
Extras 
Din Procesul Verbal incheiat in ziua de 05 februarie 2005, 

cu ocazia desfasurarii Conferintei Nationale extraordinare a Societatii de stiinte 
Matematice din Romania (S.S.M.R) 

 
Ordinea de zi a cuprins, printre altele, urmatoarele: 
 

1.Inregistrarea delegatiilor participanti la Conferinta. 
S-a constatat ca la Conferinta au fost prezenti un numar de 89 delegati din 

numarul total de 116 desemnati de catre filialele S.S.M.R.. Fiind asigurata prezenta a 
mai mult de 2/3 din numarul total necesar, Conferinta a fost declarata statutara, in 
conformitate cu prevederile Art. 15 din Statutul S.S.M.R. 
 

2.Alegerea Prezidiului si a Secretariatului Conferintei. 
Din prezidiu au facut parte domnii: Mircea Becheanu, prim vicepresedinte al 

S.S.M.R.; Ioan Tomescu si paul Radovic-Marculescu, vicepresedinti ai S.S.M.R.; 
Mircea Trifu, secretar general al S.S.M.R.; Nicolae sanda, secretar general adjunct al 
S.S.M.R. si Constantin Niculescu, membru al Biroului Consiliului S.S.M.R. 
Secretariatul a fost asigurat de catre doamna Luminita Dumitrica, secretara S.S.M.R., 
care a consemnat Procesul Verbal. 

 
3.Infiintarea si organizarea filialelor S.S.M.R. in conformitate cu dispozitiile 

O.G. 26/2000, modificata si completata cu O.G. nr. 37/2003 cu privire la asociatii si 
fundatii. 
 S-a propus si s-a aprobat in unanimitate infiintarea de filiale ale Societatii, in 
conformitate cu Art. 12 din Statutul S.S.M.R., dupa cum urmeaza: 
Filiala Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr.428, sector3. 
Filiala Alba cu sediul in Alba Iulia, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 11, judetul Alba. 
Filiala Arad cu sediul in Arad, P-ta Liceului Moise Nicoara, nr.1, judetul Arad. 
Filiala Pitesti cu sediul in Pitesti, Str. Targu din Vale, nr.1, judetul Arges. 
Filiala Curtea de Arges cu sediul in Curtea de Arges, Str. Negru-Voda, nr. 131, judetul 
Arges. 
Filiala Campulung, cu sediul in Campulung Muscel, Str. Maior Gildau, nr. 22C, judetul 
Arges. 
Filiala Bacau cu sediul in Bacau, Str. Cuza Voda, nr.4, judetul Bacau. 
Filiala Bihor cu sediul in Oradea, Str. Spiru Haret, nr. 3-5, judetul Bihor. 
Filiala Bistrita-Nasaud cu sediul in Bistrita, Str. Zimbrului, nr.2, judetul Bistrita-Nasaud. 
Filiala Botosani cu sediul in Botosani, Str. Varnav, nr.32, judetul Botosani. 
Filiala Brasov cu sediul in Brasov, Str. Iuliu Maniu, nr.50, judetul Brasov. 
Filiala Braila cu sediul in Braila, Bd. Independentei, nr.4, judetul Braila. 
Filiala Buzau cu sediul in Buzau, Bd. Garii, nr.1, judetul Buzau. 
Filiala Ramnicu Sarat cu sediul in Ramnicul Sarat, Str. Liliacului, nr. 15, judetul Buzau. 



Filiala Caras Severin cu sediul in Resita, Str. A.I.Cuza, nr.7, judetul Caras Severin. 
Filiala Calarasi cu sediul in calarasi, Str. Sloboziei, nr.28, judetul Calarasi. 
Filiala Cluj cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Ploiesti, nr.23-25, judetul Cluj. 
Filiala Constanta cu sediul in Constanta, Str. Traian, nr.19, judetul Constanta. 
Filiala Mangalia cu sediul in Mangalia, Str. Rozelor, nr. 36, judetul Constanta. 
Filiala Covasna cu sediul in Sfantu Gheorghe, Str. Kos Karoly, nr. 22, judetul Covasna. 
Filiala Dambovita cu sediul in Targoviste, Bd. Regele Carol, nr. 64, judetul Dambovita. 
Filiala Craiova cu sediul in Craiova, Str. Al.I.Cuza, nr.13, judetul Dolj. 
Filiala Calafat cu sediul in Calafat, Bd. Tudor Vladimirescu, nr.1, judetul Dolj. 
Filiala Galati cu sediul in Galati, Str. Domnesca, nr. 47, judetul Galati. 
Filiala Giurgiu cu sediul in Giurgiu, Str. Nicolae Droc Barcian, nr.8, judetul Giurgiu. 
Filiala Gorj cu sediul in Targu Jiu, Bd. Republicii, nr. 1, judetul Gorj. 
Filiala Harghita cu sediul in Miercurea Ciuc, Str. G.Cosbuc, nr. 80, judetul Harghita. 
Filiala Hunedoara cu sediul in Deva, Str. Gh. Baritiu, nr.2, judetul Hunedoara. 
Filiala Ialomita cu sediul in Slobozia, Bd. Unirii, nr. 10, judetul Ialomita. 
Filiala Iasi cu sediul in Iasi, Str. Toma Cosma, nr.4, judetul Iasi. 
Filiala Maramures cu sediul in Baia Mare, Str. Victoriei, nr. 76, judetul Maramures. 
Filiala Mehedinti cu sediul in Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol I, nr.6, judetul 
Mehedinti. 
Filiala Mures cu sediul in Targu mures, Str. Victor Babes, nr. 11, judetul Mures. 
Filiala Piatra Neamt cu sediul in Piatra Neamt, Str. 22 Decembrie, nr. 1, judetul Neamt. 
Filiala Roman cu sediul in Roman, Str. N. Titulescu, bl. 8, ap. 6, judetul Neamt. 
Filiala Olt cu sediul in Slatina, Str. Basarabilor, nr.33, judetul Olt. 
Filiala Corabia cu sediul in Corabia, Str. 1 Mai, nr. 5, judetul Olt. 
Filiala Prahova cu sediul in Ploiesti, Str. Romana, nr. 54, judetul Prahova. 
Filiala Campina cu sediul in Campina, Calea Doftanei, nr.4, judetul Prahova. 
Filiala Valenii de Munte cu sediul in Valenii de Munte, Str. Berceni, nr.42, judetul 
Prahova. 
Filiala Satu Mare cu sediul in Satu Mare , Str. Mihai Eminescu, nr.5, judetul Satu Mare. 
Filiala Salaj cu sediul in Zalau, Str. Unirii, nr. 1, judetul Salaj. 
Filiala Sibiu cu sediul in Sibiu, Str. I.Ratiu, nr. 7, judetul Sibiu. 
Filiala Suceava cu sediul in Suceava, Str. Vasile Alexandri, nr.3, judetul Suceava. 
Filiala Alexandria  cu sediul in Alexandria, Str. Carpati, nr.15, judetul Teleorman. 
Filiala Timis cu sediul in Timisoara, bd. Vasile Parvan, nr. 4, judetul Timis.  
Filiala Logoj cu sediul in Lugoj, Splaiul Coriolan Brediceanu, nr. 3-5, judetul Timis. 
Filiala Tulcea cu sediul in Tulcea, Str. Babadag, nr. 138, judetul Tulcea. 
Filiala Vaslui cu sediul in Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 60, judetul Vaslui. 
Filiala Barlad, cu sediul in Barlad, Str. N. Balcescu, nr. 14, judetul Vaslui. 
Filiala Valcea cu sediul in Ramnicu Valcea, Str. G-ral Praporgescu, nr. 19, judetul 
Valcea. 
Filiala Dragasani cu sediul in Dragasani, Str. Aleea Scolii, nr.1, judetul Valcea. 
Filiala Vrancea cu sediul in Focsani, Str. Cezar Bolliac, nr.15, judetul Vrancea. 



4.Modificarea si completarea Statutului S.S.M.R. in conformitate cu 
dispozitiile O.G. 26/2000, modificata si completata cu o.G. nr. 37/2003 cu privire la 
asociatii si fundatii. 
 S-a propus si s-a aprobat in unanimitate modificarea si completarea Statutului 
S.S.M.R. in concordanta cu dispozitiile O.G. nr. 26/2000, modificata si completata prin 
O.G. 37/2003, astfel: 
a. Art.2, Titlul II (“Scopul Societatii”) se modifica astfel: Art.2 – scopul Societatii este: 
 a) sa contribuie la raspandirea cunostiintelor matematice; 
 b) sa sprijine pregatirea stiintifica a membrilor sai; 

c) sa stimuleze activitatea de cercetare stiintifica si metodico-didactica a 
profesorilor de matematica din invatamantul de toate gradele; 
d) sa cultive in randul tineretului interesul si dragostea pentru matematica si sa-l 
indrume spre cercetari originale; 

 e) sa participe la dezbaterea starii generale a invatamantului matematic romanesc; 
 f) sa militeze pentru realizarea, in cadrul societatii civile, a unei atitudini corecte  
           fata de matematica, in general, fata de profesiunea de matematician, in special. 
 b. Art. 3 litera f), Titlul III (“Membrii Societatii”) se modifica astfel: f) – Sa acorde 
premii si distinctii pentru rezultate deosebite in cercetarea stiintifica, in activitatea 
didactica si pentru promovarea matematicii in societate. 
c. Art. 4 va avea urmatorul continut: Art. 4 – Pot fi membri ai societatii: 

a) licentiatii in stiinte matematice; 
b) licentiatii in alte stiinte care au preocupari in domeniul matematicii, precum si 

licentiatii in arte care folosesc matematica in creatia lor artistica; 
c) absolventii cu diploma ai universitatilor tehnice sau ai unor academii sau institute 

tehnice militare; 
d) studentii facultatilor de matematica, informatica, ai institutelor tehnice, 

economice, etc.; 
e) invatatorii cu preocupari deosebite pentru studiul matematicii; 

d. Art. 12 Titlul IV (“Organizarea si conducerea Societatii”) se modifica astfel: Art 12 – 
Societatea de Stiinte Matematice din Romania este organizata pe principiu teritorial in 
filiale. 
Acestea se organizeaza, in general, in toate judetele tarii. In unele judete, in functie de 
particularitatile geografice si administrative, precum si de numarul de membri, se pot 
organiza mai multe filiale. 
e. Art. 22. litera d) se modifica astfel: d) – elaboreaza regulamentul premiilor si 
distinctiilor acordate de Societate, stabileste numarul si valoarea acestora. 
Art. 22 se completeaza cu litera g) cu urmatorul continut: g) – aproba, intre doua 
Conferinte Nationale consecutive, infiintarea de filiale ale Societatii. 
f. Art 24, literele d) si j) se modifica dupa cum urmeaza: d) – propune Conferintei 
Nationale sau, dupa caz, Consiliului Societatii infiintarea de filiale, indruma si sprijina 
activitatea filialelor; 



j) verifica daca alegerile in filiale s-au facut cu respectarea prevederilor Statutului 
Societatii; 
g. Art.28 se modifica astfel: Art. 28 – Conducerea filialei se realizeaza de catre adunarea 
generala a membrilor, care se convoaca odata pe an si ori de cate ori este nevoie. 
h. Art. 31, litera c) va avea urmatorul continut: c) – alege comitetul filialei precum si 
comisia de cenzori la fiecare patru ani. 
i. Art. 33 se modifica astfel: Art. 33 – Comitetul filialei este alcatuit din 7-11 membri si 
are urmatoarea componenta: un presedinte, 1-2 vicepresedinti, un secretar, un casier; 
ceilalti membri ai comitetului pot avea, dupa nevoi, diferite insarcinari. 
j. Art. 37 va avea urmatorul continut: Art. 37 – Consiliul Societatii poate demite, la 
propunerea Biroului Consiliului, comitetul unei filiale in urmatoarele cazuri: 

a) desfasurarea unor activitati in contradictie cu Statutul Societatii si/sau care aduc 
prejudicii materiale si morale filialei si, implicit, Societatii. 

b) Nerespectarea principiilor democratice in conducerea filialei. 
k. Art. 45, Titlul VII (“Dispozitii finale”) va avea urmatorul continut: Art. 45 – Durata 
unui mandat in Consiliul Societatii, in Biroul Consiliului Societatii, precum si in 
comitetele filialelor este de patru ani. 
l. Art. 46 se modifica astfel: Art. 46 – Dupa expirarea unui mandat, la alegerile 
urmatoare, cel mult 2/3 dintre membrii vechilor organe de conducere pot fi realesi 
pentru un nou mandat. 
 

5. Realizarea demersurilor privind inscrierea modificarilor in Registrul 
asociatilor si fundatiilor. 

S-a propus si s-a aprobat in unanimitate imputernicirea domnului Trifu Mircea, 
identificat cu C.I. seria R.R. nr. 120032, eliberat de Sectia 14 Politie la data de 
06.10.2000, pentru autentificarea in fata notarului public a prezentului Extras din 
Procesul Verbal si a Actului aditional la Statutul S.S.M.R., act care urmeaza sa fie 
intocmit, precum si pentru inscrierea modificarilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor 
aflat la grefa Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. 

 
 

Prim vicepresedinte al S.S.M.R., 
Conf. Dr. Mircea Becheanu 

 
 


