ACADEMIA ROMÂNĂ
Comitetul Naţional Român de Astronomie

STATUT

Capitolul I
Scopul şi atribuţiile Comitetului Naţional Român de Astronomie
Art. 1. Comitetul Naţional Român de Astronomie – C.N.R.A. – este o organizaţie ştiinţifică, cu
caracter consultativ, fără scop lucrativ, care funcţionează pe lângă Prezidiul Academiei Române,
conform dispoziţiilor legale (Legea privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române şi Statutul
Academiei Române) şi prevederilor prezentului Statut.
Art. 2. Scopul C.N.R.A. este:
a) să reprezinte astronomia din România în Uniunea Astronomică Internaţională – U.A.I. şi în alte
organizaţii ştiinţifice internaţionale de specialitate;
b) să contribuie la dezvoltarea colaborării interne şi internaţionale în domeniul astronomiei şi la
intensificarea relaţiilor dintre specialiştii români şi străini în interesul progresului ştiinţific;
c) să sprijine dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în România privind diferitele ramuri ale
astronomiei;
d) să sprijine dezvoltarea învăţământului astronomiei în România, ca o componentă importantă a
culturii ştiinţifice naţionale.
Art. 3. Pentru realizarea scopului său, C.N.R.A.:
a) se afiliază la U.A.I., precum şi la alte organisme ştiinţifice internaţionale, unde reprezintă
astronomia românească, interesele Academiei Române şi implicit ale României;
b) asigură colaborarea cu U.A.I. în diferite domenii ale astronomiei; sprijină participarea
reprezentanţilor României la Adunările Generale şi la comisiile de specialitate ale U.A.I. şi ale altor
organizaţii internaţionale la care C.N.R.A. este afiliat;
c) propune specialiştii care să devină membri ai U.A.I.;
d) colaborează şi participă la organizarea de congrese, conferinţe şi alte asemenea acţiuni, interne şi
internaţionale, menite să contribuie la dezvoltarea cooperării ştiinţifice în domeniul astronomiei şi
creşterii vizibilităţii astronomiei româneşti pe plan mondial;
e) poate înfiinţa comisii sau grupuri de lucru care să-şi desfăşoare activitatea pe durată determinată (de
exemplu 3, 6 sau 12 luni) destinate realizării unor obiective concrete (de exemplu elaborarea de
rapoarte şi strategii pentru probleme specifice comitetului). Activitatea acestora va fi coordonată de un
preşedinte şi un secretar numiţi din rândul membrilor C.N.R.A.
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Art. 4. C.N.R.A. este constituit pe o perioadă nedeterminată.
Art.5. C.N.R.A. îşi are sediul la Institutul Astronomic, Str. Cuţitul de Argint nr. 5, sectorul 4, 040557
Bucureşti şi are sigla

aprobată de Biroul Prezidiului Academiei Române prin adresa Nr. 910/22.09.2015. Adresa de internet
a C.N.R.A. este http://www.astro.ro/cnra.
Capitolul II
Membrii C.N.R.A.
Art. 6. C.N.R.A. include membri activi, membri onorifici şi membri consultanţi.
a) Poate deveni membru activ al C.N.R.A. orice astronom care, prin activitatea sa ştiinţifică
recunoscută pe plan naţional şi internaţional, contribuie la dezvoltarea astronomiei în România. De
asemenea, pot deveni membri ai C.N.R.A. şi specialişti din domenii conexe, având preocupări de
astronomie sau înrudite cu aceasta, materializate prin realizări deosebite. Documentele necesare pentru
alcătuirea dosarului pentru obţinerea calităţii de membru al C.N.R.A. sunt: (i) cerere personală, (ii)
curriculum vitae în care să evidenţieze contribuţiile reprezentative pentru astronomie, (iii) listă de
lucrări, (iv) două recomandări scrise din partea a doi membri ai C.N.R.A. Dosarul va fi depus la Biroul
Executiv al C.N.R.A.
b) Calitatea de membru onorific al C.N.R.A. este acordată de Adunarea Generală, pe baza
recomandării Biroului Executiv, unor personalităţi ştiinţifice cu rezultate excepţionale în domeniul
astronomiei, a explorării spaţiului cosmic sau în domenii înrudite.
c) Lipsa de activitate specifică a unui membru activ, sesizată de Biroul Executiv, atrage după sine
atribuirea calităţii de membru consultant.
Art. 7. Primirea de noi membri în C.N.R.A. se face de către Adunarea Generală, în mod individual, cu
majoritate de două treimi din voturile total exprimate, pe baza recomandărilor scrise a doi membri ai
C.N.R.A. şi cu avizul Biroului Executiv.
Art. 8. Calitatea de membru al C.N.R.A. se poate pierde prin:
a) cerere personală;
b) desfăşurarea de acţiuni contrare intereselor C.N.R.A.;
c) deces.
Art. 9. Excluderea din C.N.R.A. se face de către Adunarea Generală, în mod individual, cu majoritate
de două treimi din voturile total exprimate, pe baza referatului Biroului Executiv.
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Capitolul III
Organele de conducere ale C.N.R.A. şi atribuţiile acestora
Art. 10. C.N.R.A. are următoarele organe de conducere:
a) Adunarea Generală;
b) Biroul Executiv.
Art. 11. Adunarea Generală se compune din toţi membrii C.N.R.A. şi are următoarele atribuţii:
a) analizează şi aprobă proiectul de activitate şi raportul anual întocmite de Biroul Executiv;
b) alege membrii Biroului Executiv pe funcţii, dintre membrii activi ai C.N.R.A.;
c) aprobă candidaturile membrilor C.N.R.A. propuşi pentru a deveni membri ai U.A.I.;
d) aprobă modificarea Statutului;
e) aprobă primirea şi excluderea de membri C.N.R.A., la propunerea Biroului Executiv.
Art. 12. a) Adunarea Generală se convoacă de către Biroul Executiv în şedinţă ordinară, de regulă o
dată pe an, dar şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este nevoie.
b) Biroul Executiv are obligaţia de a convoca Adunarea Generală şi la cererea a cel puţin o treime din
numărul total al membrilor C.N.R.A.
c) Şedinţele Biroului Executiv şi ale Adunării Generale a C.N.R.A. pot avea loc şi prin teleconferinţă.
Modalitatea concretă de realizare a acesteia va fi comunicată în timp util membrilor C.N.R.A. de către
Biroul Executiv, individual şi/sau pe site-ul C.N.R.A.-ului.
Art. 13. Adunarea Generală este statutar constituită dacă numărul membrilor activi prezenţi, împreună
cu numărul membrilor activi conectaţi în teleconferinţă şi împreună cu numărul de voturi sosite prin
corespondenţă, asigură cvorumul necesar de jumătate plus unu din totalul membrilor activi ai
C.N.R.A. În caz contrar, Adunarea Generală se amână cu cel mult o lună, când îşi va desfăşura
lucrările indiferent de numărul de participanţi. Membrii activi ai C.N.R.A. care nu pot participa nici
online la Adunarea Generală, au posibilitatea de a delega alţi membri activi ai C.N.R.A. care să-i
reprezinte în vederea exprimării votului. Această situaţie trebuie adusă la cunoştiinţa Biroului Executiv
până la începerea Adunării Generale, prin scrisoare, fax sau e-mail.
Art.14. Adunarea Generală hotărăşte în toate problemele cu o majoritate simplă din totalitatea
membrilor activi. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în functie de cerinţe.
Art. 15. În intervalul dintre sesiunile Adunării Generale, C.N.R.A. este condus de Biroul Executiv.
Acesta este compus din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi doi membri, aleşi pe funcţii de către
Adunarea Generală. Biroul Executiv se alege pe o perioadă de patru ani, dintre membrii activi.
C.N.R.A. poate avea şi un preşedinte de onoare.
Art.16. Biroul Executiv are următoarele atribuţii:
a) reprezintă C.N.R.A. în relaţiile cu diferite instituţii, precum şi în orice alte împrejurări;
b) întocmeşte şi supune anual spre aprobare Adunării Generale raportul asupra activităţii desfăşurate;
c) înaintează spre confirmare Academiei Române raportul şi proiectul de activitate al C.N.R.A.,
aprobate de Adunarea Generală;
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d) propune Adunării Generale candidaţi pentru a deveni membri ai U.A.I.;
e) desemnează delegaţi ai C.N.R.A. pentru Adunările Generale ale U.A.I., precum şi pentru Adunările
celorlalte organizaţii internaţionale la care C.N.R.A. este afiliat;
f) propune candidaţi U.A.I. pentru a deveni membri ai Comisiilor U.A.I.;
g) propune Academiei Române componenţa comitetului de redacţie al revistei Romanian
Astronomical Journal spre a fi aprobat.
Art. 17. Preşedintele C.N.R.A. coordonează, conduce şi răspunde faţă de Adunarea Generală şi
conducerea Academiei Române de activitatea Biroului Executiv şi a întregului C.N.R.A. De regulă, el
este reprezentant naţional în U.A.I.
Art. 18. Vicepreşedintele C.N.R.A. ajută pe preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale şi îl înlocuieşte
în lipsă.
Art. 19. Secretarul Biroului Executiv al C.N.R.A. are următoarele atribuţii:
a) pregăteşte lucrările pentru şedinţele Biroului Executiv al C.N.R.A. şi cele ale Adunărilor Generale;
b) asigură executarea hotărârilor organelor de conducere;
c) întocmeşte corespondenţa şi păstrează arhiva C.N.R.A.
Capitolul IV
Dispoziţii finale
Art. 20. Cotizaţia C.N.R.A. la U.A.I. se asigură de către Academia Română.
Art. 21. Odată cu aprobarea prezentului Statut de către Adunarea Generală, vechiul Statut îşi pierde
valabilitatea.

Aprobat în Adunarea Generală a C.N.R.A. din 17 martie 2017

4

