
STATUTUL
Societăţii de Chimie din România

Art. 1. Se continuă activitatea „SOCIETĂŢII DE CHIMIE DIN ROMÂNIA” (SChR) cu sediul în Bucureşti, pe 
o durată de timp nelimitată. Statutul şi legea corespunzătoareau fost aprobate de către Adunarea Deputaţilor şi Senat 
în şedinţa din 17 mai 1921şi ratificate prin Decretul Regal nr. 2351, publicat în Monitorul Oficial nr. 9 din 5 iunie 
1921. Statutul a fost modificat în Adunarea Generală a Societăţii din 24 ianuarie 1926 şi aprobat de către Tribunalul 
Ilfov Secţia I în şedinţa nr. 45 din 17 iunie 1926. În vederea continuării activităţii, s-a completat şi actualizat Statutul 
din 1926. Prin sentinţa nr.  367 din 21 dec.  1992 a Judecătoriei  Sectorului 1 Bucureşti  s-a acordat  personalitate 
juridică Societăţii având sediul în Calea Victoriei nr. 125 sector 1 Bucureşti.

Actuala formă a Statutului a fost aprobată de Adunarea Generală a SChR din 15 octombrie 1992
Societatea de Chimie din România este o societate nonprofit.

Art.  2.  Societatea  de  chimie  din  România  (SChR)  are  drept  scop  reunirea  tuturor  persoanelor  cu  studii 
superioare implicate în activitatea de cercetare şi proiectare,  învăţământ,  industrie,  alte ramuri  ale economiei  şi 
domenii de activitate utile societăţii, în vedrea dezvoltării şi atingerii următoarelor obiective:

– promovarea  disciplinelor chimiei sub toate aspectele.
– organizarea unor şedinţe de comunicări, colocvii, seminarii, ateliere, simpozioane, conferinţe sau congrese 

de interes naţional şi intennaţional.
De asemenea, activitatea sa  cuprinde aniversări, jubilee, comemorări, conferinţe de presă, etc.
– SChR  acordă  titluri  onorifice,  premii  şi  medalii  pentru  recompensarea  activităţii  stiinţifice  şi/sau 

profesionale a chimiştilor din ţara şi străinătate.
– editează seria nouă a “Buletinului Societăţii de Chimie din România” precum şi alte publicaţii ocazionale.
– promovează colaborarea  cu societăţi similare din ţară şi din întreaga lume, precum şi cu federaţii, uniuni 

sau alte organisme internaţionale din domeniul chimiei şi ştiinţei în general.
– organizează cursuri şi stagii de specializare din iniţiativă proprie sau la solicitarea unor instituţii.
– sprijină prin membrii săi din învăţământ desfăşurarea concursurilor de chimie.
– sprijină  difuzarea  rezultatelor  obţinute  de  către  membrii  săi  şi  promovează  contacte  pluri  sau 

interdisciplinare, atât în ţară cât şi în străinătate.
– reprezintă  interesele  membrilor  săi  faţă  de  organismele  care  coordonează  şi  promovează  cercetarea 

ştiinţifică şi tehnologică (Academia Română, Academiile de profil, Ministerul Învăţământului, Ministerul Cercetării 
şi Tehnologiei, etc.), faţă de instituţiile de stat şi agenţii economici publici şi privaţi.

Pentru îndeplinirea obligaţiilor careîi revin pe plan naţional şi internaţional, Societatea poate institui structuri 
organizatorice adecvate şi decide acţiuni de cooperare.

Art.  3.  Societatea  este  compusă  din  membri  titulari,  membri  de  onoare  şi  membri  asociaţi  (studenţi  ai 
facultăţilor de profil). Membrii SChR pot fi persoane fizice sau juridice. Persoanele juridice sunt reprezentate printr-
un delegat competent care poate lua decizii în numele persoanei juridice.

Art. 4.  Pentru a deveni membru SChR este necesară o cerere de înscriere care va fi analizată de Consiliul de 
conducere SChR şi  plata unei taxe de înscriere la care se adaugă cotizaţia anuală a cărei  valoare se fixează în 
adunarea generală SChR.

Titlurile  de  preşedinte  onorific  şi  membru  de  onoare  se  acordă  de  către  Consiliul  de  conducere  SChR 
persoanelor din ţară şi străinătate care au adus contribuţii excepţionale la dezvoltarea chimiei. Membrii de onoare se 
bucură de aceleaşi drepturi ca membrii titulari.

Membrii Societăţii pensionari, sunt scutiţi de cotizaţii.

Art. 5.  Calitatea de membru SChR se pierde prin cerere de retragere sau prin radiere din rândul membrilor 
pentru neplata cotizaţiei  sau din alte motive grave,  pe baza deciziei  Consiliului  de conducere a SChR. În mod 
excepţional  se  poate reveni  la decizia  de radiere  ca urmare  a  apelului  justificat  al  celui  interesat,  la Adunarea 
generală a SChR. Înainte de a se lua hotărârea de radiere, membrul în cauză are posibilitatea să dea explicaţii scrise 
Consiliului de conducere.

Art. 6. SChR este organizată în cadrul unor secţii, după cum urmează:
1. Chimie fizică
2. Chimie anorganică
3. Chimie organică
4. Chimie macromoleculară
5. Chimie analitică
6. Chimie tehnologică, inginerie chimică şi petrochimică
7. Chimie biologică, medicală şi farmaceutică, agrochimie şi chimie alimentară, biotehnologie, 

bioinginerie
8. Documentare şi informatică, educaţie în chimie, nomenclatură chimică, istoria chimiei



9. Chimia şi protecţia mediului înconjurător
10. Ştiinţa şi tehnologia materialelor
11. Chimia nucleară şi a plasmei
În acelaşi timp, la propunerea Consiliului de conducere se pot organiza filiale regionale care cuprind membri ai 

SChR  care îşi exercită profesia în judeţele respective.
Membrii secţiilor şi filialelor regionale îşi aleg prin vot secret pe termen de doi ani birourile de conducere, care 

trebuie să cuprindă un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar trezorier. Pentru alegere este necesară majoritatea 
relativă a voturilor exprimate. Se admite şi votul prin corespondenţă.

Art. 7. Consiliul de conducere al SChR este format din:
– Preşedinţii secţiilor
– Preşedinţii filialelor judeţene
– 9-11  membri  aleşi  de  adunarea  generală  prin  vot  secret,  pe  o  perioadă  de  doi  ani. 

Candidaturile se depun cu cel puţin cinci zile înainte de alegeri la Consiliul de conducere. La rândul 
său Consiliul poate face propuneri care pot fi modificate de adunarea generală. Pentru alegere se 
foloseşte majoritatea relativă a voturilor exprimate.

– Reprezentanţii persoanelor juridice asociate  (au vot consultativ).
Se admite şi votul prin corespondenţă.
În  cazul  apariţiei  unor  locuri  vacante  în  Consiliul  de  conducere,  acestea  pot  fi  ocupate  temporar  pe  baza 

recomandării acestuia, urmând ca la prima adunare generală să se procedeze la alegerea lor, mandatul celui astfel 
ales se termină odată cu expirarea mandatului Consiliului de conducere.

Art. 8. Consiliul de conducere îşi alege prin vot secret pe termen de doi ani un birou format din preşedinte, 2 
vicepreşedinţi şi un secretar general şi desemnează un trezorier.

La propunerea Consiliului de conducere se pot numi delegaţi în funcţie de dezvoltarea Societăţii.

Art. 9. Consiliul de conducere al SChR se întruneşte de cel puţin două ori pe an, fiind convocat la propunerea 
preşedintelui sau la cerea unui sfert din membrii Societăţii

Pentru ca hotărârile să fie valabile este necesară prezenţa a două treimi din membrii Consiliului. Procesul verbal 
al  şedinţei  este  semnat  de  preşedinte  şi  de  secretarul  general.  Procesele  verbale  nu  vor  avea  spaţii  libere  sau 
ştersături şi se vor trece într-un registru cu foi numerotate, păstrat la sediul Consiliului de conducere. Deciziile se iau 
cu majoritatea voturilor celor prezenţi; în caz de balotaj votul preşedintelui este preponderent.

Art. 10. Membrii Consiliului de conducere nu primesc nicio retribuţie pentru funcţiile pe care le ocupă.
Pentru cheltuieli efectuate în timpul deplasărilor sau prilejuite de funcţionarea şi reprezentarea Societăţii se pot 

acorda unele compensaţii băneştu. Rambursarea acestora face obiectul unei decizii a Consiliului de conducere care 
ia hotărârea în absenţa celor interesaţi. Pentru cheltuieli se vor prezenta actele justificative în scopul verificărilor 
financiare.

Art. 11. Adunarea generală a Societăţii cuprinde toţi membrii indiferent de titlul sub care sunt afiliaţi. Aceasta 
se reuneşte cel puţin anual şi de fiecare dată când este convocată de Consiliul de conducere sau la cererea unui sfert 
din membrii săi. Ordinea de zi este stabilită de Consiliul de conducere.

Convocarea membrilor Societăţii la adunările generale se face cu cel puţin 15 zile înainte, ordinea de zi fiind 
indicată în convocări. În Adunarea generală se prezintă rapoartele asupra gestionării fondurilor de către Consiliul de 
conducere,  asupra  situaţiei  morale  şi  financiare  a  Societăţii.  Adunarea  generală  aprobă  conturile  exerciţiului 
financiar închis, votează bugetul pentru exerciţiul următor, deliberează asupra problemelor de pe ordinea de zi şi 
după caz, procedează la completarea Consiliului de conducere.

Raportul anual şi contul Societăţii sunt anunţate în fiecare an tutror membrilor Societăţii.
Deliberările Adunării generale, cu excepţia celor privitoare la modificarea statutului sau la dizolvarea Societăţii, 

sunt validate de către majoritatea membrilor prezenţi sau reprezentaţi.

Art. 12. Preşedintele reprezintă Societatea în toate acţiunile cu caracter civil, este ordonatorul de credite şi poate 
să-şi  delege  unele  atribuţii  în  condiţiile  stabilite  de  Consiliul  de  conducere.  În  caz  de  reprezentare  în  justiţie, 
preşedintele nu poate fi înlocuit decât de o persoană din Consiliul de conducere care este împuternicită printr-o 
procură specială.

Reprezentanţii Societăţii trebuie să se bucure de deplinul exerciţiu al drepturilor civile.

Art. 13.  Deliberările  Consiliului  de conducere privitoare la achiziţii,  schimburi  şi înstrăinări  de imobile,  în 
scopurile urmărite de Societate, constituirea de ipoteci asupra acestor imobile, contracte cu  clauze financiare care 
depăşesc doi ani, înstrăinarea unor bunuri care aparţin Societăţii, împrumuturile, etc. trebuie aprobate de Adunarea 
generală cu majoritate simplă (incluzând voturile prin corespondenţă).

Art. 14.  Deliberările Consiliului de conducere privitoare la acceptarea donaţiilor şi legatelor nu sunt valabile 
decât  pe  baza  aprobărilor  date  în  condiţiile  prevăzute  de  lege.  Deliberările  Adunării  generale  privitoare  la 
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înstrăinarea de bunuri mobiliare şi imobiliare din dotare, constituirea ipotecilor şi efectuarea împrumuturilor nu sunt 
valabile decât cu îndeplinirea formalităţilor din prevederile legale care reglementează aceste acte.

Art. 14. Veniturile anuale ale Societăţii se compun din:
1. Cotizaţiile şi subscripţiile membrilor.
2. Subvenţii din partea statului, a colectivităţilor publice şi a organismelor private
3. Resurse create în mod excepţional
4. Venituri din servicii efectuate de Societate
5. Venituri  din organizarea unor manifestări  ştiinţifice,  cursuri, multiplicare de material  informativ, 

etc.
6. Venituri din fonduri de rezervă depuse la CEC sau în bănci .
7. Sponsorizări din ţară şi străinătate.

Art. 16. Evidenţierea cheltuielilor şi veniturilor se face în bilanţul anual indicându-se cele pentru administrarea 
Societăţii şi alte rezultate financiare.

Secţiile, grupele de lucru şi filialele regionale au o contabilitate distinctă care constituie un capitol special al 
contabilităţii ansamblului Societăţii.

Art. 17. Statutul poate fi modificat de Adunarea generală prin vot în urma propunerii Consiliului de conducere 
sau a unei pătrimi din membrii Adunării generale.

Atât într-un caz cât şi în celălalt, propunerile de modificare sunt înscrise în ordinea de zi a următoarei Adunări 
generale şi trebuie anunţate tuturor membrilor Societăţii cel puţin cu 30 zile înainte de data adunării.

Adunarea generală pentru modificarea statutului trbuie să cuprindă cel puţin jumătate din membrii înscrişi. Dacă 
acest procent nu este realizat, Adunarea generală se convoacă din nou la minimum 15 zile de la prima convocare, de 
data aceasta putând să delibereze asupra modificării statutului, indiferent de numărul membrilor Societăţii prezenţi 
la adunare.

În toate cazurile, statutul nu poate fi modificat decât cu două treimi din voturile membrilor prezenţi.

Art.18.  Adunarea generală pentru dizolvarea Societăţii este convocată special în condiţiile arătate în art. 17, 
aceasta trebuind să cuprindă jumătate plus unu din membrii săi.

Dacă această proporţie nu este realizată, membrii Societăţii se convoacă din nou, după cel puţin 15 zile, de data 
aceasta putând să delibereze asupra dizolvării Societăţii, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 19. În cazul dizolvării Societăţii, Adunarea generală desemnează unul sau mai mulţi membri însărcinaţi cu 
lichidarea bunurilor Societăţii. Aceştia vor propune Adunării generale atribuirea patrimoniului fostei Societăţi.

Pentru aplicarea prevederilor statutului se va elabora un regulament de ordine interioară. 
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