STATUTUL
Societăţii Române a Horticultorilor
Cap. I - Probleme generate
Art. 1. - Societatea Română a Horticultorilor este o organizaţie profesională, ştiinţifică, de
orientare şi popularizare formată din specialişti, amatori şi simpatizanţi, oameni de ştiinţă şi cultură
interesaţi în programul horticulturii româneşti.
Art. 2. - Societatea este persoana juridica constituita din membrii, persoane fizice şi juridice,
care activează sub patronajul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, şi are sediul în Bucureşti,
Departamentul Regiilor şi Societăţilor Comerciale pe Acţuni, Bulevardul Carol I nr. 17, sector 3.
Cap. II Societatea are drept scop:
a) de a contribui la unirea tuturor forţelor umane la dezvoltarea horticulturii: la rezolvarea
problemelor teoretice şi practice ale producţiei şi valorificării produselor horticole;
b) de a stimula dragostea şi pasiunea pentru horticultură, încurajând pe toţi oamenii de bine de
a participa la răspandirea noilor cunostinţe tehnico-economice, a celor tradiţionale, prin o revistă de
specialitate, buletine documentare informative, în vederea dezvoltării interesului şi angrenarea
cultivatorilor în aplicarea lor;
c) de a apăra drepturile şi interesele profesionale, de a promova valorile autentice;
d) de a acorda îndrumări şi asistenţă tehnică, de a efectua expertize, documentaţii de investiţii,
proiecte de înfiinţare plantaţii pomicole şi amenajări de parcuri şi gradini publice şi private, de
explotarea eficientă, valorificarea superioară şi comercializarea produselor horticole, etc;
f)

de a recomanda, şi eventual a sprijini, procurarea de seminte şi material săditor horticol

pentru cei interesaţi;
g)

de a colabora cu toate societăţile din Federaţia specialiştilor din agricultură şi alte

societăţi cu activitate adiacentă, precum şi cu societăţi naţionale şi internaţionale horticole: Academia
Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice. Societatea de protecţia mediului, SISH, OIV, etc.;
h) de a organiza reuniuni tehnico-ştiinţifice, consfătuiri, conferinţe, simpozioane, în ţară şi
peste hotare, cicluri de cursuri de perfecţionare, stagii, precum şi concursuri, expoziţii, etc.
Cap. III - Organizare
Art. 3. - Societatea de horticultură este organizată pe dorneniii, şi anume:
a) Comisia de legumicultură, culturi câmp şi sere;
b) Comisia de pomicultură, inclusiv arbuşti şi căpşuni;
c) Comisia de floricultură şi arhitectură peisageră;
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d) Comisia pentru cultura cartofului;
e) Comisia de viticultură şi vinificaţie;
f) Comisia de valorificare a produselor horticole;
g) Comisia de proiectare şi dezvoltare a horticulturii
h) Comisia de informare, propagandă pentru ridicarea competenţei profesionale.
Fiecare comisie este condusă de un organism ales în şedinţa plenară a membrilor comisiei.
Art. 4. - Societatea are o structură organizatorică proprie, iar la nivelul judeţelor pot lua fiinţă
filial, incluzand toate comisiile pe domenii sau numai unele.
Art. 5. - Organele de conducere ale societăţii sunt:
a) Conferinţa Naţională reprezintă organul de conducere al Societăţii Române a
Horticultorilor. Ea se convoacă din doi în doi ani în sesiune extraordinară pentru alegerea noilor
organe de conducere. Conferinţa Naţională poate fi convocată şi în afara acestui interval de Consiliul
de conducere din proprie iniţiativă sau la cererea a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor
activi ai societăţii sau a reprezentanţilor acestora. Norma de reprezentare este de unul la douazeci de
membri activi.
Conferinţa Naţională, este valabil constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din
numărul delegaţilor participanţi. Hotărârile conferinţei se iau cu majoritatea simplă de voturi, cu
excepţia: modificării statutului sau a ridicării calităţii de membru al societăţii, când hotărarea se ia cu
cel putfn 2/3 din numarul participantilor.
Conferinţa Naţională a Societăţii Române a Horticultorilor are urmatoarele atribuţii:
- stabileşte obiectivele şi modul de realizare al acestora;
- analizează şi aprobă rapoartele Consiliului de conducere;
- hotarăşte asupra modificării statutului societăţii:
- alege Consiliul de conducere şi Comisia de cenzori ale societăţii.
b) Consiliul de conducere al societăţi raspunde de activitatea societăţii în perioada dintre
conferinţe. El este ales de Conferinţa Naţională pe termen de patru ani. Consiliul de conducere este
alcătuit din: un preşedinte. 8 vicepreşedinţi. 2 secretari (coordonator şi tehnic) şi 18 membri din cei
mai buni specialişti din cercetare, învăţamânt, producţie. etc. Preşedinţii filialelor fac parte din
Consiliul de conducere al societăţii.
Şedinţele Consiliului de conducere sunt anuale şi se consideră statutare dacă sunt prezente cel
puţin jumatate plus unu din membri. Atribuţiile consiliului sunt:
- conduce activitatea societăţii între conferinţele naţionale aducând la îndeplinire hotărârile
acesteia;
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- pregateşte şi convoacă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Conferinţei naţionale şi se
îngrijeşte de buna lor desfăşurare:
- coroborează proiectul planului anual de activitate şi proiectul planului de venituri şi cheltuieli,
care se vor supune aprobării Conferinţei rationale;
- alege Biroul executiv;
- desemneaza colegiul de redacţie al revistei societăţii, al buletinului documentar-informativ,
etc.
Preşedintele Consiliului de conducere al societăţii are următoarele atribuţii: reprezintă
societatea în relaţiile ei cu diferite institute şi organizaţii. precum şi în orice alte imprejurari şi
convoaca Biroul consiliului de conducere al societaţii.
c) Societatea are în organizarea să şi o Comisie de cenzori alcatuită din 3 persoane: 1
preşedinte şi 2 membrii, din care unul expert autorizat al Ministerului de Finanţe.
d) Biroul executiv al Consiliului de conducere, asigură activitatea permanentă a societăţii. El
este format din 15 persoane: un preşedinte, 8 vicepreşedinti (câte unul din fiecare comisie), secretar şi
6 membri.
- conduce întreaga activitate a societăţii şi urmăreşte îndeplinirea planului de activitate al
acesteia;
- controlează şi sprijină activitatea filialelor;
-

dispune de mijloace financiare ale societaţii în conformitate cu bugetul, încheie acte şi

convenţii, asigură publicarea periodicelor, se ocupă de relaţiile naţionale şi internaţionale, etc.
Fiecare din cele 8 comisii: legumicultură, pomicultură, viticultură şi vinificaţie, floricultură,
valorificarea produselor horticole, proiectare şi informare, se compune din: un preşedinte (care este
vicepreşedinte în Consiliul de conducere) unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, un secretar şi membri.
e)

Veriga lucrativă teritorială este filiala judeţeană, care se creaza în funcţie de necesităţi.

cu aprobarea Consiliului de conducere.
Organul de conducere al filialei judeţene este Adunarea generală care se întruneşte de două ori
pe an. Între adunările generale filiala este condusă de un birou executiv compus din: preşedinte,
vicepreşedinte, secretar şi membri.
Art. 6. - Toate organele de conducere ale Societăţii vor fi alese în mod democratic, cu
majoritate simplă de voturi.
Cap. IV • Membrii societăţii
Art. 7. - Membrii societăţii de horticultură sunt persoane fizice şi persoane juridice, formate din
membrii fondatori, membrii de onoare şi membrii activi, care recunosc prezentul statut.
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a) Membrii persoane fizice pot fi acele persoane care participa la activitatea societaţi de
horticulture cat şi persoane direct angrenate şi interesate în aceasta activitate.
b) Membrii persoane juridice. colective, pot fi regii autonome, societăţii comerclale,
intreprlnderi agro-horticole, scoll şi institute de inva{amant superior, institute de cercetari şi proiectari
organizatii colective, etc., interesate în orientarea şi dezvqltarea horticulturii.
c) Membrii de onoare pot fi personalitati marcante care si-au adus o contribute meritorie în
dezvoltarea şi afirmarea horticulturii romanesti.
d) Membrii fondatori sunt declarate. toate persoanele care au participat la Adunarea generala de
constituire a societaţi.
Calitatea de membru individual sau juridic se dobandeste pe baza cererii scrise personale,
admisă de Biroul executiv şi implica plata taxei de inscriere şi a cotizatiei anuale.
Membrii Societăţii Romane a Horticultorilor au urmatoarele drepturi:
- să participe şi să faca propuneri, exprimandu-si liber punctul de vedere la toate formele
organizate ale societăţii:
- să beneficieze de toate mijloacele de informare profesională aflate la dispoziţia societaţii;
- să se adreseze conducerii societăţii în orice problemă din domeniul profesional;
- să prezinte în cadrul manifestărilor societăţii rezultatele cercetareilor proprii şi sa-si publice
referatele în publicatiile societaţii:
- să participe cu studii, referate, s.a. la conferinţe, congrese, simpozioane intemationale, de a
beneficia de burse de documentare, informare sau specializare îin ţară sau peste hotare;
- să participe cu drept de vot la adunarile societăţii de a alege şi de a fi ales în organele de
conducere: Conferinţa Naţionala, Consiliul de conducere, Biroul executiv, conducerea filialei, etc.
să reprezinte societatea pe baza unei imputerniciri a Consiliului de conducere, în relate cu alte
organisme din tara şi strainatate, inclusiv în asistenţa tehnica internationala.
Membrii Societăţii Romane a Horticultorilor au şi larma-toarele indatoriri, obligaţii:
- să participe activ la realizarea scopurilor societăţii şi la manifestarile profesionale ale
acesteia;
- să respecte prevederile statutului societăţii;
- să indeplineasca însărcinările primite din partea organelor alese ale societăţii;
- să sprijine material societatea prin achitarea cotizaţiilor.
Membrii care nu-şi plătesc cotizaţia timp de un an pierd calitatea de membru.
Cap. V - Mijloace materiale şi financiare
Art. 8. - Patrimoniul societăţii romane a horticultorilor se compune din mijloace financiare şi
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materiale. Mijloacele financiare se realizeaza din:
-

taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor:

-

taxele de participare la manifestarile stiintifice ale societăţii;

-

donaţi şi subvenţi, sponsorizări:

-

contracte de cercetare, studii. documentarii, proiecte. etc.

-

fonduri provenite din editarea şi difuzarea publicatiilor;

-

diverse: expoziţii, concursuri.

Mijloace materiale ale societăţii se realizeaza prin: donaţi, înzestrări, achiziţii.
Veniturile Societaţii Române a Horticultorilor vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor cu
editarea de materiale, procurarea de card, abonamente periodice, telefon, poştă, studii, etc, organizare
reuniuni, precum şi cele legate de funcţionarea secretariatului permanent al societăţii, etc.
Toate fondurile societăţii se păstrează la CEC sau instituţi bancare.
Bugetul anual al societăţii se aprobă de conferinţa naţională.
Cap. VI - Probleme finale
Art. 9. - Statutul Societăţii Române a Horticultorilor se poate completa şi modifica de către
conferinţa naţională.
Art. 10. - Durata societăţii este nelimitată.
Art. 11.- Societatea română de horticultură poate organiza:
- casă de ajutor reciproc;
- casă de odihnă;
- cluburi specifice profesionale;
- centru de perfecţionare profesională pe nivele de pregatire;
- experti autorizaţi;
- alte acţiuni.
Art. 12. - Societatea română a horticultorilor are drept la ştampilă, marcă, cont bancar sau CEC
şi poate elibera carnete şi insigne.
Art. 13. - În caz de desfiinţare, patrimoniul societăţii de horticultură, trece în proprietatea
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.
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