Departamentul de Matematică şi Informatică

Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Departamentului de Matematică şi
Informatică
Titlul I – Principii generale
Art. 1.1: Departamentul de Matematică şi Informatică s-a
constituit şi funcţionează în baza hotărârii Consiliului Membrilor
Fondatori al Societăţii Ştiinţifice Brătianu cu privire la structurarea
societăţii – 5/2016.
Art. 1.2: Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Departamentului de Matematică şi Informatică, în continuare D-MI, este
întocmit în baza Art. 24 paragraful 3 al Ordonanţei Guvernului
României cu privire la Asociaţii şi Fundaţii din 31 ianuarie 2000.
Art. 1.3: Domeniile de interes ale D-MI sunt matematica şi
informatica. Scopul este de a valorifica capacităţile intelectuale ale
membrilor acestuia şi de a promova excelenţa şi creativitatea atât in
matematică cât şi in informatică prin:
- facilitarea răspândirii cunoaşterii ştiinţifice în societatea
românească, în şcoli, în cluburi ale elevilor şi în mediile
academic.
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- construirea de instrumente pentru creşterea expertizei
ştiinţifice a mass media şi dezvoltarea jurnalismului
ştiinţific.
- elaborarea de studii, analize, sondaje, expertize, rapoarte,
baze de date specializare pentru construirea şi
implementarea de strategii cu scopul de a îmbunătăţii
activitatăţile desfăşurate în domeniile de interes ale D-MI.
Art. 1.4: Regulamentul de organizare şi funcţionare al D-MI intră
in vigoare imediat după încheierea şedinţei generale a D-MI şi
completează statutul SSB. Regulamentul poate fi completat de
conducerea SSB printr-o decizie în unanimitate.

Titlul II – Obiective
Art. 2.0: Pentru realizarea scopului propus, D-MI acţionează
pentru îndeplinirea următoarelor obiective:
- promovarea exelenţei şi a creativităţii.
- încurajarea interdisciplinarităţii în cercetarea ştiinţifică
fundamentală şi aplicată.
- facilitarea răspândirii cunoaşterii ştiinţifice în societatea
românească.
- efectuarea tuturor demersurilor pentru obţinerea şi
alocarea resurselor de finanţare pentru programe de
cercetare şi pentru editarea lucrărilor elaborate în procesul
de cercetare. În acest sens, departamentul va putea primi
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şi, la rândul său, acorda sponsorizări, libertăţi şi orice
tipuri de aport financiar ori în natură.
- desfăşurarea de activităţi didactice în scopul perfecţionării
prin cursuri de scurtă durată a tinerilor cercetători.
- dezvoltarea de programe proprii de cercetare, inclusiv în
regim de parteneriat cu autorităţile publice şi/sau cu alte
organizaţii din ţară sau din străinătate.

Titlul III – Conducerea
Art. 3.1: Conducerea D-MI este asigurată de structurile de
conducere stabilite prin statut şi validitate.
Art. 3.2: Organul executiv si de reprezentare al D-MI îl reprezintă
şeful departamentului.
Viece-şeful departamentului are, de asemenea, rol
executiv, dar îşi exercită atribuţiile coordonat de şef.
Art. 3.3: Alegerea organelor de conducere se face pentru o
perioadă de 4 luni.
Art. 3.4: Organul executive are atribuţia de a coordona membrii
D-MI spre îndeplinirea obiectivelor şi a creşterii prestigiului Societăţii
Ştiinţifice Brătianu.
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Titlul IV – Membri
Art. 4.1: Departamentul este compus din: Membri deplini, ce sunt,
după caz, membri fondatori, membri ordinari sau colaboratori; Membri
de onoare – titlu onorific (fără drept de vot) şi Membri asociaţi – titlu
onorific (fără drept de vot).
Art. 4.2: Pentru a deveni membrii deplini, cetăţeni români sau
străini care desfăşoară activităţi de cercetare, dezvoltare sau inovare în
domeniile de interes ale D-MI depun o adeziune scrisă în acest sens şi se
angajează că vor activa în spiritual statutului şi programului aprobat.
Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către
Consiliul Membrilor Fondatori.
Art. 4.3: Membrii au obligaţia de a se implica active în activităţile
departamentului prin scrierea de articole, organizarea de prezentări,
îndeplinirea obiectivelor D-MI, dar nu numai.
Art. 4.4: Calitatea de membru încetează prin deces, prin solicitarea
în scris a retragerii sau prin excludere. Excluderea unui membru se face
de către Conducerea Societăţii Ştiinţifice Brătianu, la propunerea a cel
puţin 2 membri.

Titlul V – Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 5.1: Regulamentul de funcţionare şi organizare al D-MI
reprezintă un document felxibil care se poate modifica şi completa
ulterior.
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Art. 5.2: Modificările şi completările ROF se aprobă prin
procedura similară adoptării iniţiale.
Art. 5.3: Modificările şi completările prezentului document sunt
stabilite de către conducerea D-MI din motive bine întemeiate şi
funcţionează până la invalidarea lor.
Art. 5.4: Propunerile de modificare şi completare a ROF pot fi
făcute de orice membru al departamentului şi vor fi analizare de către
conducerea acestuia. Toate modificările operate trebuie să fie in
conformitate cu statutul Societăţii Ştiinţifice Brătianu.
Art. 5.5: Prezentul regulament a fost aprobat în cadrul şedinţei
D-MI din data de 23 februarie 2017.

Preşedintele Societăţii
Ştiinţifice Brătianu,

Şeful Departamentului de
Matematică şi Informatică,

Alexandru Moloceniuc

Emi Cenţiu

Data întocmirii:
23/02/2017
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