritate in
demersurile profesionale si posibilitatea de a-si reprezenta membrii ,in colaborare cu organizatii
nationale, regionale si internationale de neurologie pediatrica.
Societatea va avea urmatoarea structura:
9.1. Organul de conducere al Societatii este Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea
membrilor.
9.2. Organul executiv al Societatii este Consiliul Director, care include:
- Comitetul executiv: -preşedintele
-secretarul
-trezorierul
-presedintii comisiilor de lucru
-orice alt membru considerat important pentru activitatea
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acestuia.
- Comisiile de lucru: (comisia de educatie si formare, comisia stiintifica, comisia
de membership, comisia pentru website, comisia pentru relatii cu alte societati si integrare
europeana si internationala, alte comisii considerate utile de catre Consiliul Director);
9.3. Organ de control al Societatii poate fi orice asociat care nu face parte din Consiliul Director,
desemnat in acest sens. In acest caz, desemnarea comisiei de cenzori este facultativa si controlul
poate fi asigurat de cenzor unic, care nu trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat.
Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea cenzorului este obligatorie.
9.4. Organul de reprezentare al Societatii este reprezentat de Presedinte si, in lipsa acestuia sau
delegat de acesta, de un Vicepresedinte sau de persoanele delegate de acestia.
Art. 10 – MEMBRII, PRIMIREA DE NOI MEMBRI
10.1. Societatea este compusă din: membri fondatori, membri activi si membri de onoare;
1. Membrii fondatori sunt cei enumerati la inceputul prezentului Statut si in Actul
Constitutiv al asociatiei.
Membru activ poate fi orice medic neurolog pediatru sau medic cu dubla specialitate –
neurologie pediatrica si psihiatria copilului si adolescentului din Romania, pregatit in
domeniul neurologiei pediatrice, care trateaza sau cerceteaza predominant cazuri de
neurologie pediatrica, precum si medici ce se pregatesc pentru domeniul neurologiei
pediatrice şi orice medic sau om de stiinta din orice specialitate din Romania sau alte tari
care arata interes pentru domeniul neurologiei sugarului, copilului sau adolescentului, fie
ca se ocupa de cercetare sau de ingrijirea clinica. Membrii activi sunt acei membri care
au contribuit la constituirea Societatii (membri fondatori) si cei care au fost admisi
ulterior constituirii acesteia si ale caror activitati si interese sunt în legatura directa sau
indirecta cu obiectul de activitate al Societatii.
2. Membrii de onoare sunt acei membri care, prin activitatea lor, au adus servicii deosebite
in realizarea scopurilor propuse de Societate in domeniul neurologiei pediatrice
10.2. Membrii aspiranti trebuie sa depuna o cerere de primire în Societate, adresata
secretariatului. Consiliul director va analiza si tria cererile la fiecare intalnire a sa si le va
prezenta Adunarii generale care vor aproba sau nu aceste cereri.
10.3. Consiliul Director al Societatii are obligatia de a analiza cererile de primire si de a le
aproba sau respinge, dupa caz, fara a fi necesar sa comunice solicitantului motivele deciziei sale.
10.4. Dupa anuntarea aprobarii cererii de primire în Societate, noii membrii trebuie sa achite
cotizatia anuala, a carui cuantum va fi stabilita de Consiliul Director.
10.5. Membrii de onoare nu au obligatii financiare fată de Societate.
10.6. Cuantumul cotizatiilor, taxelor de participare la diferite activitati ale societatii si al altor
contributii ale membrilor activi este stabilit de către Adunarea Generala la propunerea
Consiliului Director.
10.7. Calitatea de membru al Societatii nu este transmisibilă.
Art.11 - DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
11.1. Membrii activi au următoarele drepturi:
1. Toti membrii activi si toti membrii de onoare au drept de vot;
2. Toti membrii activi care au specialitatea de neurologie pediatrica (inclusiv cei cu dubla
specialitate – neurologie pediatrica si psihiatria copilului si adolescentului) au dreptul de a
deveni membri ai conducerii Societatii. Nu vor putea deveni membri ai conducerii membrii
activi cu alta specialitate decat neurologia pediatrica, membrii care traiesc in alte tari decat
Romania, membrii care nu sunt medici, membrii de onoare. Acestia vor putea fi cooptati in
diverse comitete ale conducerii daca interesele societatii o cer;
3. Sa participe la lucrarile adunarii generale a asociatiei cu drept de vot pentru adoptarea
tuturor hotararilor;
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4. Orice membru activ are dreptul sa voteze pentru alegerea conducerii Societatii;
5. Sa primeasca informatiile de care dispune Societatea referitor la problemele specifice
obiectului de activitate;
6. Sa primeasca asistenta si consultanta in vederea fundamentarii deciziilor proprii;
7. Sa fie recompensat pentru activitatea depusa, conform hotararilor Adunarii Generale;
8. Sa beneficieze, la cerere, de diminuarea temporara sau de scutire a platii cotizatiei sau a
altor contributii stabilite de Adunarea Generala in urma prezentarii unor dovezi care
motiveaza cererea;
9. Sa primeasca titlul de membru de onoare pentru activitatea depusa în cadrul Societati;
10. Sa participe la intalniri stiintifice;
11. Sa primeasca sau sa procure la un pret redus publicatiile Societatii;
12. Sa aiba acces la serviciile profesionale sau la indrumarea pe care societatea le poate oferi
13. Plata cotizatiei (calitatea de membru) include si abonarea la Jurnalul Societatii;
14. Membrii de onoare vor plati taxa aferenta abonarii la Jurnal, daca doresc sa il primeasca,
dar nu vor plati nici o alta cotizatie de membru;
11.2. Membrii activi au următoarele obligaţii:
1. Membrii activi vor plati o taxa anuala a carei valoare va fi aprobata la intalnirea
Consiliului Director;
2. Sa participe la manifestarile organizate de Societate;
3. Sa respecte normele de etica profesionala si tinuta morala;
4. Sa respecte prevederile prezentului statut si ale Actului Constitutiv precum si hotararile
Adunarii Generale;
5. Sa nu intreprinda actiuni in defavoarea Societatii;
6. Membrii nu au nici o raspundere personala legala fata de obligatiile Societatii.
Art. 12 - PIERDEREA SI MODIFICAREA CALITATII DE MEMBRU
12.1. Calitatea de membru al Societatii inceteaza prin următoarele modalitati:
1. Demisie - Incetarea calităţii de membru din proprie initiativa se va face, în mod
obligatoriu cu o notificare prealabila de 10 zile inainte de a face publica aceasta hotarare;
2. Excludere - ca urmare a savarsirii unor fapte care prejudiciaza Societatea. Membrul va fi
invitat sa intalneasca Consiliul Director, inainte de a se lua orice decizie. Excluderea este
dispusa de Adunarea Generala prin vot secret, fiind notificata celui în cauza. Excluderea se
hotaraste de Adunarea Generala cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. În caz de
excludere, membrul exclus nu are dreptul la restituirea aportului adus la patrimoniul
asociatiei;
3. Neplata cotizatiei - Membrilor care nu achita cotizatia 2 ani consecutivi li se va nega
statutul de membru (isi pierd drepturile conferite de calitatea de membru). La reluarea platii
cotizatiei acestia redevin membri activi fara sa mai fie nevoie de cerere, daca achita cotizatia
tuturor anilor restanti.
12.2. Modificarea calitatii unui membru.
1. Pot sa dobandeasca dreptul de a fi alesi in organele de conducere membrii activi cu alte
specialitati sau medicii rezidenti care dobandesc specialitatea de neurologie pediatrica,
membrii care traiesc in alte tari si isi muta domiciliul permanent in Romania;
2. Membrii activi pot deveni membri de onoare in urma propunerii si votarii de membrii
Consiliului Director, dupa ce sunt aprobati de Adunarea Generala.
Art. 13 - ADUNAREA GENERALA
13.1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere a Societatii;
13.2. Adunarea Generala este compusă din totalitatea membrilor Societatii;
13.3. Adunarea Generala se întruneste o data pe an în sedinta ordinara si in sedinte extraordinare
ori de cate ori este nevoie;
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13.4. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii
asociatiei (majoritate simpla);
13.5. Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul Director sau de cel puţin 1/3
din numarul membrilor societatii, cu cel puţin o saptamana inaintea intrunirii prin instiintari
scrise sau telefonice;
13.6. Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul Director sau de cel puţin
1/2 din numarul membrilor, cu cel puţin o saptamana inaintea intrunirii prin instiintari scrise sau
telefonice;
13.7 Toti membrii activi si toti membrii de onoare vor avea dreptul la un vot.
Art. 14 - ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE
14.1. Adunarea generala are urmatoarele atributii:
1. Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale Societatii;
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;
3. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director si a Preşedintelui;
4. Alegerea si revocarea persoanei care exercita activitatea de control, a cenzorului si/sau
a Comisiei de Cenzori;
5. Decide infiintarea de noi filiale;
6. Modifica prevederile actului constitutiv si ale statutului Societatii;
7. Stabileste dizolvarea si lichidarea Societatii si hotaraste asupra destinatiei bunurilor
ramase dupa lichidare;
8. Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru
comun avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate, presedintele Societatii decide.
Art. 15 - VOTAREA IN CADRUL ADUNARII GENERALE
15.1. Membrii activi si de onoare prezenti vor alege prin vot majoritar acceptarea a noi membri
si oricare alta tema, altele decat cele specificate in Statut;
15.2. Pentru votarea amendamentelor la Statut sau pentru eliminarea unui membru va fi nevoie
sa se intruneasca o majoritate de 2/3 din votul membrilor activi; ca si alternative, la discretia
Consiliului Director, amendamente la Statut pot fi de asemenea aprobate prin votul pro a 2/3 din
membrii activi care raspund la votul postal. Votul este secret atunci cand se voteaza pentru mai
mult de o persona pe pozitie. Altfel, toate voturile se vor face prin ridicarea mainii.
Art. 16 - CONSILIUL DIRECTOR
16.1. Consiliul Director este forul executiv al Societatii care asigura conducerea activitatii şi este
compus dintr-un număr impar de membri, minimum sapte (7) şi maximum unsprezece (11);
16.2. Consiliul Director are in componenta mai multe comisii de lucru (comisia de educatie si
formare, comisia stiintifica, comisia de membership, comisia pentru website, comisia pentru
relatii cu alte societati si integrare europeana si internationala, alte comisii considerate utile de
catre Consiliul Director) si un Comitet executiv format din: presedinte, secretar, trezorier,
presedintii comisiilor de lucru si orice alt membru al Consiliului Director, considerat important
pentru activitatea Comitetului executiv;
16.3. Consiliul Director se întruneşte în şedinţe ordinare de doua ori pe an şi în şedinţe
extraordinare ori de câte ori este necesar;
14.4. Perioada de conducere a unui membru va fi de 4 ani, iar membrii Consiliului Director sunt
eligibili pentru a fi realesi (2 mandate succesive; dupa o perioada de pauza poate candida din
nou). Membrii Consiliului Director au o functie benevola, care nu se remunereaza;
16.5. Intalnirile Consiliului Director vor fi valabile daca sunt prezenti cel putin jumatate din
membri, dintre care 2 sunt membrii ai Comitetului Executiv;
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16.6. Hotararile Consiliului Director se vor lua prin vot, cu majoritatea simpla a membrilor
prezenti. Nu se va vota prin reprezentant. In caz de vot egal, Presedintele in functie va avea
votul decisiv;
16.7. Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era pierde aceasta calitate, orice
persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca asociatia
respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Art.17 - ALEGEREA CONSILIULUI DIRECTOR
17.1. Consiliul director este ales de membrii activi. Modalitatea de votare poate fi facuta
electronic, pe un site securizat si cenzurat de o parte impartiala sau prin e-mail., astfel incat toti
membrii activi au posibilitatea de a vota Consiliul Director. Modalitatea este cea a votului unitransferabil;
17.2. Orice membru activ cu specialitatea de Neurologie Pediatrica (inclusiv cei cu dubla
specialitate – Neurologie Pediatrica si Psihiatria Copilului si Adolescentului) au dreptul sa
candideze pentru functii de conducere. Candidatii isi vor depune un scurt CV impreuna cu
propunerile de imbunatatire a activitatii Societatii cu 2 luni inainte de alegeri. Acestea vor fi
circulate tuturor membrilor activi pentru ca acestia sa poata vota in cunostinta de cauza.
Conducerea poate coopta si alti membri in Societate, pentru a asigura indeplinirea diverselor
functii;
17.3. Membrii Consiliului Director nou alesi vor alege prin aceeasi procedura Comitetul
Executiv (presedintele, secretarul, trezorierul si sefii comisiilor). Daca exista un singur candidat
pentru un post va fi considerat ales prin neopunere;
17.4. Repartizarea in comisii a membrilor Consiliului Director se va face conform optiunilor
acestora. In caz de dezechilibru al comisiilor, Presedintele va decide repartitia membrilor.
Art.18 - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DIRECTOR
1. Aduce la indeplinire hotararile adunarii generale;
2. Conduce, rezolva orice problema ce priveste Societatea intre intalnirile generale;
3. Dezbate, adopta si modifica statutul Societatii.;
4. Analizeaza execuţia scopurilor Societatii semestrial si anual;
5. Prezinta adunarii generale raportul anual al Societatii;
6. Stabileste bugetul anual, nivelele pentru investitii si credite, stabileste nivelul
cotizatiei pentru fiecare tip de membru;
7. Aproba structura de organizare a Societatii;
8. Aproba data, locul si programul intalnirii generale ale membrilor si a intalnirii
stiintifice a Societatii;
9. Aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea
celui în cauza sau la cererea a cel puţin doi membri ai Societatii;
10. Poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al
Societatii, pentru a incheia acte juridice în numele si pe seama Societatii sau pentru a
indeplini orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de Adunarea Generala;
11. Hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;
12. Ia toate masurile in vederea mentinerii integritatii Societatii;
13. Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala;
14. Consiliul Director adoptă hotarari cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Art.19 - COMITETUL EXECUTIV
19.1. Comitetul executiv este format din: presedinte, secretar, trezorier, presedintii comisiilor de
lucru si orice alt membru al Consiliului Director considerat important pentru activitatea
Comitetului executiv;
19.2. Comitetul executiv este automat format prin alegerea membrilor mai sus numiti;
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19.3. Comitetul executiv are rol de coordonare a actiunilor hotarate de Consiliul Director si
Adunarea generala.
Art.20 - PRESEDINTELE
20.1. Consiliul Director alege Presedintele la fiecare 4 ani. Presedintele ales trebuie sa
intruneasca cel putin 75% din voturi. Cand exista mai mult de 2 candidati se va folosi metoda
unui singur vot transferabil. In acest scop buletinul de vot va contine numele tuturor
candidatilor, urmate de o casuta in care alegatorii sa noteze ordinea preferintei. Daca nici un
candidat nu intruneste 50% din voturile marcate cu preferinta 1, vor fi exclusi cei doi sau mai
multi candidati care au cele mai putine voturi daca insumarea voturilor acestora nu depaseste
numarul de voturi aferente candidatului imediat superior.; astfel va fi exclus candidatul cu cele
mai putine voturi. Voturile candidatului eliminat vor fi transferate catre candidatul pe care
alegatorul l-a ales ca urmatoare preferinta, iar aceste voturi transferate se vor aduna cu cele
intrunite initial de acest candidat. Orice buletin de vot pe care nu este marcata o astfel de
preferinta va fi numit non-transferabil si se vor inregistra toate aceste buletine. Acest proces va
fi continuat pana cand votul pentru un candidat egaleaza sau depaseste voturile pentru toti
ceilalti candidati adunati, fiind astfel ales Presedinte. Votul se va face electronic, astfel incat toti
membrii Consiliului Director sa poata vota. Rezultatul va fi anuntat in cadrul Adunării Generale
a Societatii. Daca exista un singur candidat , acesta va fi numit ales prin neopunere;
20.2. Preşedintele este eligibil pentru realegere o singura data;
20.3. Presedintele iesit din functie (fostul presedinte) va deveni automat membru al noului
Consiliu Director si al Comitetului Executiv pentru a asigura continuitate si pentru consilierea
noului presedinte pentru 1 mandat;
20.4. Preşedintele Societatii are următoarele atribuţii:
1. Reprezinta Societatea în relatiile cu tertii in Romania, in Europa si in lume sau numeste
reprezentanti;
2. Coordoneaza toate actiunile Societatii, Consiliul Director, Comitetul Executiv;
3. Coordoneaza activitatea compartimentelor Societatii;
4. Prezideaza Adunarea generală;
5. Indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala;
6. In lipsa Presedintelui Societatii, atributiile acestuia sunt exercitate de catre presedintele
Comisiei Stiintifice, presedintele Comisiei de Educatie si Formare sau de catre un alt
membru al Consiliului Director special desemnat.
Art. 21 - SECRETARUL
21.1. Secretarul ramane in functie 4 ani si este eligibil pentru alegerea in aceeasi functie doar o
singura data, consecutiv;
21.2. Secretarul este responsabil de activitatile Consiliului Director si ale Societatii;
21.3. El organizeaza intalnirile Consiliului Director si intalnirile generale ale membrilor
Societatii, distribuie programul catre cei ce vor participa la aceste intalniri cu cel putin o luna in
avans, pastreaza registre cu procedurile si tranzactiile Societatii;
21.4. La fiecare intrunire a Adunării Generale a membrilor va intocmi procesul-verbal, redactat
minutios si care va fi semnat de Presedinte si de cel putin un membru al Consiliului Director.
Art. 22 - TREZORIERUL
22.1. Trezorierul ramane in functie 4 ani si este eligibil pentru alegere in aceeasi functie o
singura data consecutiv;
22.2. Trezorierul este responsabil de activitatile financiare ale Societatii. In atributiile sale intra
si gasirea solutiilor de crestere ale fondurilor societatii pentru indeplinirea activitatilor acesteia;
22.3. Pastreaza contabilitatea;
22.4. Prezinta bilantul activitatilor financiare ale Societatii in fiecare an la Adunarea Generala;
8

22.5. Actiunile de management financiar zilnic sunt valide cu semnatura sa sau a Presedintelui;
22.6. Pentru actiunile financiare se consulta cu Comitetul Executiv de cate ori este nevoie,
presedintele avand cuvantul final.

Art.23 - COMISIILE DE LUCRU SI PRESEDINTII ACESTORA
23.1. Suplimentarea Comisiilor de lucru este hotarata de catre Consiliului Director si aprobata de
Adunarea Generala;
23.2. Presedintii Comisiilor de lucru vor fi alesi prin vot de catre membrii Consiliului Director.

Art.24 - COMISIA DE EDUCARE SI FORMARE IN NEUROLOGIA PEDIATRICA
24.1. Consiliul Director va desemna prin vot un membru care va coordona activitatea comisiei
(denumit Presedintele Comisiei de Educatie si Formare in Neurologia Pediatrica);
24.2. Activitatea comisiei va consta in:
- Definirea standardelor de predare si instruire in neurologia pediatrica in Romania
pentru pregatirea in neurologia pediatrica in raport cu standardele Europene (curricula de
pregatire in Neurologia pediatrica). Va tine stransa legatura cu orice Consiliu independent de
certificare in neurologia pediatrica si domenii apropiate din Europa. Aceste standarde vor fi
promovate prin colaborare stransa cu autoritatile de Sanatate Publica (Ministerul Sanatatii, etc.);
- Evaluarea activitatii de predare si instruire in neurologia pediatrica in Romania in
raport cu standardele Europene si a centrelor de pregatire in Neurologia Pediatrica (definirea
criteriilor pentru centre formatoare);
- Cresterea nivelului de pregatire a medicilor si personalului medical care lucreaza in
domeniul Neurologiei Pediatrice prin organizare de cursuri, scoli de vara, alte modalitati de
formare sub patronajul Universitatii de Medicina si Farmacie si creditate de Colegiul Medicilor
Romania;
- Elaborare de materiale educative care vor deveni proprietate a Societatii si vor fi
promovate de aceasta;
- Elaborare de propuneri de Programe de educatie de Neurologie Pediatrica pentru
Universitatea de Medicina si Farmacie si Colegiul Medicilor.
24.3. Toate actiunile acestei Comisii se discuta si se aproba in sedinta Consiliului Director.
Art. 25 – COMISIA STIINTIFICA
25.1. Consiliul Director va desemna prin vot un membru care va coordona activitatea comisiei
(denumit Presedintele Comisiei Stiintifice);
25.2. Membrii vor fi Presedintele Comisiei stiintifice, presedintele celei mai recente intalniri
stiintifice si presedintii urmatoarelor 2 intalniri stiintifice, precum si orice alt membru al
Consiliului Director implicat in activitati stiintifice si de cercetare, precum si orice membru
invitat dintr-un motiv intemeiat de catre Comisia stiintifica sau de catre Consiliul Director.
Consiliul Director va alege un presedinte al fiecarei Intalniri Stiintifice a Societatii cu cel putin 1
an inainte de intalnire, care va fi responsabil de organizarea acesteia. Presedintele intalnirii
stiintifice devine, din oficiu, un membru cooptat al Consiliului Director pana la un an dupa
Intalnirea Stiintifica in cauza;
25.3. Activitatea Comisiei va consta in:
- Organizarea de intalniri stiintifice: Congresul Societatii, Simpozioane, Conferinte de
Neurologie Pediatrica sau Sesiuni de Prezentari stiintifice de Neurologie Pediatrica (Comitetul
se va intruni cel putin o data pe an. Va ajuta Consiliul Director sa dirijeze Intalnirile Stiintifice,
sugerand teme, sesiuni de predare, promovarea altor activitati. Va ajuta la coordonarea
activitatilor stiintifice si/sau didactice ale diferitelor grupuri de lucru);
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- Organizarea si facilitarea activitatii de cercetare in Neurologia Pediatrica ale diferitelor
grupuri de lucru in colaborare;
- Stimularea/promovarea publicatiilor stiintifice in domeniul Neurologiei Pediatrice.
Societatea de Neurologie Pediatrica va promova publicarea articolelor de Neurologie Pediatrica
in Revista SNPCAR (Revista Societatii de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului
si profesiunilor asociate din Romania si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate;
25.4. Toate actiunile acestei Comisii trebuie discutate si aprobate in sedinta Consiliului Director.
Art. 26 - COMISIA DE MEMBERSHIP
26.1. Consiliul Director va desemna prin vot un membru care va coordona activitatea comisiei
(denumit Presedintele Comisiei de Membership);
26.2. Membrii acestei comisii sunt: Presedintele Comisiei de Membership, Secretarul si
Trezorierul Societatii, precum si alti membri ai Consiliului Director care si-au exprimat dorinta
de a face parte din aceasta Comisie sau cei desemnati de Presedinte;
26.3. Activitatile acestei comisii constau in:
- Stabilirea documentelor necesare pentru aplicatia de membru;
- Evaluarea cererilor pentru noi membri activi;
- Aprobarea statutului de membru de onoare pentru membrii activi;
- Stabilirea cuantumului cotizatiei (taxei de membru), in functie de detalii legate de
membrul respectiv (rezident, specialist, Neurolog pediatru sau alta specialitate, criterii de varsta
si tara de provenienta);
- Stabilirea datei de plata a cotizatiei si activitati de strangere a acesteia la timp;
- Activitati de crestere a numarului de membri.
26.4. Toate actiunile acestei Comisii trebuie discutate si aprobate in sedinta Consiliului Director.
Art. 27 - COMISIA PENTRU WEBSITE
27.1. Consiliul Director va desemna prin vot un membru care va coordona activitatea comisiei
(denumit Presedintele Comisiei pentru website);
27.2. Membrii comisiei sunt Presedintele acesteia si alti membri ai Consiliului Director care siau exprimat dorinta de a face parte din aceasta Comisie sau desemnati de Presedinte sau membri
activi cooptati pentru rezolvarea activitatilor Comisiei;
27.3. Activitatile Comisiei pentru Website constau in:
- Elaborarea si mentinerea la zi a Site-ului Societatii;
- Crearea suportului tehnic pentru invatamant la distanta atunci cand activitatea Societatii
presupune acest lucru;
- Relatii cu alte site-uri medicale si ale altor Societati pentru cresterea vizibilitatii siteului;
- Orice actiune care aduce beneficii financiare si/sau de imagine pentru Societate;
27.4. Toate actiunile acestei Comisii trebuie discutate si aprobate in sedinta Consiliului Director.
Art. 28 - COMISIA PENTRU RELATII CU ALTE SOCIETATI SI CEA DE
INTEGRARE EUROPEANA SI INTERNATIONALA
28.1. Membrii Comisiei sunt: Presedintele Societatii, si Presedintii Comisiilor de Educatie si
Formare si Stiintifica, precum si orice alt membru desemnat de Consiliul Director sau de
Presedinte ca persoana de legatura cu alte societati si organisme nationale sau internationale.
Presedintele Societatii va coordona activitatea acestei comisii.
Art.29 – ACTIVITATEA DE CONTROL
29.1. Activitatea de control a gestiunii patrimoniului si cea privind activitatile economicofinanciare a Societatii este asigurata de un cenzor sau de o comise de cenzori, aleasa de Consiliul
Director si validata de Adunarea Generala;
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29.2. Numirea cenzorului este obligatorie in cazul in care numarul asociatilor este mai mare de
15, iar cenzorul poate fi si o persoana din afara asociatiei;
29.3. Comisia de cenzori este obligatorie in cazul in care asociatia numara mai mult de 100
membri inscrisi pana la data ultimei adunari generale. Din comisia de cenzori, in cazul
constituirii acesteia, trebuie sa faca parte cel putin trezorierul, un expert contabil sau un contabil
autorizat, in conditiile legii;
29.4. Activitatea acesteia este discutata in adunarea Consiliului Director si comunicata o data pe
an la Adunarea Generala a Societatii;
29.5. In masura in care asociatia numara cel mult 15 asociati, numirea cenzorului sau a comisiei
de cenzori este facultativa, controlul financiar urmand sa fie efectuat de catre orice asociat care
nu face parte din consiliul director sau de o persoana desemnata de catre Consiliul Director din
societate sau din afara ei.
Art.30 – AMENDAMENTE LA ACTUL CONSTITUTIV
30.1. Actul Constitutiv poate fi modificat doar de membrii;
30.2. Propunerile pentru modificare vor fi trimise catre secretar cu cel putin de 6 luni inaintea
intalnirii Adunarii Generale a membrilor Societatii. Daca propunerea este acceptata de
Consiliul Director si de Comitetul Executiv atunci va fi trimisa catre toti membrii activi cu
cel putin trei luni inainte de Adunarea Generala si va fi votata in cadrul intalnirii, prin vot
postal sau e-mail.;
30.3. Amendamente la Actul Constitutiv necesita pentru promovare o majoritate de 2/3 din
membrii activi prezenti la intalnire sau din cei care raspund la votul postal;
30.4. Pentru amendamentele Actului Constitutiv este la discretia Conducerii alegerea variantei
de votare (in mod direct sau prin corespondenta).
CAPITOLUL IV . DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI
Art. 31 – DIZOLVAREA SOCIETATII se va produce:
- in cazul imposibilitatii realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca, in termen
de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce schimbarea acestui scop;
- în toate alte situatii prevazute de lege;
- prin hotararea adunarii generale cu o majoritate de 2/3.
Art. 32 – LICHIDAREA SOCIETATII se face cu respectarea procedurilor impuse de lege
pentru aceasta operatiune.
32.1. Lichidatorii vor fi numiti de adunarea generala atunci cand legea nu prevede altfel;
32.2. Patrimoniul societatii va fi lichidat dupa cum urmeaza:
- se achita toate obligatiile de plata ale Societatii;
- restul bunurilor societatii se transmit catre persoane juridice de drept privat sau de
drept public cu scop identic sau asemanator in conformitate cu hotărârea Adunarii
Generale, întrunit în şedinţă extraordinară, având la bază şi prevederile O.G. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii.
CAPITOLUL V - DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Art. 33 - Orice litigii ale societatii cu persoane fizice sau juridice se solutioneaza de instantele
judecatoresti în conditiile legii, potrivit naturii litigiului, dupa ce, în prealabil s-a incercat o
conciliere în cadrul consiliului de conducere.
Art.34 Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.
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Redactat in 7 exemplare in limba romana, toate cu titlul de lucrari originale, de av.
Angelescu Antonella care si atesta identitatea partii semnatare, conform art.3 alin.1, lit.c din
Legea nr.51/1995.
1. BACOS-COSMA IULIU-STEFAN
2. BURLOIU CARMEN-MAGDALENA
3. BUTOIANU NICULINA
4. COJOC MIHAELA
5. CRAIU DANA-CRISTINA
6. ILIESCU MIHAELA-CATRINEL
7. MAGUREANU SANDA-ADRIANA
8. MINCIU IOANA
9. POPESCU LAURA
10. ROBANESCU LIGIA-RODICA
11. TOMA ADRIAN-IOAN
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