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i) desfășoară activități lucrative în domeniul său de activitate sau cu caracter 
accesoriu și în strânsă legătură cu scopul principal al SIAR, în baza hotărârilor 
Adunării Generale, în condițiile legii.

(3) Pentru a facilita îndeplinirea scopului și obiectivele sale, SIAR stabilește relații și
colaborează cu alte organizații tehnico-științifice, patronale și socio-profesionale prin participarea 
și/sau organizarea de acțiuni comune, de interes mutual, și poate înființa o fundație care să
asigure realizarea scopului și obiectivelor SIAR. 

(4) Înscrierea SIAR ca societate-membră a unor federații sau asocierea cu organizații
similare naționale sau internaționale și/sau participarea ca acționar se propune de către Consiliul 
Director și se aprobă de Adunarea Generală.

CAPITOLUL 2. MEMBRII SIAR

Art. 3 (1) Pot deveni membri ai SIAR persoanele fizice și juridice, din țară și din străinătate, care 
doresc să contribuie la activitatea sa și recunosc statutul acesteia.

(2) Înscrierea în SIAR se face pe baza unei cereri aprobate de președintele societății.

Art. 4 Membrii SIAR sunt:
(1) Persoane fizice, după cum urmează:

a) membri titulari (persoane cu studii universitare,  cu activitate profesională în domeniul 
ingineriei autovehiculelor, transporturilor sau securității rutiere - activitate principală sau 
adiacentă);

b) membri juniori (studenți la unul dintre programele de studii universitare de licență);
c) membri seniori - membrii SIAR care dobândesc automat această calitate la pensionare
d) membri de onoare - membrii SIAR, personalități cu merite deosebite în domeniul

ingineriei autovehiculelor și transporturilor rutiere. 
După încetarea mandatului toți foștii președinți ai SIAR devin membri de onoare.
Membrii de onoare/seniori sunt numiți pe viață de către Adunarea Generală a SIAR și nu

au obligația de a plăti cotizația anuală.
(2) Membri SIAR - persoane juridice – societăți comerciale și alte instituții care doresc să

participe la realizare obiectivelor SIAR. 
a) membrii SIAR persoane juridice, care susțin financiar SIAR cu cotizații anuale mai 

mari, pot deveni membri ai Comitetului de Onoare al SIAR;
b) componența Comitetului de Onoare se stabilește de către Consiliul Director;
c) lista membrilor Comitetului de Onoare al SIAR se înscrie pe filele de corespondență

cu antet SIAR, se publică în fiecare număr al revistei „Ingineria Automobilului”,
precum și pe site-ul SIAR. 

(3) Membri fondatori – persoanele care au participat la Adunarea Generală de constituire a 
SIAR și au devenit membri ai acesteia.

(4) În cadrul Societății Inginerilor de Automobile din România – SIAR se instituie titlul onorific de 
Președinte de onoare al Societății Inginerilor de Automobile din România – SIAR.

a) Titlul onorific de Președinte de onoare al Societății Inginerilor de Automobile din 
România – SIAR se poate acorda persoanelor care au deținut calitatea de președinte al
Societății Inginerilor de Automobile din România – SIAR, după terminarea mandatului.

b) Acordarea titlului onorific de Președinte de onoare al Societății Inginerilor de 
Automobile din România – SIAR, se face de către Adunarea Generală, cu 
majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

c) Propunerea, fundamentarea și susținerea acordării titlului onorific de Președinte de 
onoare al Societății Inginerilor de Automobile din România – SIAR se poate face de 
către Președintele SIAR, Consiliul Director sau cel puțin o treime din membrii SIAR, 
prin intermediul unei moțiuni depuse în acest sens  la Secretariatul General al SIAR. 

d) Propunerea, împreună cu elementele justificative sunt publicate pe site-ul SIAR cu 
cel puțin 30 zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală.

e) Președintele de onoare al Societății Inginerilor de Automobile din România – SIAR 
participă la activitățile SIAR și ale Consiliului Director al SIAR, cu drept de vot.

Art. 5 Membrii SIAR își desfășoară activitatea, de regulă, în secțiile locale ale SIAR, constituite 
potrivit prezentului statut.
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Art. 6 (1) Membrii SIAR au următoarele drepturi:
a) de a participa la Adunarea Generală a SIAR;
b) de a alege și de a fi aleși în conducerea SIAR;
c) de a lua parte la activitățile organizate de SIAR;
d) de a avea acces liber la Centrul/centrele de documentare al/ale SIAR;
e) de a participa la manifestările și reuniunile tehnico-științifice organizate de SIAR,

fără a plăti taxă de participare sau plătind o taxă preferențială;
f) de a solicita și obține informații asupra activităților SIAR;
g) de a beneficia de consultanță tehnico-profesională;
h) de a obține, în condiții preferențiale, publicațiile editate/distribuite de către SIAR;
i) de a menționa pe înscrisuri tipărite calitatea de membru al SIAR;
j) de a beneficia de reduceri de taxe de participare la activități tehnico-științifice 

internaționale, în limita acordurilor de parteneriat ale SIAR sau acordate de FISITA;
k) de a primi legitimație de membru al SIAR;
l) de a beneficia de acces la sursele de informare profesională asigurate de SIAR ca 

membră a FISITA și EAEC sau prin acorduri de parteneriat;
m) de a beneficia de distribuirea gratuită sau preferențială a publicațiilor FISITA și

EAEC, precum și de alte facilități acordate în condițiile stabilite de acestea.
(2)  Membrii SIAR - persoane juridice, beneficiază de:

a) reduceri la taxele de publicitate în tipăriturile editate de SIAR;
b) înscrierea în cataloagele editate de FISITA și alte societăți cu care SIAR colaborează;
c) taxe preferențiale pentru participanții la cursurile de specializare organizate de SIAR;
d) reduceri de taxe de participare la expozițiile organizate de SIAR;
e) abonamente anuale gratuite la Revista „Ingineria automobilului”.

Art. 7 Membrii SIAR au obligația:
a) să respecte statutul și hotărârile conducerii SIAR, inclusiv prin protejarea intereselor 

și imaginii SIAR;
b) să îndeplinească onest responsabilitățile ce le revin în cadrul SIAR;
c) să achite cuantumul cotizației de membru, anual, până la 31 martie;
d) să participe la acțiunile organizate de către SIAR;
e) să acționeze continuu în direcția îmbunătățirii activității SIAR;
f) să promoveze activitățile SIAR și sa acționeze în direcția atragerii de noi membri.

Art. 8 Calitatea de membru SIAR se pierde prin demisie, prin neplata la termen a cotizației 
anuale, prin excluderea hotărâtă de către Consiliul Director, în urma săvârșirii unor fapte sociale 
grave, iar în cazul persoanelor juridice, ca urmare a lichidării acestora.

CAPITOLUL  3. CONDUCEREA SIAR

Art. 9 Organele de conducere ale SIAR sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul director;
c) biroul executiv.

Art.10 (1) Adunarea Generală a SIAR este organul suprem de decizie.
(2) Adunarea Generală a SIAR este constituită din delegați aleși ai secțiilor teritoriale ale SIAR, 

pe baza normei de reprezentare stabilite de Consiliul Director. La Adunarea Generală pot participa ca 
invitați reprezentanți ai membrilor Comitetului de Onoare sau membrilor persoană juridică.

(3) De regulă, Adunarea Generală se întrunește anual, la convocarea președintelui SIAR.
(4) Adunarea Generală extraordinară a SIAR poate fi convocată, la nevoie, de către 

președintele SIAR, Consiliul Director sau la cererea scrisă a unei treimi din numărul total al 
membrilor SIAR.

(4) Adunarea Generală poate delibera și lua hotărâri cu majoritate simplă de voturi la prima 
convocare - în prezența a cel puțin jumătate plus 1 din constituenții săi, sau - la a doua convocare 
– indiferent de numărul constituenților prezenți.

(5) În cadrul Adunării Generale a SIAR, votul este direct, egal, de regulă, deschis, la 
vedere, dacă nu se hotărăște altfel.

ArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArt. 9

ArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArArt.10
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Art. 11 (1) Lucrările Adunării Generale sunt conduse de către președintele SIAR, unul dintre 
vicepreședinți (în lipsa președintelui) sau de către cel mai în vârstă membru al Consiliului Director.

(2) Atribuțiile Adunării Generale sunt:
a) analizează și aprobă activitatea, rapoartele și propunerile Consiliului Director;
b) analizează și aprobă bilanțul și activitatea financiară pe anul anterior și proiectul de 

buget pentru anul următor;
c) alege, dintre membrii săi constituenți, pentru o perioadă de patru ani, Consiliul Director;
d) alege Comisia de Cenzori;
e) aprobă Statutul și modificări ale Statutului SIAR;
f) dezbate și aprobă propunerile de distribuire a patrimoniului în caz de lichidare a SIAR.

(3) Dezbaterile și hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un proces-verbal 
semnat de către participanții la lucrări.

Art. 12 (1) Consiliul Director este compus din președinte, președintele de onoare al SIAR, 3-5
vicepreședinți, secretarul general și cel puțin un reprezentant al fiecărei secții SIAR. 

(2) Consiliul Director este condus de către președintele SIAR. 
(3) La înființarea, în conformitate cu prevederile Statutului Societății Inginerilor de 

Automobile din România – SIAR, unei noi secții SIAR, președintele acesteia este cooptat, prin 
Hotărâre a Consiliului Director, ca membru invitat al acestuia, cu drept de vot.

(4) Vicepreședinții asigură coordonarea unor categorii de activități specifice ale SIAR. 
(5) Președinții secțiilor teritoriale asigură coordonarea în teritoriu a activității acestora.
(6) Secretarul general organizează și pregătește ședințele Consiliului Director și ale 

Adunării Generale, rezolvă corespondența și ține evidențele SIAR, întocmește programul anual de 
activitate și gestionează raporturile cu organismele naționale și internaționale în conexiune cu
activitatea SIAR.

(7) Trezorierul răspunde de patrimoniul SIAR, colectează cotizațiile și alte contribuții 
financiare, sponsorizările și donațiile. Asigură administrarea curentă a resurselor financiare ale 
SIAR cu respectarea echilibrului dintre venituri si cheltuieli, angajează și supraveghează obligațiile 
SIAR față de terți (furnizori, clienți, bănci, firme, administrația de stat, persoane fizice etc.), 
redactează și supune spre analiză bilanțurile și bugetele anuale.   

(8) Președintele și vicepreședinții pot delega alți membri ai Consiliului Director care să-i
substituie temporar în îndeplinirea responsabilităților.

(9) Președintele convocă Consiliul Director după necesitate, dar nu mai puțin de trei ori pe an.
(10) La ședințele Consiliului Director pot participa, fără drept de vot, membrii Comisiei de Cenzori.
(11) Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu majoritate simplă de voturi – în prezența a 

cel puțin jumătate plus unu din membrii săi.
(12) Dezbaterile și hotărârile Consiliului Director se consemnează în proces-verbal semnat 

de președinte, secretarul general și participanții la lucrări.

Art. 13 (1) Consiliul Director conduce activitatea SIAR între două ședințe ale Adunării Generale și
are următoarele competențe:

a) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;
b) alege, din componența sa, președintele, vicepreședinții și secretarul general;
c) promovează programele și măsurile necesare în interesul îndeplinirii și dezvoltării 

scopurilor și obiectivelor SIAR;
d) aprobă bilanțul și bugetul anual, până la prezentarea și aprobarea lor de Adunarea Generală;
e) numește conducerile redacției revistei „Ingineria Automobilului”, buletinului „INFO 

SIAR”, Centrului de documentare, Centrului de studii, perfecționare și certificare 
profesională, trezorierul, precum și persoana care răspunde de site-ul <siar.ro> și
de adaptarea permanentă a acestuia în funcție de activitatea SIAR;

f) propune atribuirea calității de organizator al Congresului SIAR;
g) stabilește mărimea cotizației membrilor SIAR, diferențiate pe categorii de membri;
h) propune constituirea de noi secții SIAR;
i) propune conferirea calității de membru de onoare al SIAR;
j) adoptă și modifică, după necesitate, componența Comitetului de Onoare al SIAR 

format din reprezentanți mandatați ai membrilor persoane juridice;
k) stabilește norma de reprezentare a membrilor din secții la Adunările Generale ale SIAR;
l) aprobă protocoalele/convențiile de parteneriat cu alte asociații membre ale FISITA.

(2) Președintele nu poate îndeplini, ca regulă generală, mai mult de două legislaturi consecutive.(2) Pr
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Art. 14 (1) Biroul Executiv al Consiliului Director este format din președinte, vicepreședinți și
secretarul general, și asigură conducerea operativă a activității între două ședințe ale Consiliului.

(2) Președintele este reprezentantul legal al SIAR și are dreptul de a delega altor membri ai 
Biroului Executiv responsabilități referitoare la administrarea SIAR.

(3) Biroul Executiv poate numi delegați temporari pentru îndeplinirea unor sarcini specifice, 
poate institui comitete tehnico - științifice pentru conducerea manifestărilor și reuniunilor organizate 
de SIAR sau rezolvarea unor probleme specifice, poate hotărî angajarea de personal cu stabilirea 
remunerației cuvenite cu respectarea prevederilor legale.

(4) Hotărârile Biroului Executiv se consemnează în proces-verbal semnat de președinte și
de secretarul general.

(5) Președintele SIAR convoacă Biroul Executiv ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin o 
dată la două luni. 

Art. 15 Toate funcțiile eligibile prevăzute la art. 9 – 14 pot fi îndeplinite numai de membrii SIAR.

Art. 16 Se constituie Comitetul de Onoare al SIAR, format din membri persoane juridice care susțin 
financiar în mod deosebit societatea, inclusiv prin sponsorizări sau donații.

CAPITOLUL 4. COMISIA DE CENZORI

Art. 17 (1) Comisia de Cenzori este aleasă de către Adunarea Generală pentru o perioadă de patru 
ani și se compune din 3 persoane. 

(2) Comisia de cenzori va prezenta Adunării Generale rapoarte anuale privind controlul 
activității financiare a SIAR.

CAPITOLUL 5. SECȚIILE TERITORIALE

Art. 18 (1) Constituirea unei secții SIAR poate fi solicitată de un număr de minimum 10 membri 
titulari având reședința în localitatea în care va funcționa secția. 

(2) Constituirea unei secții SIAR se aprobă de Adunarea Generală, la propunerea 
Consiliului Director. 

(3) Conducerea secției este formată din președinte, secretar și trezorier, și este aleasă de
către membrii săi la constituire și apoi anual. 

Art. 19 (1) Secția SIAR își desfășoară activitatea în conformitate cu scopul și obiectivele SIAR,  
prevederile prezentului statut și hotărârile Adunării Generale și Consiliului Director, pe baza unui 
program anual de activitate.

(2) Conducerea secției are următoarele atribuții:
a) întocmirea și executarea programului anual de activitate;
b) informarea conducerii și membrilor SIAR despre activitatea secției;
c) păstrarea evidenței membrilor care formează secția SIAR;
d) diseminarea activității SIAR desfășurate pe plan național și/sau internațional;
e) colectarea și depunerea cotizațiilor anuale în contul SIAR.

CAPITOLUL 6. ACTIVITATEA FINANCIARĂ

Art. 20 (1) Veniturile și cheltuielile necesare funcționării SIAR se înscriu în bugetul anual.
(2) Veniturile SIAR provin din:

a) cotizațiile membrilor;
b) cotizațiile societăților membre de onoare;
c) abonamente și vânzarea de publicații și tipărituri de specialitate editate de SIAR sau 

societăți similare din alte țări;
d) taxe de participare la manifestările organizate de SIAR și taxe pentru frecventarea 

cursurilor de pregătire, perfecționare si certificare profesională;
e) taxe pentru înscrierea membrilor persoane juridice în cataloagele de firme editate 

de către SIAR, FISITA etc.;
f) sponsorizări și donații;
g) venituri din alte activități lucrative și participări conform art. 2, alin.1 și 2, din prezentul statut;
h) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii.
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CAPITOLUL 7. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SIAR

Art. 21 (1) Dizolvarea SIAR poate fi de drept, prin hotărâre a instanțelor judecătorești sau poate fi 
hotărâtă de către Adunarea Generală, în prezența a două treimi din constituenți, cu majoritatea 
absolută a voturilor valabil exprimate.

(2) In caz de dizolvare societatea va fi lichidată în condițiile legii.
(3) Litigiile SIAR cu persoane fizice și/sau juridice sunt de competența instanțelor 

judecătorești din România.

CAPITOLUL 8. PREVEDERI FINALE

Art. 22 (1) Lucrările organelor de conducere centrale și teritoriale ale SIAR (Adunarea Generală,
Comitetul Director, Biroul Executiv, adunarea generală a secțiilor SIAR, conducerea secțiilor SIAR) 
se pot desfășura și în format online folosind platforme informatice specializate (cu asigurarea 
comunicării corespunzătoare audio și video).

(2) Prezentul Statut a fost adoptat cu majoritate de voturi de Adunarea Generală a SIAR din 
data de 31 martie 2022.

(3) Prezentul Statut anulează și înlocuiește Statutul SIAR admis prin sentința civilă nr. 67
din 29.01.1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București și modificat prin sentința civilă nr. 67 din 
10.03.1994 a Judecătoriei Sectorului 1 București și sentința civilă nr. 991/303/2014 din 21.02.2014 
a Judecătoriei Sectorului 6 București.

PREȘEDINTE SECRETAR GENERAL

Prof. univ. dr. ing. Prof. univ. dr. ing.
Nicolae BURNETE Minu MITREA

31.03.2022

ERAL

u MITREA

g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.
NiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNicococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococola


