STATUTUL
GRUPULUI DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ PEDIATRICĂ
AL SOCIETĂŢII DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ
DIN ROMÂNIA
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Grupul de Radiologie şi Imagistică Pediatrică (GRIP) este o organizaţie ştiinţifică şi profesională
care reuneşte radiologii cu preocupări în diagnosticul radiologie şi imagistic pediatric.
Art. 2. GRIP este o grupare apolitică şi neguvernamentală, iară scop patrimonial.
Art.3. GRIP este afiliată Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România (SRIM), dar este
autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi financiar. Prin organele de conducere. GRIP
hotărăşte asupra întregii activităţi interne şi internaţionale, asupra planului de manifestări ştiinţifice,
participării la alte manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate, înfiinţarea de publicaţii medicale,
afilierea la organisme interne şi internaţionale. GRIP are cont bancar propriu atât în lei cât şi în
valută. GRIP nu desfăşoară activitate cu caracter sindical.
Art.4. GRIP are sediul la locul de muncă al Preşedintelui, sau, la cererea acestuia, la sediul SRIM. Prin
decizia organului de conducere, sediul poate fi schimbat.
Art.5. Scopul GRIP este ridicarea nivelului ştiinţific al membrilor săi, punându-le la dispoziţie facilităţi
şi modalităţi organizatorice, funcţionale, materiale pentru organizarea de manifestări ştiinţifice:
mese rotunde, simpozioane, consfătuiri şi conferinţe. GRIP sprijină participarea membrilor săi la
manifestările internaţionale ale organizaţiilor omologe sau ale unor societăţi la care GRIP este afiliat.
Art.6. Elaborează anual calendarul manifestărilor ştiinţifice medicale (congrese, conferinţe, mese
rotunde, comisii de experţi) şi propune manifestări ştiinţifice pe probleme interdisciplinare.
Art.7. Concluziile diverselor manifestări ştiinţifice la care GRIP participă sunt înaintate SRIM şi celor
interesaţi - Ministerul Sănătăţii, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia Română şi altor instituţii
similare.
Art.8. GRIP asigură fondul de articole destinat apariţiei revistei medicale proprii, precum şi a altor
lucrări informative ştiinţifice. Sprijină realizarea a cât mai multe schimburi cu reviste similare din
străinătate. Orcanele de conducere GRIP au obligaţia de a realiza demersurile necesare pentru
acreditarea unei publicaţii periodice proprii de către CNCSIS.
Art.9. GRIP este implicată direct şi sprijină acţiunile ştiinţifice interne şi internaţionale ale SRIM.
Art.10. GRIP colaborează direct sau prin intermediul SRIM. pe probleme organizatorice, de asistenţă
medicală şi cercetare ştiinţifică cu Ministerul Sănătăţii. Academia de Ştiinţe Medicale, Academia
Română, Colegiul Medicilor şi Farmaciştilor din România. Universităţile de Medicină din centrele
universitare tradiţionale din România şi cu alte instituţii de cercetare şi învăţământ.

Art.11. GRIP stimulează activitatea ştiinţifică a membrilor săi prin acordarea de premii din fondurile
proprii, prin realizarea de schimburi de experienţă profesionale sau prin participarea la congrese
internaţionale.
CAPITOLUL II
Conducerea şi organizarea GRIP
Art.12. înfiinţarea GRIP în baza prezentului statut este de competenţa medicilor radiologi, membrii ai
SRIM. constituiţi în comitet fondator la Bucureşti, în data de 16 august 2006.
Art.13. întreaga activitate a GRIP se desfăşoară sub coordonarea organului de conducere.
Art.14. GRIP se poate afilia la organizaţii ştiinţifice similare internaţionale, prin decizia organului de
conducere, dar cu condiţia păstrării autonomiei proprii.
Art.15. GRIP nu se va afilia la organizaţii politice sau create pe principii etnice sau regionale.
Art.16. Poate fi membru titular al GRIP orice medic ce îndeplineşte condiţiile de la Capitolul I. art.l.. şi
care recunoaşte statutul organizaţiei şi îşi achită cotizaţia. Membrul titular are drepturi şi obligaţii
conform statutului GRIP.
Drepturi:
- să participe la Adunările Generale expunându-şi punctul de vedere în legătură cu toate
problemele GRIP;
- să participe la toate manifestările ştiinţifice care se desfăşoară sub egida GRIP;
- să aleagă şi să fie ales în organele de conducere GRIP să publice în materialele ştiinţifice
editate de SRIM şi GRIP (revistă, etc.) să recomande pentru titularizare membrii asociaţi
Obligaţii:
- să plătească cotizaţia;
- să respecte statutul GRIP.
Menţinerea calităţii de membru titular GRIP presupune:
prezenţa la două din patru întruniri ştiinţifice şi/sau cursuri postuniversitare ale GRIP în decurs de
patru ani.
Membrii titulari nu pot fi exceptaţi de la plata cotizaţiei dar pot fi exceptaţi de la plata taxei de
participare la manifestările ştiinţifice organizate de GRIP în măsura în care fondurile GRIP permit
acest lucru.
Rezidenţii în specialitatea radiodiagnostic sau alţi medici cu preocupări în domeniu pot fi membri
asociaţi ai GRIP.
Membrii asociaţi au aceleaşi drepturi cu cele ale titularilor cu următoarele excepţii:
- nu pot fi membri în conducerea GRIP;
- plătesc cotizaţia şi taxa de participare la manifestările ştiinţifice organizate de GRIP, dar beneficiază
de o reducere a taxei de participare cu un procent hotărât de organele de conducere GRIP.

Pentru a deveni membri titulari, membrii asociaţi trebuie să aibă recomandarea a doi membri titulari
GRIP. De asemenea trebuie să fi participat la două din ultimele patru manifestări ştiinţifice
organizate de GRIP.
Membrii titulari şi asociaţi GRIP trebuie să fie şi membri SRIM.
Organele de conducere GRIP pot acorda titlul de Membru de Onoare al GRIP. constând în acordarea
de diplome, unor personalităţi, membri sau nemembri GRIP din ţară sau străinătate. Membrul de
Onoare are toate drepturile membrilor titulari mai puţin dreptul de vot şi de a fi ales în organele de
conducere. Membrul de Onoare nu plăteşte cotizaţie şi nici taxele de participare la manifestările
ştiinţifice organizate de GRIP.
Art.17. Organul de conducere al GRIP este Adunarea Generală. Adunarea Generală se întruneşte o
dată la doi ani. Pe perioada dintre Adunările Generale activitatea GRIP este condusă de Biroul de
Conducere, ales de Adunarea Generală. Adunarea Generală se consideră statutar constituită în
prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul minim de participanţi.
Art.18. Prin hotărârea Biroului de Conducere sau la cererea a 2/3 din membrii titulari se poate
convoca Adunarea Generală extraordinară.
Art.19. La Adunarea Generală participă orice membru titular sau asociat GRIP.
Art.20. Toate hotărârile în Adunarea Generală se iau prin vot deschis, fiind necesară majoritatea
simplă a celor cu drept de vot.
Art.21. Au drept de vot în cadrul Adunării Generale toţi membrii titulari şi membrii asociaţi cu
cotizaţia la zi.
Art.22. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a.
alege Biroul de Conducere al GRIP. Alegerea se face prin vot secret, fiind necesară
majoritatea simplă a participanţilor;
b.
analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Biroului de Conducere şi ia hotărâri privind
orientarea şi direcţiile de dezvoltare ale GRIP până la următoarea Adunare Generală;
c.

aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.

d.

aprobă modificări sau completări ale statutului GRIP.

Art.23. Biroul de Conducere GRIP conduce activitatea GRIP între Adunările Generale. Biroul de
Conducere are următoarea constituire:
a.

Preşedinte;

b.

Vice Preşedinte;

c.

Secretar-Trezorier.

Preşedintele SRIM sau un Vice Preşedinte desemnat de acesta face parte din Biroul de Conducere
GRIP cu rol consultativ, fără drept de vot.
Funcţiile de Preşedinte, Vice Preşedinte, Secretar sunt eligibile prin votul general al membrilor
titulari şi asociaţi pentru o perioadă de patru ani. Este declarat admis candidatul cu cel mai mare
număr de voturi exprimate, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate şi
validate. In situaţia în care nici unul din candidaţii nominalizaţi pentru funcţiile mai sus menţionate

nu întruneşte majoritatea simplă, se organizează tururi succesive de scrutin până la obţinerea a 50%
din voturi plus unu. Preşedintele şi Vice Preşedintele sunt eligibili numai două mandate consecutive.
Secretarul este eligibil un număr nelimitat de mandate.
Orice membru titular GRIP poate fi propus pentru una din funcţiile din Biroul de Conducere dacă
îndeplineşte următoarele condiţii:
să accepte funcţia pentru care a fost propus
să nu îndeplinească în cadrul Comitetului Director al SRIM sau în alte societăţi, aceeaşi funcţie
pentru care este propus.
Propunerile se trimit de către toţi membrii titulari sau asociaţi GRIP personal, cu minimum 60 de zile
înaintea Adunării Generale a GRIP.
Art.24. Biroul de Conducere al GRIP are următoarele atribuțiuni:
a.

duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;

b.

coordonează întreaga activitate a GRIP între Adunările Generale;

c.

aprobă bugetul anual al GRIP;

d.

stabileşte calendarul manifestărilor ştiinţifice anuale;

e.

stabileşte tematica manifestărilor ştiinţifice;

f.

aprobă primirea de membri asociaţi în GRIP;

g.

aprobă cererile de titularizare a membrilor asociaţi sau primirea de membri titulari;

h.

decide afilierea GRIP la organizaţii ştiinţifice omologe internaţionale;

i.

reprezintă GRIP în toate deciziile luate de foruri internaţionale la care este afiliat.

Art.25. Biroul de conducere se întruneşte în şedinţe plenare anual sau ori de câte ori este nevoie.
Şedinţele sunt statutare numai când sunt prezenţi toţi membrii biroului. Hotărârile biroului de
conducere se iau prin vot secret cu majoritate simplă. Absenţele motivate pentru cazuri de forţa
majoră sunt acceptate.
Art.26. Membrii Biroului de Conducere se aleg de către Adunarea Generală odată la patru ani.
Locurile rămase libere din diferite motive se completează la următoarea Adunare Generală.
Art.27. Între şedinţele Biroului de Conducere activitatea GRIP este coordonată de către Preşedintele
GRIP. Hotărârile Preşedintelui sunt executorii şi se supun, atunci când este cazul, ratificării Biroului
de Conducere în prima şedinţă.
Art.28. Preşedintele GRIP are următoarele atribuţii:
- conduce şi coordonează întreaga activitate a GRIP, pe baza hotărârilor
Adunării Generale şi ale Biroului de Conducere;
- prezintă dări de seamă şi rapoarte în faţa Adunării Generale
convoacă Biroul de Conducere în şedinţe anuale, ordinare şi extraordinare.
întocmeşte programul de activitate al GRIP şi bugetul anual şi le supune

aprobării Biroului de Conducere şi Adunării Generale
exercită drepturile şi obligaţiile GRIP faţă de SRIM

În absenţa Preşedintelui sau când acesta este indisponibil, atribuţiile vor fi preluate de
Vice Preşedinte.
Art.29. Secretarul GRIP are următoarele atribuţii:
- ține evidența actelor GRIP;
- are în evidenţă şi actualizează lista membrilor titulari şi asociaţi GRIP. supervizează modul de
realizare a veniturilor şi cheltuielilor GRIP pregăteşte ordinea de zi a Adunării Generale gestionează
bugetul GRIP.
CAPITOLUL III
Publicaţii de specialitate
Art.30. GRIP publică periodice de specialitate şi lucrări legate de activitatea ştiinţifică a membrilor
săi, menite să contribuie la documentarea cadrelor medicale. GRIP sprijină activitatea revistei SRIM.
Art.31. GRIP hotărăşte asupra editării unei reviste, colegiul de redacţie răspunzând de pregătirea
materialelor pentru revistă. Revista este condusă de un colegiu de redacţie a cărui componenţă se
hotărăşte de către Biroul de Conducere al GRIP.
Art.32. Publicaţiile neperiodice referitoare la manifestările științifice naționale sunt
editate de comitetele de organizare ale acestor manifestări cu sprijinul Biroului de
Conducere.
CAPITOLUL IV
Venituri şi cheltuieli
Art.33. Veniturile GRIP provin din:
-

cotizații

-

subvenții, donații, sponsorizări;

-

alte venituri (reclame din publicațiile GRIP).

Art.34. Cuantumul cotizației se stabilește anual de către Biroul de Conducere.
Art. 35. Cheltuielile GRIP se referă la:
-

plata cotizațiilor către Societățile Internaționale de profil la care Grip se va afilia;

-

realizarea unui site al GRIP;

-

editarea unor buletine informative, calendare științifice;

-

acordarea de premii pentru activități deosebite unor membri GRIP;

-

cheltuieli datorate schimbului de reviste cu străinătatea;

-

corespondența internă și internațională;

-

asigurarea unor abonamente ale publicațiilor GRIP pentru bibliotecile medicale și ale

unor societăți științifice omologe cu care GRIP întreține relații.
Art.36. Indicatorii bugetari ai GRIP se stabilesc de către Biroul de Conducere și sunt sub
supravegherea secretarului-trezorier.
Art.37. Prin decizia organelor de conducere se poate apela în caz de necesitate, la expertize financiar
contabile, care să fie efectuate de instituţii specializate din România.
Art.38. Patrimoniul GRIP se compune din totalitatea mijloacelor financiare şi materiale pe care le are
la dispoziţie şi care sunt inventariate la fiecare sfârşit de an.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 39. GRIP își întemeiază întreaga activitate pe principiul promovării și dezvoltării adevăratelor
valori.
Art.40. Statutul GRIP a fost adoptat în unanimitate în cadrul Adunării Generale de constituire, care a
avut loc în data de 29 septembrie 2006.

