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STATUTUL
SOCIETÃÞII ROMÂNE DE SPEOLOGIE – CARSTOLOGIE

CAPITOLUL I – SCOP. OBIECTIVE. STRUCTURÃ
Art. 1. – Societatea Românã de Speologie – Carstologie (S.R.S.C.) se înfiinþeazã, ca
persoanã juridicã autonomã, prin libera asociere a membrilor interesaþi de scopul ºi
obiectivele acesteia.
Art. 2. – Durata S.R.S.C. este nelimitatã.
Art. 3. – Sediul central al S.R.S.C. este în Bucureºti, strada Frumoasã, Nr. 11, sector 1.
Schimbarea sediului în altã localitate se va face numai prin hotãrârea Consiliului de
Administraþie.
Art. 4. – Scopul S.R.S.C. este promovarea ºi susþinerea tuturor activitãþilor din domeniul
speologiei ºi carstologiei.
Art .5. – Pentru realizarea scopului, S.R.S.C. îºi propune urmãtoarele obiective:
a) cunoaºterea complexã a peºterilor ºi a domeniului carstic;
b) conservarea peºterilor, protecþia ºi ameliorarea calitãþii mediului carstic;
c) valorificarea peºterilor, zonelor carstice ºi amenajãrilor efectuate în cadrul
acestora;
d) organizarea bazei materiale, acþiunilor, manifestãrilor, formelor de învãþãmânt
ºi informaþionale necesare;
e) desfãºurarea unor activitãþi utilitare cu profil speologic-carstologic;
f)
promovarea relaþiilor de colaborare cu toate persoanele fizice sau juridice –
instituþii sau organisme, române sau internaþionale – interesate de speologie –
carstologie sau de utilitatea socialã a acestor discipline.
Art. 6. - S.R.S.C. este o organizaþie apoliticã.
Art. 7. - Membrii S.R.S.C. pot fi persoane fizice din þarã sau strãinãtate ºi se împart în
urmãtoarele categorii:
membri de onoare;
membri activi;
membri corespondenþi;
membri susþinãtori.
Art. 8. - Forul conducãtor al S.R.S.C. este Adunarea Generalã a membrilor, care alege ºi
împuterniceºte Consiliul de Administraþie ºi Biroul Executiv al acestuia.
Art. 9. - S.R.S.C. poate organiza Filiale teritoriale cu caracter administrativ-organizatoric ºi
Comisii specializate pentru coordonarea ºi desfãºurarea activitãþilor specifice.
Art. 10. – Societatea va proteja dreptul de autor ºi dreptul (individual sau colectiv) de
descoperire, explorare, cercetare ºi valorificare a obiectivelor descoperite sau
cercetate si va acorda (sau retrage) brevete speologice.
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CAPITOLUL II – MEMBRII SOCIETÃÞII
Art. 11. – Pot fi membri S.R.S.C. persoanele fizice cu o conduitã moralã adecvatã.
Art. 12. - Membrii de onoare sunt persoane cu autoritate recunoscutã sau care ºi-au adus o
contribuþie deosebitã la progresul speologiei-carstologiei. Calitatea de Membru de
Onoare este acordatã de Adunarea Generalã la propunerea Biroului Executiv.
Art. 13. – Membrii activi sunt persoane, în vârsta de peste 18 ani, care ºi-au exprimat, prin
adeziunea depusã, dorinþa de a participa cu drepturi depline la activitatea societãþii.
Art. 14. – Membrii Corespondenþi sunt persoane fizice din strãinãtate care susþin sau
participã la activitatea S.R.S.C.
Art. 15. – Membrii susþinãtori sunt persoane fizice care au împlinit vârsta de 14 ani ºi
participã cu drepturi limitate la activitatea S.R.S.C.
Art. 16. – Înscrierea ca membru al Societãþii se face pe bazã de cerere individualã adresatã
Biroului Executiv ºi avizatã de filiala teritorialã (dacã aceasta existã). Dupã
acceptarea cererii se percepe taxa de înscriere.
Art. 17. – Toþi membrii activi au dreptul sã aleagã ºi sã fie aleºi în organele de conducere
ale Societãþii. Nu pot fi alese în Biroul Executiv al S.R.S.C. persoane care ocupã
funcþii de conducere în organisme cu preocupãri similare (cu excepþia cercurilor,
grupurilor, cluburilor de speologie).
Art. 18 – Toþi membrii activi, onorifici, corespondenþi au dreptul:
a) sã participe la acþiunile societãþii;
b) sã beneficieze de baza materialã ºi informaþionalã a S.R.S.C.;
c) sã solicite sprijin sau asistenþã în activitatea lor speologicã - carstologicã;
d) sã-ºi prezinte rezultatele activitãþii în cadrul manifestãrilor S.R.S.C.sau
publicaþiile acesteia.
e) sã propunã înfiinþarea de filiale teritoriale.
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Art. 19. – Orice membru are dreptul de a iniþia ºi coordona programe ºi/sau proiecte a cãror
tematicã se circumscrie scopului ºi obiectivelor SRSC.
Art. 20. – Dreptul de a fi membru activ, corespodent sau susþinãtor înceteazã:
prin neplata cotizaþiei, conform art. 23;
prin retragere voluntarã;
prin excludere; excluderea survine în urma nerespectãrii obligaþiilor statutare
sau regulamentare, prin hotãrârea Adunãrii Generale la propunerea Biroului
Executiv. Pânã la întrunirea Adunãrii Generale, membrii propuºi spre
excludere de cãtre Biroul Executiv sunt consideraþi suspendaþi. Suspendarea
atrage dupã sine pierderea temporarã a drepturilor ce revin membrilor SRSC.
Art. 21. – Membrii susþinãtori au dreptul sã participe la manifestãri speologice, tabere ºi
excursii. Ei nu au drept de vot ºi nu sunt eligibili.
Art. 22. – Toþi membrii au obligaþia, ca prin acþiunile lor, directe sau indirecte, sã nu lezeze
în nici un fel scopul, interesele sau prestigiul S.R.S.C.
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Art. 23. – Toþi membrii activi sau susþinãtori au obligaþia sã plãteascã cotizaþia stabilitã de
Adunarea Generalã. Cotizaþia pentru membrii susþinãtori este de ½ din cotizaþia
membrilor activi.
Art. 24. – Neplata cotizaþiei pânã la 31 martie a anului în curs, atrage dupã sine pierderea
calitãþii de membru ºi a tuturor drepturilor ce derivã din aceasta. Reglementarea
situaþiei se va face conform art. 16.

C APITOLUL III – ADUNAREA GENERALÃ
Art. 25. – Adunarea generalã cuprinde toþi membrii activi ºi de onoare. Membrii
corespondenþi ºi susþinãtori pot participa la Adunarea Generalã, dar fãrã drept de
vot.
Art. 26. – Adunarea Generalã se întruneºte anual sau ori de câte ori este nevoie ºi se
constituie statutar prin prezenþa a cel puþin 2/3 din membri. Dacã la locul, data ºi ora
convocãrii, anunþate cu cel puþin o lunã înainte, numãrul celor prezenþi nu întruneºte
2/3 nici dupã trecerea a 30 minute, Adunarea se va þine ºi va delibera valabil,
indiferent de numãrul celor prezenþi.
Art. 27. – Adunarea Generalã are urmãtoarele atribuþii:
a) primeºte ºi analizeazã raportul annual al Preºedintelui privind activitatea
S.R.S.C., a filialelor ºi comisiilor acesteia;
b) analizeazã ºi valideazã raportul Comisiei de Cenzori;
c) adoptã programele pe termen lung ºi valideazã constituirea filialelor S.R.S.C.;
d) aprobã propunerile Consiliului de Administraþie privind repartizarea în
urmãtorul an de activitate a bugetului;
e) stabileºte valoarea cotizaþiilor ºi a taxelor de înscriere;
f)
aprobã cu o majoritate de 2/3 modificãrile Statului. Orice cerere de modificare
a unui/unor puncte din Statut va fi semnatã de cel puþin 20 membri ai S.R.S.C.
ºi va fi înaintatã, Preºedintelui S.R.S.C. cu cel puþin o lunã înaintea convocãrii
Adunãrii. Consiliul Consultativ poate cere, în aceleaºi condiþii modificarea
Statutului S.R.S.C;
g) alege sau completeazã numãrul membrilor Consiliului de Administraþie iar din
rândul acestuia alege Preºedintele S.R.S.C.;
Art. 28. – Toate hotãrârile în cadrul S.R.S.C., cu excepþia celor reglementate special, se iau
cu o majoritate absolutã de voturi, iar cele privitoare la persoanele fizice, prin vot
secret. Alegerile se fac pe bazã de candidaturã.

CAPITOLUL IV – CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE
Art. 29. – Societatea este administratã de un Consiliu ales pe o perioadã de 4 ani ºi format
din consilieri aleºi de Adunarea Generalã a S.R.S.C. ºi câte 2 consilieri pentru
fiecare filialã teritorialã. Salariaþii Societãþii nu pot fi aleºi.
Art. 30. – Consiliul de Administraþie se reuneºte ori de câte ori este necesar (la solicitarea
Preºedintelui sau a unui numãr de cel puþin ¼ din membrii s i), dar nu mai rar decât
de 2 ori pe an. Convocarea Consiliului de administraþie se face, în scris, pentru
fiecare membru.
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Art. 31. – Consiliul de Administraþie are urmãtoarele atribuþii:
a) aplicã hotãrârile Adunãrii Generale, asigurând organizarea ºi desfãºurarea
activitãþii Societãþii;
b) dezbate ºi aprobã planul de activitate al Societãþii, filialelor ºi consiliilor
acesteia;
c) analizeazã ºi aprobã raportul asupra bugetului întocmit de responsabilul
financiar ºi contra semnat de Secretarul General al S.R.S.C.;
d) în cazuri excepþionale, modificã prin votul majoritãþii membrilor destinaþia
unor fonduri programate anterior;
e) aprobã constituirea Comisiilor Specializate ºi confirmã directorii acestora;
f)
alege, din rândul membrilor sãi, componenþa Biroului Executiv;
g) aprobã înfiinþarea ºi desfiinþarea unor filiale;
h) analizeazã activitatea ºi ratificã unele hotãrâri sau reglementãri ale Biroului
Executiv;
i)
face propuneri, Adunãrii Generale, pentru alegerea Preºedinþilor de Onoare ai
S.R.S.C.;
j)
în cazuri, justificate, revocã orice membru al Biroului Executiv, Preºedinte de
filialã sau Preºedintele S.R.S.C., fãcând numiri cu caracter interimar, pânã la
convocarea Adunãrii Generale;
k) voteazã excluderea de membrii ai S.R.S.C.;
l)
convoacã, prin intermediul Preºedintelui S.R.S.C., Adunarea Generalã în
vederea luãrii unor hotãrâri sau pentru alegeri parþiale, când numãrul
membrilor Consiliului scade sub ¾ din cel iniþial.
Art. 32. – Hotãrârile Consiliului de Administraþie se iau în prezenþa a cel puþin ¾ din
membrii sãi. Dacã la locul, data ºi ora convocãrii (anunþate cu cel puþin o lunã
înainte) numãrul celor prezenþi nu întruneºte ¾ nici dup trecerea a 30 minute,
ºedinþa Consiliului se va þine ºi va delibera valabil indiferent de numãrul celor
prezenþi.
Art. 33. – Calitatea de membru al Consiliului de Administraþie se pierde prin lipsa de
activitate sau prin prevederile art. 20.

CAPITOLUL V – CONSILIUL CONSULTATIV
Art. 34. – Consiliul Consultativ este format din 3 membri: Directorul Institutului de
Speologie „Emil Racoviþã” (ISER) ºi alþi doi membri ai acestei instituþii.
Art. 35. – Consiliul Consultativ este condus de Directorul ISER sau, în lipsa acestuia, de
orice membru al ISER delegat de cãtre Director.
Art. 36. – Consiliul Consultativ are urmãtoarele drepturi:
a) sã propunã Preºedintelui S.R.S.C. convocarea Adunãrii Generale;
b) sã facã propuneri Adunãrii Generale, Consiliului Administrativ ºi Biroului
Executiv;
c) sã propunã Adunãrii Generale programe ºi direcþii de activitate pe termen
lung;
d) sã discute oportunitatea unor acþiuni ºi destinaþia unor fonduri, dacã acestea
privesc scopuri de interes comun;
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Art. 37. – Consiliul Consultativ nu poate lua decizii, dar poate sugera Consiliului
Administrativ reanalizarea unor decizii.
Art. 38. – Membrii Consiliului Consultativ nu pot reprezenta Societatea fãrã un mandat în
acest sens.
Art. 39. – ªedinþele Consiliului sunt convocate ori de câte ori este nevoie, la cererea
justificatã a unor membri ai Consiliului sau a Preºedintelui SRSC.

CAPITOLUL VI – BIROUL EXECUTIV
Art. 40. – Biroul Executiv al S.R.S.C. conduce activitatea în intervalele dintre ºedinþele
Consiliului de Administraþie. El desemneazã gestionarii de bunuri sau fonduri ºi
reprezintã Societatea faþã de terþi, prin membrii sãi sau prin persoane delegate.
Art. 41. – Biroul Executiv este format din:
Preºedintele S.R.S.C.;
Vicepreºedinte S.R.S.C.;
Vicepreºedinte responsabil cu problemele ºi relaþiile externe S.R.S.C.;
Secretar General S.R.S.C.;
Responsabil financiar;
Deciziile se iau în prezenþa a minimum 3 membri ai Biroului Executiv, prin
majoritate simplã. Sarcinile membrilor Biroului Executiv vor fi stipulate în
Regulamentul Intern al S.R.S.C.
Art. 42. – Biroul executiv se întruneºte ori de câte ori este nevoie dar nu mai rar decât o datã
pe lunã.
Art. 43. – Atribuþiile Biroului Executiv sunt urmãtoarele:
a) întocmeºte planul de activitate, calendarul ºi bugetul anual;
b) sprijinã activitatea filialelor;
c) organizeazã, la nivel naþional, direct sau prin intermediul filialelor ºi
Comisiilor specializate:
Congresele (la patru ani);
Colocviile de speologie - carstologie;
Alte acþiuni ºi manifestãri speologice - carstologice;
d) asigurã apariþia publicaþiilor proprii ºi stabileºte comitetele de redacþie ale
acestora;
e) asigurã legãtura ºi colaborarea cu membrii corespodenþi ai S.R.S.C.;
f)
întocmeºte regulamente sau normative necesare pentru buna desfãºurare a
unor activitãþi specifice;
g) pregãteºte ºi convoacã ºedinþele Consiliului de Administraþie;
h) în caz de indisponibilitate temporarã a Preºedintelui S.R.S.C., Biroul Executiv
predã, prin mandat scris, atribuþiile acestuia unui Vicepreºedinte;
i)
angajeazã, promoveazã ºi elibereazã din funcþie salariaþii Societãþii;
Art. 44. – Biroul Executiv raporteazã activitatea sa Consiliului de Administraþie.
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CAPITOLUL VII – FILIALELE LOCALE
Art. 45. – Filialele locale sunt formele administrativ-organizatorice ale S.R.S.C. în teritoriu.
Art. 46. – Filialele locale au un Consiliu de Conducere ales de cãtre Adunarea Generalã a
membrilor filialei.
Art. 47. – Consiliul de Conducere al filialei organizeazã întreaga activitate, are un calendar,
obiective ºi buget propriu conform art. 61, sau aprobat de Adunarea Generalã a
S.R.S.C. El are obligaþia de a sprijinii ºi a îndruma activitatea fiecãrui membru al
filialei.
Art. 48. – Preºedintele, împreunã cu Secretarul ºi Casierul, constituie Biroul Executiv al
filialei ºi rãspund în faþa Adunãrilor Generale, Consiliului de Conducere ºi
Consiliului de Administraþie de activitatea filialei.
Art. 49.- Preºedintele filialei prezintã trimestrial Biroului Executiv al S.R.S.C., în scris,
activitatea ºi raportul financiar al filialei.
Art. 50. – Fiecare filialã va fi reprezentatã în Consiliul de Administraþie prin doi Consilieri
(preºedintele ºi secretarul filialei).
Art. 51. – Bugetul unei filiale teritoriale desfiinþate trece automat în bugetul S.R.S.C. pentru
a fi redistribuit.
CAPITOLUL VIII – COMISIILE SPECIALIZATE
Art. 52. – Activitatea specificã a S.R.S.C. se desfãºoarã în cadrul Comisiilor specializate,
comisii cu caracter explorativ, ºtiinþific, utilitar, educativ, metodic, etc.
Art. 53. – O comisie se înfiinþeazã din iniþiativa membrilor activi ai S.R.S.C. sau Biroului
Executiv ºi este condusã de un Director numit de Biroul Executiv..
Art. 54. – Comisia este constituitã prin aprobarea Biroului Executiv ºi se autodizolvã când
îºi înceteazã activitatea.
Art. 55. – Activitatea comisiilor specializate este susþinutã de bugetul S.R.S.C., conform
aprobãrii Adunãrii Generale (art. 27, pct. d.).
Art. 56. – Comisiile au autonomie în definirea obiectivelor, pot elabora programe de
activitate pe termen lung, organiza acþiuni, manifestãri ºi pot edita publicaþii proprii.
Art. 57. – Comisiile pot încheia, prin intermediul Biroului Executiv, contracte sau alte
forme de colaborare, cu terþe pãrþi.
Art. 58. – Directorii comisiilor specializate înainteazã bianual un raport de activitate
Biroului Executiv ºi un raport annual Preºedintelui S.R.S.C.
Art. 59. – Directorii comisiilor specializate rãspund pentru activitatea lor ºi a comisiilor pe
care le conduc în faþa Preºedintelui sau Vicepreºedinþilor S.R.S.C.

6

CAPITOLUL IX – FONDURILE SOCIETÃÞII
Art. 60. – Veniturile anuale ale Societãþii se constituie din:
a) cotizaþii ºi taxe de înscriere ale membrilor sãi;
b) programe ºi proiecte de finanþare;
c) donaþii ºi sponsorizãri;
d) alte venituri obþinute în condiþii legale;
Art. 61. – Veniturile SRSC sunt folosite conform bugetului întocmit ºi aprobat de Biroul
Executiv.

CAPITOLUL X – DISPOZIÞII FINALE
Art. 62. - S.R.S.C. poate angaja personal salariat.
Art. 63. – Funcþionarea S.R.S.C. este reglementatã de Regulamentul intern.
Art. 64. – Dizolvarea societãþii se poate face într-o Adunare Generalã Extraordinarã,
convocatã special în acest scop, prin prezenþa a ¾ din membrii þi prin votul a 2/3
din participanþi. Dacã la locul, data ºi ora stabilitã, nu se prezintã ¾ din memebrii
Societãþii nici dupã trecerea a 30 minute, Adunarea Generalã se convoacã din nou
peste 30 zile, iar decizia de dizolvare se va lua prin votul a 2/3 din membrii
prezenþi. Adunarea va hotãrî desfiinþarea patrimoniului.
Art. 65. - S.R.S.C. nu îºi asumã nici un fel de responsabilitate în ceea ce priveºte accidentele
pe care le pot suferi membrii sãi în activitatea speologicã – carstologicã.
Art. 66. – Fiecare membru are obligaþia de a respecte Statutul ºi regulamentele interne ale
Societãþii.
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