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Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSSM
Art.1. Comisia pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM), constituie forma de organizare cu scop ştiinţific
a unor specialişti reprezentativi din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Art.2. CSSM funcţionează în cadrul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
Art.3. CSSM îşi propune să armonizeze, să coagulez şi să concerteze activităţile de cercetare-dezvoltare, inovare
şi transfer tehnologic, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în cadrul unei reţele de centre universitare de
cercetare şi de institute sau laboratoare de cercetare, care se vor asocia Comisiei, în vederea:
- creşterii rolului şi eficienţei activităţi acestora pe plan ştiinţific, social şi economic;
- promovării progresului ştiinţific şi tehnic în domeniu;
- elaborarea unor strategii sau puncte de vedere ale Comisiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- utilizării mai eficiente a propriului potenţial ştiinţific şi a bazei materiale;
- corelării sinergice a eforturilor de cercetare;
- racordării la reţelele de cercetare europene;
- promovarea creativităţii ştiinţifice în domeniu, în rândul tinerilor cercetători.
Art.4. Comisia pentru Securitate şi Sănătate în Muncă este formată din cadre didactice, cercetători şi alţi specialişti
cu înalt prestigiu ştiinţific şi tehnic, din universităţi, institute, agenţii, centre de cercetare sau unităţi economice,
de pe tot cuprinsul României sau din străinătate, care sunt de acord cu Statutul Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare. Acţiunile organizate de CSSM sunt realizate
de regulă cu concursul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea membrii Comisiei.
Membrii Comisiei pot fi:
- membri fondatori;
- membri titulari;
- membri asociaţi;
- membri invitaţi.
Art.5. Membrii fondatori ai Comisiei sunt specialişti de prestigiu în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
prestigiu confirmat prin opera lor ştiinţifică şi tehnică, care au avut iniţiativa înfiinţării CSSM din cadrul AOSR.
Lista membrilor fondatori este prezentată în anexa la acest Regulament, fiind parte constitutivă a sa.
Art. 6. Membrii titulari pot deveni specialişti recunoscuţi din domeniu, doctori în ştiinţe, care au recomandarea
scrisă a unui membru al AOSR sau a unui membru fondator al CSSM. Hotărârea de acceptare ca membru titular este
luată de Biroul executiv al Comisiei pe baza adeziunii scrise a solicitantului, a memoriului de activitate şi a trei
lucrări ale acestuia, reprezentative pentru domeniu. Hotărârea este confirmată de prima Adunare Generală.
Art. 7. La recomandarea scrisă a unui membru fondator sau a doi membri titulari, cu aprobarea Biroului executiv
pot participa la manifestările comisiei specialişti ca membri asociaţi. Un membru asociat poate deveni membru
titular, după un an de activitate în cadrul Comisiei, cu aprobarea Adunării generale, dacă îşi va demonstra
capacitatea ştiinţifică şi adeziunea la obiectivele Comisiei.
Art.8. La propunerea scrisă a doi membri fondatori sau titulari ai Comisiei, cu aprobarea Biroului executiv, o
personalitate în domeniu din străinătate, care sprijină activităţile Comisiei şi îşi manifestă în scris dorinţa de a face
parte din CSSM, poate deveni membru invitat al comisiei.
Art.9. Fiecare membru al Comisiei trebuie să prezinte anual câte o lucrare în domeniu, fie prin susţinerea la una
dintre manifestările ştiinţifice ale comisiei, fie prin susţinerea la una dintre manifestările ştiinţifice internaţionale sau
publicarea într-o revistă ISI sau de tipul B din clasificarea CNCSIS.
Art.10. Pierderea calităţii de membru al Comisiei se hotărăşte de Adunarea generală pentru nerespectarea prezentului
regulament, prejudicii aduse Comisei sau pentru lipsă de activitate în cadrul Comisiei timp de doi ani.

Art. 11. Organul de conducere al CSSM este Adunarea Generală a membrilor care se întruneşte anual, pentru a
stabili strategia, principalele acţiuni şi bugetul Comisiei. Adunarea Generală a comisiei se convoacă şi ia hotărâri
în conformitate cu statutul AOSR.
Art. 12. Biroul executiv al Comisiei este format din preşedinte, trei vicepreşedinţi şi secretarul ştiinţific,
asigurând conducerea operativă a Comisiei. Membrii biroului sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani, de către
Adunarea generală a membrilor Comisiei.

Art. 13. Comisia pentru Securitate şi Sănătate în Muncă organizează singură sau în colaborare cu alte
instituţii activităţi de cercetare-dezvoltare, informare şi formare continuă sub forma de:
- simpozioane, mese rotunde, seminarii, conferinţe ştiinţifice, etc.;
- cercetări în cadrul Planului Naţional de Cercetare Stiinţifică, a Planurilor departamentale sau a
Programelor de cercetare ale Uniunii Europene;
- studii de documentare şi de fezabilitate pentru proiecte tehnice;
- publicarea unor monografii sau lucrări de sinteză/ştiinţifice;
- organizarea unor cursuri de formare continuă, etc.
Art. 14. Fondurile băneşti ale Comisiei vor fi gestionate de AOSR, care are personalitate juridică şi care reprezintă
Comisia. Ele vor proveni din sumele încasate pentru activităţile de la art. 13, din donaţii, sponsorizări, etc. Ele vor
fi utilizate pentru asigurarea realizării obiectivelor Comisiei şi pentru recompense materiale ale membrilor ei.

