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Preambul 
 

Societatea de Stiinte Matematice, sub diferitele denumiri purtate in cursul anilor 
(Societatea Gazeta Matematica, Societatea de Stiinte Matematice si Fizice, Societatea de 
Stiinte Matematice) a fiintat in temeiul statutului S.G.M. din anul 1910, cu modificarile 
aduse in anul 1932, al statutului S.S.M.F. adoptat in anul 1949 si al statutului S.S.M. 
adoptat in 1964, cu modificarile aduse in anul 1975. 

Ca urmare a transformarilor suferite in societatea romaneasca dupa decembrie 
1989, Societatea de Stiinte Matematice din Romania adopta prezentul statut. 

 
Titlul I 

Numele Societatii 
 

Art.1 – Societatea de Stiinte Matematice din Romania, denumita in continuare 
prescurtat “Societatea”, functioneaza cu sediul central in Bucuresti si pe o perioada 
nelimitata. Este persoana juridica, are un caracter apolitic si neguvernamental, cu 
activitate nonprofit. 

 
Titlul II 

Scopul Societatii 
 

Art.2 – Scopul Societatii este: 
a) Sa contribuie la raspandirea cunostiintelor de matematica, la ridicarea continua 

a prestigiului matematicii romanesti; 
b) Sa contribuie la perfectionarea pregatirii stiintifice si metodice a membrilor 

sai; 
c) Sa stimuleze activitatea de cercetare stiintifica si metodico-didactica de 

specialitate a profesorilor de matematica din invatamantul de toate gradele; 
d) Sa sprijine cultivarea in randurile tinerilor studios, a interesului si dragostei 

pentru matematica, sa-l indrume spre cercetari originale; 
e) Sa activeze pentru intarirea prestigiului matematicianului si a profesiei de 

matematician. 
Art.3 – Pentru a-si atinge scopul, Societatea isi propune: 
a) Sa continue publicarea revistei centenare “Gazeta Matematica” – publicatie 

lunara pentru tineret; 
b) Sa editeze publicatii periodice cu caracter metodic si metodologic adresate 

celor care predau discipline matematice; 



c) Sa editeze publicatii care sa prezinte rezultate noi obtinute de unii cercetatori 
in cercetarea matematica; 

d) Sa editeze lucrari de matematica cu caracter teoretic si/sau cu aplicatii practice, 
in colectia “Biblioteca S.S.M.”; 

e) Sa organizeze concursuri pentru elevi si studenti; 
f) Sa acorde premii si distinctii celor mai activi corespondenti si colaboratori; 
g) Sa organizeze sesiuni stiintifice, colocvii, simpozioane, conferinte de 

informare, schimburi de experienta cu teme de matematica, cursuri de vara; 
h) Sa intretina relatii de colaborare cu alte societati stiintifice din tara sau 

strainatate, inclusiv prin schimburi de carti, reviste sau alte publicatii; 
i) Sa foloseasca orice alte mijloace potrivite pentru realizarea scopului Societatii, 

asa cum a fost enuntat. 
 

Titlul III 
Membrii Societatii 

 
Art.4 – Pot fi membri ai Societatii: 
a) Licentiatii in stiinte matematice; 
b) Licentiatii in alte stiinte (fizica, chimie, economie, etc.) care au preocupari in 

domeniul matematicii; 
c) Inginerii cu diploma ai unor universitati tehnice; 
d) Ofiterii absolventi ai unor academii sau institute tehnice militare; 
e) Studentii facultatilor de matematici; 
f) Invatatorii cu preocupari deosebite pentru studiul matematicii; 
Art.5 – Persoanele care doresc sa devina membri ai societatii solicita inscrierea 
printr-o cerere adresata comitetului filialei (subfilialei) Societatii din localitatea 
unde isi desfasoara activitatea, sau din localitatea cea mai apropiata. 
Cererile de inscriere se discuta si se aproba in sedinte ale comitetului filialei 
(subfilialei) si se ratifica de adunarea generala a membrilor filialei (subfilialei). 
Art.6 – Nu pot deveni membri ai Societatii persoanele cunoscute ca nefacand 
cinste profesiei pe care au imbratisat-o (o slaba pregatire profesionala dovedita 
prin contestarea lor de catre elevi, studenti si parintii acestora sau care au avut in 
societate o comportare scandaloasa). 
Art.7 – Membrii Societatii au urmatoarele drepturi: 
a) Sa participe la actiunile (manifestarile) organizate de Societate sau de filialele 

(subfilialele) sale; 
b) Sa prezinte in cadrul actiunilor (manifestarilor) organizate de Societate 

comunicari stiintifice sau metodice din domeniul stiintelor matematice; 
c) Sa solicite Societatii sprijin in finalizarea unor lucrari de cercetare personala 

sau in publicarea rezultatelor cercetarilor lor in publicatiile Societatii; 
d) Sa propuna spre publicare probleme, articole si note in revista Gazeta 

Matematica si in celelalte publicatii ale Societatii; 



e) Sa participe, cu vot deliberativ, la adunarile generale ale filialei (subfilialei) 
din care fac parte; 

f) Sa-si depuna candidatura sau sa fie propus drept candidat la alegerile pentru 
organele de conducere ale filialei (subfilialei) si/sau ale Societatii, precum si sa 
propuna candidati pentru aceste organe; 

g) Sa fie alesi in comitetul filialei (subfilialei) din care fac parte; 
h) Sa fie alesi ca delegati la Conferinta Nationala a Societatii si sa participe la 

lucrarile acesteia, cu vot deliberativ; 
i) Sa fie alesi in Consiliul Societatii si in Biroul acestuia; 
j) Cheltuielile pe care membrii Societatii le fac cu deplasarea la adunarile 

generale ale filialei (subfilialei), la Conferinta Nationala a Societatii, precum si 
la sedintele Consiliului Societatii sau la sedintele Biroului acestuia, vor fi 
decontate, dupa caz, de catre filiala sau Consiliul Societatii in limita fondurilor 
de care dispun. 

Art.8 – Membrii Societatii au urmatoarele indatoriri: 
a) Sa respecte prevederile Statutului Societatii si sa duca la bun sfarsit 

insarcinarile primite in cadrul Societatii sau filialei (subfilialei) careia ii 
apartine; 

b) Sa sustina material Societatea prin plata unor cotizatii anuale si prin abonarea 
la cel putin una dintre publicatiile sale. La inscrierea in Societate, membrii ei 
depun o taxa de inscriere. Cuantumul taxei de inscriere si al cotizatiei anuale 
sunt stabilite de Conferinta Nationala a Societatii si pot fi modificate prin 
hotarari ale Consiliului Societatii. Cotizatia studentilor membrii ai Societatii 
este de 50% din cotizatia generala a membrilor. Conferinta Nationala poate 
hotari ca membrii Societatii care au cotizat un anumit numar de ani sa 
plateasca niste cotizatii diminuate sau sa fie scutiti de la plata cotizatiei de 
membru. 

c) Sa se incadreze intr-una din formele de activitate ale Societatii si sa actioneze 
in toate imprejurarile pentru realizarea scopului Societatii. 

Art.9 – Membrii Societatii care, din diferite motive, doresc sa paraseasca 
Societatea trebuie sa anunte in scris comitetul filialei (subfilialei) din care fac 
parte, despre hotararea lor, indicand si data retragerii. 
Art.10 – Membrii Societatii care raman in restanta cu plata cotizatiei de membru 
pe timp de doi ani sunt considerati de drept retrasi din Societate. 
Art.11 – Un memebru al Societatii care, prin atitudinea si faptele sale aduce 
prejudicii morale sau materiale Societatii, poate fi exclus din Societate cu o 
majoritate de 2/3 din voturile adunarii generale a filialei (subfilialei) din care face 
parte, intr-o sedinta la care a fost invitat sa ia parte. 
 
 
 
 



Titlul IV 
Organizarea si conducerea Societatii 

 
Art.12 – Societatea de Stiinte matematice din romania este organizata pe 
principiul teritorial in filiale si subfiliale, unde isi desfasoara activitatea curenta 
membrii ei. O filiala se organizeaza cu cel putin 50 de membri si o subfiliala cu 
cel putin 30 de membri. 
In general, filialele corespund geografic judetelor tarii, iar in unele judete cu mai 
multi membri se pot organiza, cu aprobarea biroului Consiliului Societatii, mai 
multe (sub)filiale. 
Art.13 – Forul suprem de conducere a Societatii este Conferinta Nationala, care 
are loc odata la patru ani, cu participarea delegatiilor filialelor si subfilialelor alesi 
in acest scop in adunarile generale ale acestora. Norma de reprezentare la 
Conferinta Nationala a Societatii se stabileste la Biroul Consiliului Societatii. 
Art.14 – Conferinta Nationala a Societatii poate fi convocata si in sedinta 
extraordinara ca urmare a unei hotarari a cel putin 1/2 din numarul de membri ai 
Consilului sau la cererea a cel putin 1/3 din numarul filialelor sale. 
Art.15 – Conferinta Nationala a Societatii este statutar constituita prin prezenta a 
cel putin 2/3 din numarul delegatiilor alesi (in adunarile generale ale filialelor si 
subfilialelor) si ia hotarari cu majoritatea  (de 2/3) a delegatiilor prezenti. 
Art.16 – Conferinta Nationala a Societatii are urmatoarele atributii: 
a) Analizeaza activitatea Societatii de la precedenta Conferinta Nationala si 

aproba ordinea de zi; 
b) Descarca de gestiune Consiliul precedent si comisia de cenzori; 
c) Stabileste masuri si actiuni menite sa imbunatateasca activitatea Societatii si a 

publicatiilor ei; 
d) Aproba Statutul Societatii precum si eventualele modificari si completari la 

acesta; 
e) Alege prin vot secret Consiliul Societatii precum si comisia de cenzori; 
f) Dezbate probleme care privesc bunul mers al Societatii puse in discutie prin 

ordinea de zi anuntata sau ridicate in conferinta si ia hotarari corespunzatoare. 
Art.17 – Intre doua conferinte ale ei, Societatea este condusa de un Consiliu 
compus din 79-91 de persoane alese (prin vot secret) de Conferinta Nationala a 
Societatii, dintre membrii sai cu cotizatia la zi, care si-au depus candidatura sau 
dintre cei propusi de filiale si subfiliale in adunarile lor generale. 
Art.18 – In adunarile generale ale filialelor si subfilialelor pentru alegerea 
delegatiilor la Conferinta Societatii se depun si candidaturile membrilor lor pentru 
Consiliul Societatii. 
In afara de candidaturile depuse de catre unii membri ai filialelor (subfilialelor), 
adunarile generale pot propune si alte candidaturi, dar numai cu acordul celor in 
cauza. 



Pentru Consiliul Societatii fiecare filiala prezinta cel putin doua propuneri de 
candidati, iar fiecare subfiliala cel mult una. 
Art.19 – Inainte de data Conferintei Nationale, numele candidatilor propusi pentru 
Consiliul Societatii vor fi aduse la cunostiinta delegatiilor la Conferinta. 
Art.20 – Odata cu Consiliul Societatii, Conferinta Nationala alege trei cenzori si 
doi supleanti. 
Art.21 – Consiliul ales la Conferinta Societatii alege la randul sau prin vot secret 
un Birou al Consiliului format din 11 memebri si trei supleanti, dintre membrii 
noului Consiliu. 
Biroul Consiliului are urmatoarea alcatuire: 

- un presedinte, care este si presedintele Societatii; 
- un prim vicepresedinte; 
- doi vicepresedinti; 
- un secretar general remunerat, care raspunde de activitatea curenta si de 

gestiunea bunurilor Societatii; 
- un secretar general adjunct; 
- cinci membri ai Biroului si trei membri supleanti, carora li se pot stabili, 

dupa nevoi, diferite insarcinari 
Art.22 – Consiliul Societatii se intruneste o data pe an in sedinta ordinara si ori de 
cate ori situatia o impune, in sedinta extraordinara. El are urmatoarele atributii: 
a) Alege, din randurile lui, Biroul Consiliului Societatii, potrivit prevederilor 

art.21; 
b) Ia masuri pentru indeplinirea hotararilor Conferintei Societatii, discuta si 

aproba programele anuale de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli, la 
propunerea Biroului Consiliului; 

c) Stabileste cuantumul cotizatiei anuale a membrilor Societatii, precum si cel al 
taxei de inscriere; 

d) Stabileste numarul si valoarea premiilor acordate de Societate; 
e) Stabileste schema de incadrare cu personal salariat al Societatii (numarul de 

posturi, natura lor, si nivelul retributiilor intre limitele legale); 
f) Convoaca, cu trei luni inainte, conferinta Nationala a Societatii. 
Art.23 – Consiliul Societatii isi desfasoara statutar sedintele in prezenta a cel putin 
2/3 din numarul membrilor sai, iar hotararile se iau cu majoritatea simpla a celor 
prezenti. 
Art.24 – Biroul Consiliului Societatii se intruneste in sedinte de lucru o data pe 
trimestru si ori de cate ori situatia o cere. El are urmatoarele atributii: 
a) Realizeaza conducerea curenta operativa, administrarea si reprezentarea 

Societatii; 
b) Convoaca, in sedinte plenare, Consiliul Societatii si stabileste ordinea de zi a 

acestor sedinte; 



c) Intocmeste proiectul programului anual de activitate al Societatii si proiectul 
bugetului de venituri si cheltuieli pe care le reprezinta Consiliul Societatii spre 
dezbatere si aprobare; 

d) Aproba infiintarea de filiale si subfiliale, transformarea subfilialelor in filiale, 
precum si desfiintarea filialelor si subfilialelor; indruma si sprijina activitatea 
filialelor si subfilialelor; 

e) Asigura aparitia revistei Gazeta Matematica si a celorlalte publicatii ale 
Societatii, precum si difuzarea acestora; 

f) Stabileste componenta comitetului de redactie al revistei Gazeta Matematica si 
al celorlalte publicatii ale Societatii; 

g) Scoate la concurs posturile libere din statul de functiuni al personalului salariat 
al Societatii, promoveaza in functii si elibereaza din functii salariatii 
Societatii; 

h) Organizeaza concursuri, manifestari stiintifice si metodice de matematica si 
aproba regulamentele de desfasurare ale acestora; 

i) Organizeaza schimburi de publicatii in tara si strainatate; 
j) Verifica daca alegerile de la filiale si subfiliale s-au facut cu respectarea 

prevederilor Statutului Societatii si confirma comitetele si comisiile de cenzori 
ale acestora, in prima sa sedinta; 

k) Urmareste activitatea filialelor si subfilialelor, centralizeaza planurile de 
munca si rapoartele anuale; 

Art.25 – Biroul Consiliului Societatii isi desfasoara atatutar sedintele in prezenta a 
2/3 din numarul membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea simpla a membrilor 
sai. 
Art.26 – Comisia de cenzori verifica gestiunea Societatii si informeaza semestrial 
Biroul si o data pe an Consiliul Societatii asupra activitatii financiare a Societatii. 
Atunci cand considera necesar, comisia de cenzori poate solicita convocarea 
Biroului Consiliului Societatii pentru prezentarea unor situatii deosebite care 
impun luarea unor masuri ce intra in atributiile acestuia. Comisia de cenzori 
prezinta rapoarte si in Conferinta Nationala a Societatii. 
Art.27 – Pentru efectuarea unor lucrari administrative, redactionale, editoriale si 
de difuzare a publicatiilor sale, Societatea are un personal salariat incadrat la 
norma intreaga sau ½ norma, cu functia de baza la Societate sau prin cumul, 
precum si colaboratori sau alt personal angajat temporar. Personalul salariat este 
direct subordonat secretarului general al Societatii. 
Art.28 – Conducerea filialei se realizeaza de adunarea generala. Adunarea 
generala a filialei (subfilialei) se convoaca ori de cate ori este nevoie, dar nu mai 
rar de o data la doi ani. 
Art.29 – Adunarea generala a filialei se convoaca de catre comitetul filialei. La 
cererea a 1/3 din numarul membrilor filialei se poate organiza (convoca) si 
adunarea extraordinara a filialei. 



Art.30 – Adunarea generala a filialei este statutar constituita in prezenta a cel 
putin 2/3 din numarul membrilor ei, iar hotararile se iau cu majoritatea simpla a 
celor prezenti. 
Art.31 – Adunarea generala a filialei Societatii are urmatoarele atributii: 
a) Dezbate si aproba darea de seama prezentata de comitetul filialei si raportul 

comisiei de cenzori; 
b) Dezbate si aproba programul de activitate propus de comitetul  filialei; 
c) Alege comitetul filialei, precum si comisia de cenzori la fiecare doi ani; 
d) Ratifica inscrierile de noi membri facute de comitetul filialei; 
e) Alege delegatii la Conferinta Nationala a Societatii conform normelor statutare 

de reprezentare si propune candidati pentru Consiliul Societatii. 
Art.32 – Intre doua adunari generale de alegeri ale filialei, conducerea acesteia se 
exercita de catre comitetul ei. 
Art.33 – Comitetul filialei este alcatuit din 7-11 membri, iar cel al subfilialei din 
5-7 membri. Comitetul filialei (subfilialei) are urmatoarea componenta: 

- un presedinte; 
- un vicepresedinte; 
- un secretar; 
- un casier; 
- restul sunt membri ai comitetului si lor li se pot stabili, dupa nevoi, 

diferite insarcinari. 
Presedintele, vicepresedintele si secretarul constituie biroul filialei (subfilialei). 
Art.34 – Comitetul filialei (subfilialei) Societatii are urmatoarele atributii: 
a) Conduce activitatea filialei si administreaza fondurile acesteia; 
b) Intocmeste programul de activitate al filialei pe baza programului Consiliului 

Societatii introducand si activitati proprii; 
c) Convoaca adunarea generala a filialei; 
d) Popularizeaza publicatiile Societatii si participa la activitatea de contractare a 

abonamentelor la aceste publicatii si la alte forme de difuzare a lor; 
e) Desfasoara, conform programului de activitate al Societatii, manifestari 

stiintifice, didactice, concursuri; 
f) Face inscrieri de noi membri, pe care le supune spre ratificare adunarii 

generale a filialei; 
g) Prezinta Biroului Consiliului Societatii programele anuale de activitate proprii, 

dari de seama anuale, rapoarte privind indeplinirea anumitor hotarari ale 
Consiliului Societatii; 

h) Asigura incasarea cu regularitate a cotizatiilor anuale si tinerea la zi a evidentei 
membrilor si operatiilor financiare. 

Art.35 – Comisia de cenzori a filialei, formata din trei membri, verifica gestiunea 
filialei si informeaza, cel putin o data pe an, comitetul filialei asupra activitatii 
financiare. 



Atunci cand considera necesar, comisia de cenzori poate solicita convocarea 
comitetului filialei sau adunarea generala a acesteia pentru prezentarea unor 
situatii deosebite care impun luarea unor masuri urgente. 
Art.36 – Filialele Societatii din centrele universitare acorda sprijin in buna 
desfasurare a activitatii filialelor si subfilialelor din raza lor de activitate. 
Art.37 – Activitatea subfilialelor Societatii se organizeaza pe baza acelorasi 
prevederi ca si ale filialelor. 
Art.38 – Lucrarile (dezbaterile si hotararile) Conferintei Nationale a Societatii, ale 
adunarilor generale ale filialelor si subfilialelor, precum si cele ale sedintelor 
Consiliului Societatii, Biroului Consiliului si ale comitetelor filialelor si 
subfilialelor sunt consemnate in procese verbale care se pastreaza in arhiva 
Societatii, respectiv a filialei (subfilialei). 
 

Titlul V 
Mijloacele Societatii 

 
Art.39 – Pentru atingerea scopului sau, societatea de Stiinte Matematice dispune 
de: 
a) Munca voluntara si dezinteresata a membrilor sai care nu sunt si salariati ai 

Societatii; 
b) Taxele de inscriere si cotizatiile anuale achitate de membrii sai; 
c) Sumele incasate din vanzarea publicatiilor Societatii (prin abonamente si prin 

vanzarea libera); 
d) Dobanzile bancare acordate sumelor depuse in conturi; 
e) Donatii ale unor persoane fizice; 
f) Sponsorizari din partea anumitor organizatii, institutii sau alte persoane fizice 

si juridice; 
g) Orice alte surse legale de venituri. 
Art.40 – Sumele provenite din plata taxelor de inscriere si 50% din cele provenite 
din cotizatiile anuale ale membrilor sunt varsate lunar de catre filiale si subfiliale 
Consiliului Societatii intr-un fond centralizat. Restul de 50% din sumele provenite 
din cotizatii ramane la dispozitia filialelor si subfilialelor si este folosit pentru 
realizarea actiunilor de felul celor prevazute in Statutul Societatii. 
Art.41 – Nici un membru retras sau exclus nu poate pretinde vreun drept asupra 
averii Societatii.  
Art.42 – Manipularea fondurilor banesti ale Societatii si administrarea 
patrimoniului ei se fac cu respectarea reglementarilor generale prevazute de legile 
in vigoare. 
 
 
 
 



Titlul VI 
Dispozitii generale  

 
Art.43 – Biroul Consiliului Societatii poate acorda, cu ratificarea Consiliului, titlul 
de Membru de Onoare al societatii unor personalitati marcante din domeniul 
matematicii, din tara sau din strainatate, care au o contributie deosebita la 
progresul stiintelor matematice. 
Art.44 – Conferinta Nationala a Societatii poate acorda, la propunerea Consiliului 
Societatii, cu votul a 2/3 din numarul delegatiilor prezenti, titlul de presedinte de 
Onoare al societatii. Acest titlul se acorda pe viata. 
 

Titlul VII 
Dispozitii finale 

 
Art.45 – Durata unui mandat in Consiliul Societatii, in Biroul Consiliului 
Societatii, precum si in comitetele filialelor si subfilialelor este de patru ani. 
Mandatul unei persoane poate fi reinoit numai o singura data. 
Art.46 – Dupa expirarea unui mandat, la alegerile urmatoare, cel mult jumatate 
dintre membrii vechilor organe de conducere pot fi realesi pentru un nou mandat. 
Art.47 – Membrii Societatii care la data aprobarii prezentului Statut sunt cu 
cotizatia la zi se considera ca membrii cu drepturi depline fara a fi supusi unei noi 
inscrieri. 
Art.48 – Membrii Consiliului Societatii, ai Biroului Consiliului Societatii, precum 
si cei ai comitetelor filialelor si subfilialelor, aflati in functie la data aprobarii 
prezentului Statut, pot sa-si depuna candidatura sau pot fi propusi in organele de 
conducere ale Societatii la noile alegeri. In cazul in care acestia vor fi alesi, nu se 
va considera ca ar detine un nou mandat. 
Art.49 – Pentru a avea o evidenta centralizata a membrilor Societatii, filialele si 
subfilialele Societatii transmit Biroului Consiliului Societatii listele nominale cu 
membrii inscrisi si cu cotizatia la zi si comunica anual pana cel mai tarziu la 1 
decembrie modificarile survenite. 
Art.50 – S.S.M.R. isi desfasoara activitatea in Romania si stabileste legaturi 
stiintifice cu societati similare din alte tari. 
 

 
 
 
 
 

 
 


