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STATUT SRN

STATUT SRN

VARIANTA INITIALA -2003-

VARIANTA PROPUSA -2022-

Art.1. Denumire şi constituire
Se constituie SOCIETATEA ROMANA DE
NEFROLOGIE (SRN), ca o organizatie știinţifică şi
profesionala a medicilor şi studentilor in medicina
avand preocupari in domeniul nefrologiei, inclusiv
dializa şi transplant renal, sau in domenii conexe
acesteia.

Art.1. Denumire şi constituire
Se constituie SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
NEFROLOGIE (SRN), ca o organizatie profesională
şi știinţifică, apolitică, a medicilor și studenților în
medicină, având preocupari în domeniul nefrologiei,
inclusiv dializa şi transplant renal, precum si în domenii
conexe acesteia.

Aceasta denumire va fi respectata in toate Această denumire va fi respectată folosita în toate
documentele şi in relatiile cu alte institutii din tara şi
documentele și în relațiile cu alte instituții din țară și
strainatate.
străinătate

Art.2. Cadrul juridic
Societatea Romana de Nefrologie (SRN) este o
asociatie profesionala, cu personalitate juridica, cu
autonomie
organizatorica
şi
economica,
neguvernamentala, apolitica, fara scop patrimonial,
desfasurandu-si activitatea in conformitate cu legile
tarii şi prezentul statut.

Art.2. Cadrul juridic
Societatea Română de Nefrologie (SRN) este o
asociație profesională, cu personalitate juridică, cu
autonomie
organizatorică
și
economică,
neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial,
desfășurându-și activitatea în conformitate cu legile
țării și prezentul statut. Societatea îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi
fundații, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3. Sediul principal

Art.3. Sediul principal
Societatea Romana de Nefrologie isi are sediul in Societatea Romana de Nefrologie își are sediul în
Bucuresti, str. Vasile Lascar nr. 62, etaj 1, sector 2 şi
Bucuresti, str. Progresului, nr. 10, sector 1.
poate fi schimbat în baza deciziei Consiliului Director,
luată în condițiile Statutului.
Art.4. Durata de functionare

Art.4. Durata de functionare
Durata de functionare a Societatii Romane de Durata de functionare a Societatii Romane De
Nefrologie este pe termen nedeterminat, cu începere de
Nefrologie este pe termen nedeterminat.
la data înscrierii în Registrul asociațiilor şi fundațiilor
şi până la încetarea ei în cazurile şi condițiile prevăzute
în articolul 27 din Statut.
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Art.5. Patrimoniul

Art.5. Patrimoniul

Patrimonial initial al Societatii Romane de Nefrologie Patrimonial initial al Societatii Romane de Nefrologie
este de 10.000.000 lei.
este de 1.000ron.

Art.6. Scopul

Art.6. Scopul

Scopul constituirii Societatii Romane de Nefrologie
consta in crearea cadrului organizatoric pentru
membrii asociatiei in vederea realizarii obiectivelor
care sa conduca la dezvoltarea nefrologiei şi a
metodelor de tratament substitutiv al insuficientei
renale, prin promovarea cercetarii ştiinţifice,
perfectionarea invatamantului medical, sprijinirea
absolventilor din invatamantul medical ( ce doresc sa
se specializeze in domeniul nefrologiei ) pentru
integrarea lor profesionala, precum şi in realizarea
unui cadru adecvat pentru influentarea factorilor de
decizie şi a populatiei.

Scopul constituirii Societatii Romane de Nefrologie
este consta in crearea cadrului organizatoric pentru
membrii asociatiei in vederea realizarii obiectivelor
care sa conduca la dezvoltarea nefrologiei şi a
metodelor de tratament substitutiv al insuficientei
renale, prin promovarea cercetarii ştiinţifice,
perfectionarea invatamantului medical, sprijinirea
absolventilor din invatamantul medical ( ce doresc sa se
specializeze in domeniul nefrologiei ) pentru integrarea
lor profesionala, precum şi in realizarea unui cadru
adecvat pentru influentarea factorilor de decizie şi a
populatiei
Scopul constituirii Societatii Romane de Nefrologie
este crearea cadrului organizatoric pentru membrii
asociatiei, in vederea ameliorării îngrijirii afecțiunilor
medicale ale rinichiului.

Art.7. Obiective

Art.7. Obiective

Obiectivele Societatii Romane De Nefrologie sunt
urmatoarele:
a. colaboreaza, in conditiile legii, cu toate organismele
neguvernamentale şi guvernamentale din tara şi din
strainatate, care pot contribui la progresul nivelului
stintific al activitatii din nefrologie in tara noastra şi
la cresterea calitatii asistentei medicale de
specialitate;
b. promovarea cercetarii ştiinţifice şi a rezultatelor
cercetarii siintifice in domeniul nefrologiei;
c. propunerea şi sustinerea unor proiecte de acte
normative in domeniul nefrologiei;
d. facilitarea schimburilor de idei şi experienta intre
membrii asociatiei;
e. crearea unui fond de documentare şi asigurarea
accesului la alte surse similare;
f. incheie acorduri de colaborare şi cooperare in
domeniul nefrologiei, inclusiv dializa şi transplant
renal;

Obiectivele Societatii Romane de Nefrologie sunt
urmatoarele:
a. colaboreaza, in conditiile legii, cu toate organismele
neguvernamentale şi guvernamentale din tara şi din
strainatate, care pot contribui la progresul nivelului
stintific al activitatii din nefrologie in tara noastra şi
la cresterea calitatii asistentei medicale de
specialitate;
b. promovarea cercetarii ştiinţifice şi a rezultatelor
cercetarii siintifice in domeniul nefrologiei;
c.propunerea şi sustinerea unor proiecte de acte
normative in domeniul nefrologiei;
d. facilitarea schimburilor de idei şi experienta intre
membrii asociatiei ;
e. crearea unui fond de documentare şi asigurarea
accesului la alte surse similare;
f. incheie acorduri de colaborare şi cooperare in
domeniul nefrologiei, inclusiv dializa şi transplant
renal;
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g. sprijina forurile de resort, precum Academia
Romana, Academia de Ştiinţe Medicale, Ministerul
Educatiei şi Cercetarii s. a., pentru orientarea
cercetarii ştiinţifice in domeniul nefrologiei;
h. colaboreaza cu alte asociatii cu pofil medical
(societati medicale), indeosebi cu cele din Urologie,
Medicina Interna, Imunologie, Chirurgie, s.a.;
i. participa la difuzarea noutatilor ştiinţifice din
domeniul sau de interes prin prientarea tematicii
expozitiilor medicale şi a referintelor bibliografice din
bibliotecile medicale;
j. transmiterea de noutati din domeniul nefrologiei prin
presa, radio, televiziune se recomanda a se face cu
consultarea prealabila a Consiliului Director sau in
cazuri urgente, a presedintelui asociatiei;
k. sprijina Ministerul Sanatatii in pregatirea
profesionala a medicilor, in obtinerea titlului de
medic specialist sau primar de specialitate, şi a
cadrelor medii sanitare, in domeniul nefrologiei,
dializei şi transplantului renal;
l. recomanda Ministerului Sanatatii numarul de posturi
de rezidenti, in specialitatea Nefrologie, in functie
de necesitati, pe centre universitare;
m. propune Ministerului Sanatatii planuri de dezvoltare
a asistentei nefrologice;
n. recomanda Ministerului Sanatatii structura Comisiei
de Nefrologie şi dializa;
o. initiaza redactarea de tratate, manuale, pelicule
audio-vizuale din domeniul nefrologiei;
p. sprijina organismele sanitare in cunoasterea
morbiditatii şi mortalitatii in tara noastra;
q. initiaza şi participa la educatia sanitara a populatiei
in vederea prevenirii şi tratarii afectiunilor renale;
r. colaboreaza cu asociatii ale bolnavilor renali;

g. sprijina forurile de resort, precum Academia
Romana, Academia de Ştiinţe Medicale, Ministerul
Educatiei şi Cercetarii s. a., pentru orientarea
cercetarii ştiinţifice in domeniul nefrologiei;
h. colaboreaza cu alte asociatii cu profil medical
(societati medicale), indeosebi cu cele din Urologie,
Medicina Interna, Diabet și boli de nutirție,
Cardiologie, Imunologie, Chirurgie, s.a.;
i. participa la difuzarea noutatilor ştiinţifice din
domeniul sau de interes prin prientarea tematicii
expozitiilor medicale şi a referintelor bibliografice
din bibliotecile medicale;
j. transmiterea de noutati din domeniul nefrologiei prin
presa, radio, televiziune se recomanda a se face cu
consultarea prealabila a Consiliului Director sau in
cazuri urgente, a presedintelui asociatiei;
k. sprijina Ministerul Sanatatii in pregatirea
profesionala a medicilor, in obtinerea titlului de
medic specialist sau primar de specialitate, şi a
cadrelor medii sanitare, in domeniul nefrologiei,
dializei şi transplantului renal;
l. recomanda Ministerului Sanatatii numarul de posturi
de rezidenti, in specialitatea Nefrologie, in functie de
necesitati, pe centre universitare;
m. propune Ministerului Sanatatii planuri de dezvoltare
a asistentei nefrologice;
n. recomanda Ministerului Sanatatii structura Comisiei
de Nefrologie şi dializa;
o. initiaza redactarea de tratate, manuale, pelicule
materiale audio-vizuale din domeniul nefrologiei;
p. sprijina organismele sanitare in cunoasterea
morbiditatii şi mortalitatii in tara noastra;
q. initiaza şi participa la educatia sanitara a populatiei
in vederea prevenirii şi tratarii afectiunilor renale;
r. colaboreaza cu asociatii ale bolnavilor renali;
s. propune Ministerului Sanatatii ghiduri protocoale si
recomandări de îngrijire a bolilor rinichiului.

Art.8. Activitatile asociatiei

Art.8. Activitatile asociatiei

Principalele activitati desfasurate de Societatea Principalele activitati desfasurate de Societatea
Romana de Nefrologie sunt:
Romana de Nefrologie sunt:
§ organizarea de conferinte, simpozioane, dezbateri, § organizarea de conferinte, simpozioane, dezbateri,
seminarii, expozitii;
seminarii, expozitii ;
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§ publicarea de material informativ şi de rezultate ale
unor cercetari siintifice;
§ editarea unor publicatii periodice in domneniul
nefrologiei, al dializei şi al transplantului renal;
§ editarea şi difuzarea de carti medicale;
§ colaborari şi asocieri cu organisme similare sau cu
interese convergente scopului asociatiei, cu unitati
de invatamant, institutii de cercetare din tara şi din
strainatate;
§ orice alte activitati prevazute de lege sau de statut,
ori inscrise in limitele şi in legatura cu scopul
asociatei.

Art.9. Categorii de membri

§ publicarea de material informativ şi de rezultate ale
unor cercetari stiintifice;
§ elaborarea de ghiduri si protocoale de diagnostic și
tratament în domeniul său de activitate ;
§ editarea unor publicatii periodice in domneniul
nefrologiei, al dializei şi al transplantului renal;
§ editarea şi difuzarea de carti medicale;
§ colaborari şi asocieri cu organisme similare sau cu
interese convergente scopului asociatiei, cu unitati de
invatamant, institutii de cercetare din tara şi din
strainatate;
§ orice alte activitati prevazute de lege sau de statut, ori
inscrise in limitele şi in legatura cu scopul asociatei.
Art.9. Categorii de membri

Societatea Romana de Nefrologie are urmatoarele Societatea Româna de Nefrologie are urmatoarele
categorii de membri:
categorii de membri:
a) Membrii titulari sunt cadre cu pregatire
universitara care lucreaza direct in domeniul
nefrologiei, dializei sau transplantului renal ;
b) Membrii asociati sunt cadre cu pregatire
universitara care lucreaza in domenii conexe
nefrologiei şi manifesta interes fata de procuparile
S. R. N., precum şi studentii medicinisti din ultimii
trei ani de studii, care au preocupari in domeniul
nefrologiei;
c) Membrii corespondenti sunt persoane fizice;
straine, care lucreaza in domeniul nefrologiei, dializei
sau transplantului renal şi care doresc sa participe la
activitatea ştiinţifică a asociatiei;

a) Membrii titulari sunt cadre cu pregătire universitară
(medici, asistente cu studii superioare, psihologi si
nutritionisti), care lucrează direct in domeniul
nefrologiei, dializei sau transplantului renal;
b) Membrii asociati sunt cadre cu pregatire universitara
care lucreaza in domenii conexe nefrologiei şi
manifesta interes fata de procuparile SRN, precum şi
studentii medicinisti din ultimii trei ani de studii, care
au preocupari in domeniul nefrologiei
c) Membrii corespondenti sunt persoane fizice straine,
care lucreaza in domeniul nefrologiei, dializei sau
transplantului renal şi care doresc sa participe la
activitatea ştiinţifică a asociatiei ;

d) Membrii de onoare sunt personalitati romane sau
straine avand contributii deosebite la dezvoltarea d) Membrii de onoare sunt personalități medicale
naționale sau internaționale avand contributii deosebite
medicinii şi in special a nefrologiei.
la dezvoltarea medicinii şi in special a nefrologiei.

e) Medicii nefrologi pensionari pot continua ca membri
titulari daca isi platesc cotizatia sau ca membru senior,
fara sa plateasca cotizatie si fara drept de vot, dar cu
drept de opinie, daca a fost membru titular un timp de
minim 10 ani.
Art.10. Calitatea de membru

Art.10. Calitatea de membru

a) Calitatea de membru titular şi calitatea de a) Calitatea de membru titular se obtine prin
membru asociat a SRN se solicita prin completarea completarea cererii de înscriere şi achitarea taxei de
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cererii de adeziune, insotita de ‘’Curriculum Vitae’’ şi
2 recomandari a 2 membri titulari şi se obtine cu
aprobarea Cosiliului Director. Membrii titulari şi
asociati ai SRN platesc cotizatie anuala.

înscriere și a cotizației de membru. Membri titulari pot
fi medici nefrologi (inclusiv medicii rezidenți în
nefrologie) cu domiciliul în România. Poate fi membru
titular şi un medic nefrolog care domiciliază în afara
României, dar care deține cetățenia română. Taxa de
înscriere şi cotizația de membru se vor stabili/modifica
de către Consiliul Director cu aprobarea Adunării
Generale, cu ocazia congreselor naționale.

b) Calitatea de membru corespondent se solicita prin
completarea cererii de adeziune, insotita de
‘’Curriculum Vitae’’ şi se dobandeste cu aprobarea
Cosiliului Director. Membrii corespondenti nu sunt
platitori de cotizatie.

b) Calitatea de membru asociat a SRN se solicita prin
completarea cererii de adeziune, insotita de
‘’Curriculum Vitae’’ şi recomandarea unui membru
titular şi se obtine cu aprobarea Cosiliului Director. Ei
pot fi în acelaşi timp membri şi ai altor Societăți
medicale. Cotizația membrilor afiliați se stabileşte de
către Consiliul Director și este aprobată de Adunarea
Generală. Membri afiliați nu au drept de vot pentru
organele de conducere ale SRN.

c) Calitatea de membru de onoare este o distinctie
care se acorda persoanelor descrise mai sus, la
propunerea presedintelui SRN şi a membrilor
Consiliului Director şi cu aprobarea Consiliului
Director.

c) Calitatea de membru corespondent se solicita prin
completarea cererii de adeziune, insotita de
‘’Curriculum Vitae’’, de o recomandare scrisă din
partea unui membru al Consiliului Director al SRN şi
se dobandeste cu aprobarea Cosiliului Director.
Membrii corespondenti pot deveni medicii din
specialitatea nefrologie sau cu specialități conexe, care
domiciliază şi îşi desfăşoară activitatea profesională în
alte țări, în cazul în care s‐au afirmat în domeniul
nefrologiei în țările lor sau pe plan internațional, au
colaborat cu nefrologii români şi îşi exprimă dorința de
a fi membri ai Societății noastre. Membrii
corespondenți străini nu plătesc cotizația anuală și nu
au drept de vot pentru organele de conducere ale SRN.

d) Calitate de membru se poate pierde prin:
-renuntare in scris, adresata Consiliului Director;
-pierderea drepturilor civile;
-neplata cotizatiei pe o perioada de 2 ani consecutiv;
-nerespectarea prevederilor statutare;
-abateri grave sau repetate de la normele ştiinţifice sau
deontologice.

d) Calitatea de membru de onoare este o distinctie
care se acorda unor persoane fizice din țară și
străinătate, cu activitate recunoscută în domeniul
nefrologiei, care au un rol semnificativ în susținerea
materială și/sau profesională și/sau științifică a
Societății. Membri de onoare sunt desemnați de
Consiliul Director, cu aprobarea Adunării Generale.
Membrii de onoare sunt scutiți de plata cotizației.

Confirmarea pierderii calitatii de membru se face de
catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului e) Cererea persoanei interesate de aderarea la SRN va
Director al SRN prin vot deschis şi majoritate simpla. fi adresată Preşedintelui Societății şi va cuprinde datele
personale ale viitorului membru, adeziunea acestuia la
susținerea scopului, obiectivelor şi activităților
Societății şi dovezi ale calificărilor/ recomandărilor
profesionale necesare.
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f) Calitatea de membru se poate pierde prin:
-renuntare in scris, adresata Consiliului Director ;
-pierderea drepturilor civile;
-neplata cotizatiei pe o perioada de 2 ani consecutiv;
-nerespectarea prevederilor statutare;
-abateri grave sau repetate de la normele ştiinţifice sau
deontologice.
Confirmarea pierderii calitatii de membru se face de
catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului
Director al SRN, prin vot deschis şi majoritate simpla.
Art.11. Drepturile membrilor:
a) Drepturile membrilor titulari:
–sa participe la Adunarile Generale ;
–sa participe la luarea hotararilor ce privesc activitatea
SRN;
–sa aleaga organele de conducere ale SRN şi sa fie alesi
in acestea;
–acces cu prioritate la documentele SRN;
–sa contribuie la definitivarea şi la realizarea
programului ştiinţific şi profesional al societatii;
–sa participe la manifestarile ştiinţifice de profil, in
acest sens beneficiind de un suport (moral, material etc)
in realizarea lucrarilor de cercetare ştiinţifică, precum
şi in publicarea/comunicarea rezultatelor ;
–sa participe, ca reprezentanti la manifestari ştiinţifice
(conferinte, simpozioane, congrese, seminarii etc.) in
tara şi in strainatate;
–sa fie desemnati in comisii de experti in domeniul de
interes al societatii ;
–sa posede legitimatie şi insigna.

Art.11. Drepturile membrilor:
a) Drepturile membrilor titulari:
– sa participe la Adunarile Generale ;
– sa participe la luarea hotararilor ce privesc activitatea
SRN;
– sa aleaga și să fie aleși în organele de conducere ale
SRN;
–acces cu prioritate la documentele SRN (proceseverbale, bilant, newsletter, etc);
–sa contribuie la definitivarea şi la realizarea
programului ştiinţific şi profesional al societatii;
–sa participe la manifestarile ştiinţifice de profil, in
acest sens beneficiind de un suport (moral, material,
etc.) in realizarea lucrarilor de cercetare ştiinţifică,
precum şi in publicarea/comunicarea rezultatelor ;
–sa participe, ca reprezentanti la manifestari ştiinţifice
(conferinte, simpozioane, congrese, seminarii etc.) in
tara şi in strainatate;
–sa fie desemnati in comisii de experti in domeniul de
interes al societatii ;
–sa posede legitimatie şi insigna.

b) Drepturile membrilor asociati, corespondenti şi de b) Drepturile membrilor seniori asociati,
onoare sunt aceleasi cu ale membrilor titulari, cu corespondenti şi de onoare sunt aceleasi cu ale
exceptia dreptului de a vota, de alege şi de a fi alesi.
membrilor titulari, cu exceptia dreptului de a vota, de
alege şi de a fi alesi.
Art.12. Obligatiile membrilor

Art.12. Obligatiile membrilor

Toti membrii S.R.N au urmatoarele indatoriri:
a.sa respecte prevederile statutului,
b.sa plateasca la termen cotizatia stabilita,
c.sa contribuie la cresterea prestigiului general al SRN
d.sa participe activ la desfasurarea activitatilor SRN
e.sa sprijine moral şi material desfasurarea activitatilor
SRN, inclusiv cele de organizare a manifestarilor
specifice, in tara sau strainatate,
f.sa indeplineasca integral şi in termen obligatiile
asumate catre SRN,

Toti membrii SRN au urmatoarele indatoriri:
a. sa respecte prevederile statutului,
b. sa plateasca la termen cotizatia stabilita,
c. sa contribuie la cresterea prestigiului general al SRN,
d. să participe activ și să sprijine moral şi/sau material
desfasurarea activitatilor SRN, inclusiv cele de
organizare a manifestarilor specifice, in tara sau
strainatate,
e. să promoveze, prin comportament profesional,
scopul şi obiectivele Societății
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g.sa se preocupe permanent de pregatirea profesionla; f. sa se preocupe permanent de pregatirea profesionala;
h.sa aiba un comportament conform normelor g. sa aiba un comportament conform normelor
deontologice.
deontologice.
h. să nu întreprindă, pe toată durata de existență a
Societății, acte sau fapte care ar putea să aducă atingere
scopului şi intereselor SRN ori a membrilor săi sau să
concureze, sub orice formă, acțiunile, proiectele sau
activitățile Societății;
i. să răspundă personal pentru faptele lor culpabile care
conduc la diminuarea nejustificată a patrimoniului,
Statutului ori la generarea oricăror prejudicii în dauna
Societatii.
Art.13. Organele asociatiei sunt:

Art.13. Organele asociatiei sunt:

a. Adunarea Generala ;
b. Consiliul Director ;
c. Comisia de cenzori.

a. Adunarea Generala ;
b. Consiliul Director ;
c. Comisia de cenzori.

Art.14. Adunarea Generala-organul suprem al SRN Art.14. Adunarea Generala-organul suprem al SRN
Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit
din totalitatea asociatilor, care se convoaca anual, de
Consiliul Director, prin anuntarea cu 30 zile lucratoare
inainte de data desfasurarii.
In cadrul Adunarii Generale au drept de vot doar
membrii titulari ai SRN care au platita cotizatia la zi.
Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate
simpla de voturi, voturi exprimate direct, cu
exceptia modificarii şi completarii statutului şi a
hotararii de dizolvare a S. R. N., care necesita 2/3 din
voturi. In luarea de hotarari Adunarea Generala poate
decide modul de votare, deschis sau secret.
Adunarea Generala se considera statutara daca la
dezbateri sunt prezenti in sala jumatate plus 1 din
membrii titulari.

Art.15. Adunarea Generala Extraordinara
Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata de
Consiliul Director sau la solicitarea scrisa şi
motivata a cel putin 1/4 din numarul membrilor titulari.
Convocarea va fi anuntata, in prealabil cu cel putin 7
zile lucratoare inainte de data desfasurarii.

Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit
din totalitatea asociatilor membrilor, care se convoaca
anual, de Consiliul Director, prin Presedintele acestuia,
sau la solicitarea scrisa şi motivata a cel putin 1/4 din
numarul membrilor titulari, cu cel putin 30 zile
lucratoare inainte de data desfacurarii.
Convocarea AGA va fi transmisa membrilor prin una
sau mai multe metode (necumulative) dupa cum
urmeaza:
•

afisata
pe
site-ul
www.srnefro.ro ;

•

electronic pe adresele de email ale membrilor
asociatiei ;

•

publicata intr-un ziar de circulatie nationala ;

•

cu posta ;

Asociatiei

SRN :

Art.15.
Adunarea
Generala
Ordinare
/
Extraordinara
Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata de
Consiliul Director sau la solicitarea scrisa şi motivata a
cel putin 1/4 din numarul membrilor titulari.
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Convocarea va fi anuntata, in prealabil cu cel putin 7
zile lucratoare inainte de data desfasurarii.
In cadrul Adunarii Generale au drept de vot doar
membrii titulari ai SRN care au platita cotizatia la zi.
Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate
simpla de voturi, voturi exprimate direct, cu exceptia
modificarii şi completarii statutului şi a hotararii de
dizolvare a S. R. N., care necesita 2/3 din voturi. In
luarea de hotarari Adunarea Generala poate decide
modul de votare, deschis sau secret.
Adunarea Generala se considera statutara daca la
dezbateri sunt prezenti in sala jumatate plus 1 din
membrii titulari.
Art.16. Votul
Art.16. Votul
Votul in cadrul Adunarii Generale se exprima liber, Votul in cadrul Adunarii Generale se exprima liber,
deschis, in afara de situatiile exprese cand se poate deschis, in afara de situatiile exprese cand se poate
stabili votarea in secret.
stabili votarea in secret.
Dreptul de vot nu se poate delega.
Dreptul de vot nu se poate delega.
Votul se poate realiza si in format electronic, cu
securizarea operatiunii asigurate de organisme
independente.
Sistemul de vot electronic utilizat trebuie sa permita
verificarea ulterioara a modului in care s-a votat, fie
prin inregistrarea continutului audio/video al adunarii
generale, fie desfasurarea adunarii generale prin
intermediul unei platforme online care are functia de a
inregistra si prezenta ulterior modalitatea in care s-a
votat.
Membrii care participa virtual la adunarile sa intalnirile
oficiale ale asociatiei, asa cum au fost ele convocate
conforma art 15 si care si-au inregistrat prezenta prin
prezentarea credentialelor in mediul electronic (email,
acces video, acces platforma online, etc) vor transmite
votul prin intermediul platformei online in cadrul careia
si-a inregistrat participarea. Odata votul transmis acesta
este definitiv si nu poate si contestat sau retras.
Art.17. Atributiile Adunarii Generale

Art.17. Atributiile Adunarii Generale

a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale SRN
b. stabilirea şi aprobarea programului S. R. N., program
elaborat de Consiliul Director ;
c. alege şi revoca prin vot direct şi secret Consiliul
Director ;
d. alege şi revoca prin vot direct şi secret Comisia de
Cenzori şi totodata analizeaza rapoartele acesteia;
e. alege şi revoca prin vot direct şi secret redactorul sef
al revistei Nefrologia;

a. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale
SRN;
b. stabilirea şi aprobarea programului S. R. N., program
elaborat de Consiliul Director ;
c. alege şi revoca prin vot direct şi secret Consiliul
Director ;
d. alege şi revoca prin vot direct şi secret Comisia de
Cenzori şi totodata analizeaza rapoartele acesteia ;
e. alege şi revoca prin vot direct şi secret redactorul sef
al revistei Nefrologia;

Asociatia Societatea Romana de Nefrologie - SRN – vs1807022
f. alege şi revoca prin vot direct Presedintii de Onoare
ai S. R. N. ;
g. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul
contabil ;
h. aproba modificarea sau completarea statutului ;
i. decide asupra schimbării sediului S. R. N. ;
j. stabileste cuantumul cotizatiei ;
k. decide asupra pierderii calitatii de membru al S.R.N;
l. aproba dizolvarea şi lichidarea S. R. N., precum şi
stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa
lichidare;
m. orice alte atributiuni prevazute in lege sau statut.
Adunarea Generala are drept de control permanent
asupra Consiliului Director şi Comisiei de
Cenzori;

f. alege şi revoca prin vot direct Presedintii de Onoare
ai SRN ;
g. aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul
contabil ;
h. aproba modificarea sau completarea statutului ;
i. decide asupra schimbării sediului SRN;
j. stabileste cuantumul cotizatiei ;
k. decide asupra pierderii calitatii de membru al SRN ;
l. aproba dizolvarea şi lichidarea SRN, precum şi
stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
m. orice alte atributiuni prevazute in lege sau statut.
Adunarea Generala are drept de control permanent
asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori;

Art.18. Consiliul Director

Art.18. Consiliul Director

Consiliul Director este format din persoane alese de
Adunarea Generala dintre membrii membrii titulari,
prin vot direct şi secret, pentru o perioada de 4 ani (cu
2 exceptii: presedintele SRN şi viitorul presedinte ales
care vor fi alesi, fiecare, pentru o perioada de 2 ani).
Intre Adunarile Generale activitatea este coordonata şi
realizata de Consiliul Director.

Consiliul Director (CD) este format din persoane alese
de Adunarea Generala dintre membrii titulari, prin vot
direct şi secret, pentru o perioada de 4 ani (cu 2
exceptii: presedintele S. R. N. şi viitorul presedinte ales
care vor fi alesi, fiecare, pentru o perioada de 2 ani).
Intre Adunarile Generale activitatea este coordonata şi
realizata de Consiliul Director.

Consiliul Director este alcatuit din:
-Presedinte (care este şi Presedintele S. R. N. );
-4 vicepresedinti;
- fostul presedinte al SRN şi viitorul presedinte
ales al SRN, pentru 2 ani;
-secretar;
-trezorier;
-10 membri.
Membrii Consiliului Director pot fi alesi mai mult de
doua mandate consecutiv.
Presedintele poate fi ales dintre membrii titulari ai SRN
cel mult doua mandate consecutive.
Presedintele viitor ales dintre membrii tituari ai SRN
devine de drept presedintele SRN in momentul alegerii
viitorului presedinte ales.
Numarul membrilor Consiliului Director poate fi
modificat de Adunarea Generala, in functie de
necesitati.
Consiliul Director se intruneste bianual sau in situatii
deosebite la cererea presedintelui, a 2 vicepresedinti
sau a 1/4 din membrii sai. Sedintele Consiliului
Director se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data

Consiliul Director este alcatuit din:
– Presedinte (care este şi Presedintele SRN);
– 4 vicepresedinti;
– fostul presedinte al SRN şi viitorul presedinte ales al
SRN, pentru 2 ani;
– secretar;
– trezorier;
– 10 membri.
Membrii Consiliului Director pot fi alesi mai mult de
doua mandate consecutiv.
Presedintele poate fi ales dintre membrii titulari ai SRN
cel mult doua mandate consecutive.
Presedintele viitor ales dintre membrii tituari ai SRN
devine de drept presedintele SRN in momentul alegerii
viitorului presedinte ales.
Numarul membrilor Consiliului Director poate fi
modificat de Adunarea Generala, in functie de
necesitati.
Consiliul Director se intruneste cel putin semestrial sau
in situatii deosebite la cererea presedintelui, a 2
vicepresedinti sau a ½ din membrii sai. Sedintele
Consiliului Director se convoaca cu cel putin 15 zile
inainte de data desfasurarii. In cazul imposibilității
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desfasurarii. Neparticiparea nemotivata la doua sedinte întrunirii fizice a CD-SRN, se poate decide, cu avizul a
atrage excluderea din Consiliul Director.
peste 50% dintre membrii Consiliului Director,
organizarea unei sedinte on-line, de ale cărei detalii
organizatorice se va ocupa Secretarul SRN, supervizat
de Presedinte. Neparticiparea nemotivata la doua
sedinte succesive atrage excluderea din Consiliul
Director.
Hotararile Consiliului Director se iau in cadrul Hotararile Consiliului Director se iau in cadrul
sedintelor statutare cu majoritate simpla a voturilor sedintelor statutare cu majoritate simpla a voturilor
exprimate direct, iar in caz de egalitate, votul exprimate direct, iar in caz de egalitate, votul
presedintelui este decisiv.
presedintelui este decisiv.
Sedintele Consiliului Director se considera statutare Sedintele Consiliului Director se considera statutare
daca la dezbateri sunt prezenti in sala jumatate plus 1 daca la dezbateri sunt prezenti in sala jumatate plus 1
din membri.
din membri.
La sedintele Consiliului Director pot participa şi La sedintele Consiliului Director pot participa şi
invitati, fara drept de vot. Activitatea membrilor
invitati, fara drept de vot. Activitatea membrilor
Consiliului Director nu este retribuita.
Consiliului Director nu este retribuita.
Atributiile Consiliului Director
a. convoaca şi stabileste ordinea de zi a Adunarii
Generale;
b. prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe
perioada anterioara, executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor SRN;
c. elaboreaza programul SRN.;
d. urmareste indeplinirea programului SRN;
e. organizeaza manifestarile siintifice nationale ale
SRN
f. reprezinta SRN in relatiile (ştiinţifice, profesionale,
administrative) cu organisme din tara şi din strainatate,
in special cu Ministerul Sanatatii şi Familiei, Casa
Nationala de Asigurari de Sanatate şi cu Colegial
Medicilor din Romania;
g. are sarcina protejarii profesionale a membrilor SRN;
h. propune membrii S. R. N. pentru schimburi de
experienta şi burse in tara şi in strainatate;
i. stabileste modalitatile concrete de sprijin a
activitatilor membrilor;
j. desemneaza şi aproba membrii de onoare ai SRN;
k. analizeaza şi decide asupra primirii de noi membri;
l. incheie acte juridice in numele şi pe seama SRN;
m. aproba organigrama şi politica de personal a SRN;
n. inainteaza M. S. F. propuneri pentru Comisia de
Nefrologie şi dializa a cestuia ;
o. poate imputernici unul sau mai multi membri ai
SRN, pentru a exercita anumite insarcinari profesionale
p. indeplineste orice alte atibutii prevazute in statut,
lege sau stabilite de Adunarea Generala;

Atributiile Consiliului Director
a. convoaca şi stabileste ordinea de zi a Adunarii
Generale;
b. prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe
perioada anterioara, executarea bugetului de venituri şi
cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor SRN;
c. elaboreaza programul SRN;
d. urmareste indeplinirea programului SRN;
e. organizeaza manifestarile stiintifice nationale ale
SRN;
f. reprezinta SRN in relatiile (ştiinţifice, profesionale,
nadministrative) cu organisme din tara şi din
strainatate, in special cu Ministerul Sanatatii şi
Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate şi cu
Colegial Medicilor din Romania;
g. are sarcina protejarii profesionale a membrilor SRN;
h. propune membrii SRN pentru schimburi de
experienta şi burse in tara şi in strainatate;
i. stabileste modalitatile concrete de sprijin a
activitatilor membrilor;
j. desemneaza şi aproba membrii de onoare ai SRN;
k. analizeaza şi decide asupra primirii de noi membri;
l. incheie acte juridice in numele şi pe seama SRN;
m. aproba organigrama şi politica de personal a SRN;
n. inainteaza Ministerului Sănătății propuneri pentru
Comisia de Nefrologie a acestuia ;
o. poate imputernici unul sau mai multi membri ai SRN
pentru a exercita anumite insarcinari profesionale
p. indeplineste orice alte atibutii prevazute in statut,
lege sau stabilite de Adunarea Generala;
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q. elaboreaza pozitia oficiala (profesionala şi q. elaboreaza pozitia oficiala (profesionala şi
organizatorica) a SRN in relatiile cu CNAS, MIC şi organizatorica) a SRN in relatiile cu CNAS, MEN, MS
MSF.
și MCI, precum și cu alte instituții ale statului.
Atributiile presedintelui SRN
a. conduce şi reprezinta SRN in fata institutiilor
ştiinţifice, de invatamant, administrative şi
judecatoresti;
b. convoaca şi conduce lucrarile Adunarii Generale şi
ale Consiliului Director al Societatii şi mediaza
in cazul unor puncte de vedere diferite; la paritate de
voturi, votul sau este decisiv;
c. vegheaza la respectarea stricta a statutului şi a
programului SRN;
d. gestionzaza fondurile SRN;
e. este purtatorul de cuvant oficial al SRN in tara şi in
strainatate sau numeste dintre membrii
Consiliului Director persoana sau persoanele care
indeplinesc aceasta functie;
f. purtatorul de cuvant al SRN exprima pozitia oficiala
a SRN elaborata de Consiliul Director.

Atributiile presedintelui SRN
a. conduce şi reprezinta SRN in fata institutiilor
ştiinţifice, de invatamant, administrative şi
judecatoresti;
b. convoaca şi conduce lucrarile Adunarii Generale şi
ale Consiliului Director al Societatii şi mediaza in cazul
unor puncte de vedere diferite; la paritate de voturi,
votul sau este decisiv;
c. vegheaza la respectarea stricta a statutului şi a
programului SRN;
d. gestioneaza fondurile SRN;
e. este purtatorul de cuvant oficial al SRN in tara şi in
strainatate sau numeste dintre membrii Consiliului
Director persoana sau persoanele care indeplinesc
aceasta functie;
f. purtatorul de cuvant al SRN exprima pozitia oficiala
a SRN elaborata de Consiliul Director.

Atributiile viitorului presedinte ales al SRN
a. indeplineste indatoririle presedintelui SRN, in
absenta acestuia;
b. coordoneaza, in plan teritorial, activitatea comisiilor
SRN;

Atributiile viitorului presedinte ales al SRN
a. indeplineste indatoririle presedintelui SRN, in
absenta acestuia;
b. coordoneaza, in plan teritorial, activitatea comisiilor
S. R. N;

Atributiile secretarului SRN
a.intocmeste procesele verbale şi documentele oficiale
ale SRN;
b.tine evidente membrilor societatii şi le elibereaza
legitimatiile;
c.notifica convocrea Adunarii Generale şi a sedintelor
Consiliului Director, urmareste prezenta membrilor;
d. raspunde de corespondenta SRN sub indrumarea şi
cu aprobarea presedintelui.

Atributiile secretarului SRN
a. intocmeste procesele verbale şi documentele oficiale
ale SRN;
b. tine evidente membrilor societatii si realizează
Registrul Membrilor SRN;
c. notifica convocarea Adunarii Generale şi a sedintelor
Consiliului Director, urmareste prezenta membrilor;
d. raspunde de corespondenta SRN sub indrumarea şi
cu aprobarea presedintelui.

Atributiile trezorierului SRN
a.urmareste şi notifica plata cotizatiilor;
b.intocmeste raportul starii financiare a SRN, pe care il
prezinta Consiliului Director şi Adunarii
Generale.

Atributiile trezorierului SRN
a. urmareste, semnează, ștampilează și notifica plata
cotizatiilor, dar și a tuturor platilor efectuate către/din
contul SRN, împreună cu Președintele în exercițiu;
b. intocmeste raportul starii financiare a SRN, pe care
il prezinta Consiliului Director şi Adunarii Generale.
c. menține permanent legătura cu Expertul financiarcontabil al SRN si transmite periodic Presedintelui
SRN extrasul de cont al Societății.

Art.19. Comisia de Cenzori

Art. 19. Comisia de Cenzori
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Comisia de cenzori este alcatuita din 3 membri: doi
membri ai SRN ( care nu sunt membrii ai Consiliului
Director ) şi un economist.
Regulile generale de organizare şi functionare ale
Comisiei de Cenzori se aproba de Adunarea Generala.
Comisia de Cenzori isi poate elabora un regulament
propriu de functionare.

Comisia de cenzori este alcatuita din 4 membri: doi
membri ai SRN (care nu sunt membrii ai Consiliului
Director) un economist și un jurist.
Regulile generale de organizare şi functionare ale
Comisiei de Cenzori se aproba de Adunarea Generala.
Comisia de Cenzori isi poate elabora un regulament
propriu de functionare.

Atributiile Comisiei de Cenzori
a. verifica modul in care este administrat patrimoniul
SRN;
b. intocmeste rapoartele şi le prezinta Adunarii
Generale ;
c. poate participa la sedintele Consiliului Director fara
drept de vot ;
d. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau
stabilite de Adunarea Generala.

Atributiile Comisiei de Cenzori
a. verifica modul in care este administrat patrimoniul
SRN;
b. intocmeste rapoartele şi le prezinta Adunarii
Generale ;
c. poate participa la sedintele Consiliului Director fara
drept de vot ;
d. indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau
stabilite de Adunarea Generala.

Art. 20. Presedinte de onoare

Art. 20. Presedinte de onoare

Asociatia poate alege presedinti de onoare dintre Asociatia poate alege presedinti de onoare dintre
peronalitatile din lumea medicala, culturala, politica s.a personalitatile din lumea medicala, culturala, politica
s.a.
Presedintele de onoare:
Presedintele de onoare:
- este ales şi revocat de Adunarea Generala;
- este ales şi revocat de Adunarea Generala;
- poate participa la sedintele Consiliului Director, in - poate participa la sedintele Consiliului Director, in
calitate de invitat, fara drept de vot.
calitate de invitat, fara drept de vot.

Art.21. Comisii/Departamente de specialitate

Art.21.Comisii/Departamente de specialitate

Atat la nivel central, cat şi teritorial pot fi organizate
comisii pe probleme cu aprobarea Consiliului Director
al SRN, care sa functioneze pemanent sau provizoriu.
Comisiile sunt conduse de un director şi un director
adjunct, acestea fiind:
Ø Comisia pentru invatamant medical universitar;
Ø Comisia pentru probleme juridice;
Ø Comisia pentru relatii publice, atat pe plan intern, cat
şi international;
Ø Comisia pentru relatiile cu autoritatile statului;
Ø Comisia pentru cercetare stintifica;
Ø Comisia pentru integrare profesionala a tinerilor
medici;
Ø Comisia pentru activitati profesionale specifice.
Se pot infiinta şi alte comisii şi departamente, in functie
de necesitati.

Atat la nivel central, cat şi teritorial pot fi organizate
comisii pe probleme cu aprobarea Consiliului Director
al SRN, care sa functioneze pemanent sau provizoriu.
Comisiile sunt conduse de un director şi un director
adjunct, acestea fiind:
Ø
Comisia
pentru
invatamant
medical
universitar/postuniversitar;
Ø Comisia pentru relatii publice, atat pe plan intern,
cat şi international ;
Ø Comisia pentru relatiile cu autoritatile statului;
Ø Comisia pentru cercetare stintifica;
Ø Comisia pentru integrare profesionala a tinerilor
medici;
Ø Comisia pentru activitati profesionale specifice.
Se pot infiinta şi alte comisii şi departamente, in functie
de necesitati.
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Pentru rezolvarea problemelor curente şi de
specialitate, Consiliul Director, prin Presedinte, poate
incadra personal permanent sau poate incheia conventii
de colaborare, in conformitate cu prevederile legale.

Pentru rezolvarea problemelor curente şi de
specialitate, Consiliul Director, prin Presedinte, poate
incadra personal permanent sau poate incheia conventii
de colaborare, in conformitate cu prevederile legale.

Art.22. Manifestari ştiinţifice

Art. 22. Manifestari ştiinţifice

Societatea Romana de Nefrologie va organiza, prin
Consiliul Director, cu aprobarea Adunarii Generale:
§ Congres National o data la doi ani;
§ Conferinta Nationala Anuala;
§ Simpozion Anual.
SRN atribuie la doi ani, cu ocazia congreselor
nationale, Diplome de excelenta pentru activitate
ştiinţifică, activitate profesionala de exceptie sau pentru
merite deosebite in sustinerea SRN, la propunerea
Consiliului Director, cu aprobarea Adunarii Generale.

Societatea Romana de Nefrologie va organiza, prin
Consiliul Director, cu aprobarea Adunarii Generale:
§ Congres National o data la doi ani;
§ Minim o Conferinta Nationala Anuala- acces
facilitate pt membrii SRN;
§ Simpozion Anual.
SRN atribuie la doi ani, cu ocazia congreselor
nationale, Diplome de excelenta pentru activitate
ştiinţifică, activitate profesionala de exceptie sau pentru
merite deosebite in sustinerea SRN, la propunerea
Consiliului Director, cu aprobarea Adunarii Generale.

Art.23. Publicatii

Art. 23. Publicatii

Societatea Romana de Nefrologie editeaza revista
Nefrologia. Revista Nefrologia este periodicul oficial
al SRN şi se va publica trimestrial. Consiliul Director
va desemna membrii colegiului de redactie al revistei
Nefrologia.
Redactorul sef al revistei Nefrologia va fi ales şi
revocat de Adunarea Generala. Membrii colegiului de
redactie al revistei Nefrologia (inclusiv redactorul
emerit) vor fi propusi de redactorul sef şi vor fi validati
de Consiliul Director. Redactorul sef poate participa la
sedintele Consiliului Director, dar are drept de vot
numai daca este membru al Consilului Director.

. Societatea Romana de Nefrologie editeaza poate edita
o revista Nefrologia. Revista Nefrologia este periodicul
oficial al S. R. N. şi se va publica trimestrial.
Consiliul Director va desemna membrii colegiului de
redactie al revistei Nefrologia.
Redactorul sef al revistei Nefrologia va fi ales şi
revocat de Adunarea Generala. Membrii colegiului de
redactie al revistei Nefrologia (inclusiv redactorul
emerit) vor fi propusi de redactorul sef şi vor fi validati
de Consiliul DirectorRedactorul sef poate participa la
sedintele Consiliului Director, dar are drept de vot
numai daca este membru al Consilului Director.

Atributiile redactorului sef al revistei Nefrologia sunt:
–desemneaza pe acei membri ai colegiului de redactie,
care au sarcina de a evalua materialele in vedera
publicarii;
–decide, impreuna cu colegiul de redactie, asupra
materialelor care urmeaza sa fie prezentate in revista;
–raspunde fata de Consilul Director şi De Adunarea
Generala de calitatea revistei.
Revista va fi distribuita, in mod gratuit, membrilor S.
R. N.

Atributiile redactorului sef al revistei Nefrologia sunt:
– desemneaza pe acei membri ai colegiului de redactie,
care au sarcina de a evalua materialele in vedera
publicarii;
– decide, impreuna cu colegiul de redactie, asupra
materialelor care urmeaza sa fie prezentate in revista;
– raspunde fata de Consilul Director şi De Adunarea
Generala de calitatea revistei.
Revista va fi distribuita, in mod gratuit, membrilor S.
R. N.

Art.24. Bugetul Societatii Romane de Nefrologie

Art. 24. Bugetul Societatii Romane de Nefrologie
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SRN are un buget propriu, alcatuit din venituri şi
cheltuieli.
Veniturile sunt realizate din:
–taxa de inscriere, in cuantumul stabilit de Adunarea
Generala;
–cotizatia anuala, stabilita de Adunarea Generala ;
–taxe de participare la manifestarile ştiinţifice
organizate, atat intern, cat şi extern ;
–sponsorizari ;
–donatii sau legate ;
–dobanzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor
disponibile, in conditiile legale ;
–venituri realizate din activitati economice directe ;
–dividendele societatilor comerciale infiintate de
asociatie ;
–resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele
locale ;
–resurse obtinute din fondurile Uniunii Europene ;
–alte venituri prevazute de lege.
In ceea ce priveste achitarea cotizatiilor anuale de
membru, acestea se achita pana la 31 martie a anului
bugetar (care coincide cu anul calendaristic), avanduse in vedere urmatoarele reguli:
–medicii rezidenti şi stagiari platesc jumatate din
cotizatie;
–medicii pensionari pot fi scutiti de la plata cotizatiei
anuale ;
–studentii sunt scutiti de la plata cotizatiei anuale, pe
toata durata studiilor.
Fondurile banesti ale SRN folosesc pentru:
§ cheltuielile administrative: procurarea de materiale
didactice, corespondenta prin posta, telefon etc;
§ cheltuieli pentru editarea revistei Nefrologia;
§ cheltuieli privind fondul de premii;
§cheltuieli pentru organizarea manifestarilor ştiinţifice,
in tara şi in strainatate;
§ alte cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

SRN are un buget propriu, alcatuit din venituri şi
cheltuieli.
Veniturile sunt realizate din:
– taxa de inscriere, in cuantum stabilit de Adunarea
Generala;
– cotizatia anuala, stabilita de Adunarea Generala;
–taxe de participare la manifestarile ştiinţifice
organizate, atat intern, cat şi extern ;
– sponsorizari ;
– donatii sau legate ;
– dobanzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor
disponibile, in conditiile legale ;
– venituri realizate din activitati economice directe ;
–dividendele societatilor comerciale infiintate de
asociatie ;
– resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugetele
locale ;
– resurse obtinute din fondurile Uniunii Europene ;
– alte venituri prevazute de lege.
In ceea ce priveste achitarea cotizatiilor anuale de
membru, acestea se achita pana la 31 martie a anului
bugetar (care coincide cu anul calendaristic), avanduse in vedere urmatoarele reguli:
-medicii rezidenti şi stagiari platesc jumatate din
cotizatie ;
– medicii pensionari pot fi scutiti de la plata cotizatiei
anuale ;
-studentii sunt scutiti de la plata cotizatiei anuale, pe
toata durata studiilor.
Fondurile banesti ale S.R.N. folosesc pentru:
§ cheltuielile administrative: procurarea de materiale
didactice, corespondenta prin posta, telefon etc. ;
§ cheltuieli pentru editarea revistei Nefrologia;
§ cheltuieli privind fondul de premii;
§cheltuieli pentru organizarea manifestarilor ştiinţifice,
in tara şi in strainatate;
§ alte cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

In situatia realizarii unor venituri suplimentare, peste
prevederile bugetare, acestea pot fi cheltuite conform
destinatiilor stabilite de Consiliul Director.
Gestionarea fondurilor banesti ale SRN se face in
conformitate cu prevederile legale.

In situatia realizarii unor venituri suplimentare, peste
prevederile bugetare, acestea pot fi cheltuite conform
destinatiilor stabilite de Consiliul Director.
Gestionarea fondurilor banesti ale S. R. N. se face in
conformitate cu prevederile legale.

Art.25. SRN se poate afilia la alte organisme nationale Art. 25. S. R. N. se poate afilia la alte organisme
şi internationale pe baza hotararii Adunarii Generale.
nationale şi internationale pe baza hotararii Adunarii
Generale.
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Art.26. SRN are insemne proprii: stampila şi sigla Art. 26. SRN are insemne proprii: stampila şi sigla
(emblema).
(emblema).

Art.27. In ceea ce priveste dizolvarea şi lichidarea Art. 27. In ceea ce priveste dizolvarea şi lichidarea
asociatiei se aplica dispozitiile art. 54-72 din Ordonanta asociatiei se aplica dispozitiile art. 54-72 din
nr.26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii.
Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii.

Art.28. Prevederile prezentului Statut se completeaza Art.28. Prevederile
prezentului
Statut se
cu alte prevederi legale in vigoare
completeaza cu alte prevederi legale in vigoare.

