
 

 

 
 

 

REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE AL  

“ASOCIATIEI de MEDICINA de LABORATOR DIN ROMANIA - AMLR” 

 

CAPITOLUL I 

Art.1. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul si Actul constitutiv ale Asociatiei de 

Medicina de Laborator din Romania. 

 CAPITOLUL II 

Art.2. Poate deveni membru al Asociatiei orice persoana fizica care este de acord cu scopul Asociatiei 

si care intelege sa contribuie efectiv la realizarea scopului, a luat cunostinta despre Statutul si 

Regulamentul de functionare al Asociatiei pe care s-a angajat sa le respecte  

Art.3. Membrii Asociatiei sunt membrii fondatori, membrii activi si membrii de onoare.  

Art.4. Membru activ poate deveni orice persoana fizica in varsta de cel putin 18 ani, care este de 

acord cu scopul Asociatiei si care intelege sa contribuie efectiv la realizarea scopului Asociatiei. 

Membrii activi trebuie sa respecte toate obligatiile ce decurg din calitatea de membru. Membrii activi 

se bucura de drepturile ce decurg din calitatea de membru, recunoscute de Statut si Regulament. 

 Art.5. Membru de onoare poate deveni orice persoana fizica, personalitate a vietii medicale, 

stiintifice sau alte persoane care sprijina Asociatia si s-a angajat sa respecte prevederile Statutului si 

ale Regulamentului. Calitatea de membru de onoare se dobandeste prin Dispozitia Consiliului 

Director, cu acordul membrilor activi; membrii de onoare au toate drepturile si obligatiile ce decurg 

din calitatea de membru, cu exceptia celor recunoscute doar membrilor activi si sunt scutiti de la 

achitarea cotizatiei.  

Art.6. Membrii Asociatiei beneficiaza de toate drepturile ce decurg din calitatea de membru, doar 

daca au cotizatia platita la zi, cu exceptia membrilor de onoare. Cuantumul cotizatiei este stabilit prin 

Dispozitia Consiliului Director. 

Art.7. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:  

a. Sa participe la actiunile organizate de Asociatie si sa faca propuneri in Adunarea Asociatiei;  

b. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, cu indeplinirea conditiilor cerute de Regulament 

si Statut;  
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c. Sa beneficieze de informari periodice referitoare la activitatea Asociatiei; 

d. Sa foloseasca bunurile din patrimoniul Asociatiei dar numai pentru activitatile organizate de 

Asociatie;  

e. Au dreptul la contestatie impotriva dispozitiilor referitoare la persoana lor luate de Consiliul 

Director 

 

Art.8. Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:  

a. Sa respecte statutul si regulamentul Asociatiei;  

b. Sa respecte Hotararile Adunarii Generale si  Dispozitiile Consiliului Director;  

c. Sa plateasca cotizatia anuala precum si celelalte contributii financiare necesare desfasurarii 

activitatii Asociatiei,  conform cuantumului stabilit de Consiliul Director;  

d. Sa participe la activitatea Asociatiei;  

e. Sa aiba o comportare demna si civilizata fata de ceilalti membrii ai Asociatiei, respectandu-le 

activitatea indiferent de pozitia lor in Asociatie.  

 

Art.9. Calitatea de membru al Asociatiei se pierde astfel:  

a. La cerere;  

b. Prin aplicarea sanctiunii de excludere definitiva sau temporara;  

c. In cazul in care nu a achitat cotizatia de membru pe o perioada de 2 ani.  

 

Art.10. In caz de nerespectare a Statutului, Regulamentului Asociatiei, a hotararilor Adunarii 

Generale precum si a dispozitiilor Consiliului Director, membrii Asociatiei pot fi sanctionati. 

Sanctiunile sunt aplicate de Presedintele Asociatiei sau in lipsa acestuia de ceilalti membri ai 

Consiliului Director, cu acordul majoritatii Consiliului Director, la propunerea membrilor activi,  sau a 

membrilor Consiliului Director. Sanctiunile ce pot fi aplicate sunt urmatoarele:  

a. Avertisment;  

b.Privarea pentru o perioada de 4 ani de dreptul de a fi ales in organele de conducere;  

c. Excluderea care poate fi definitiva sau temporara .  

 

Art.11. Sanctiunile sunt aplicate prin dispozitie a Consiliului Director, dupa ascultarea celui 

sanctionat. In cazul in care cel propus a fi sanctionat, convocat de Consiliul Director in scopul 

ascultarii sale lipseste cu rea credinta, absenta lui nu poate impiedica aplicarea sanctiunii. Sanctiunea 

de excludere definitiva se poate aplica doar in urmatoarele cazuri:  

a. Incalcarea in mod repetat a Statutului si a Regulamentului Asociatiei, precum si a 

hotararilor Conferintelor sau a Congreselor Asociatiei si a dispozitiilor Consiliului Director;  

b. Producerea de daune morale sau materiale Asociatiei;  

c. Condamnarea definitiva pentru savarsirea unor fapte penale intentionate.  

 

CAPITOLUL III - CONSILIUL DIRECTOR 

Art.12. Consiliul Director al Asociatiei indeplineste conducerea operativa a Asociatiei. Atributiile 

generale ale Consiliului Director sunt stabilite de Statutul Asociatiei. Consiliul Director este compus 

din:  



 

 

a) Președinte 

b) Vicepreședinte responsabil pentru activitatea organizatorică 

c) Vicepresedinte responsabil pentru activitatea educațională și profesională  

d) Membru responsabil pentru activitatea  științifică și editarea sit-urilor asociatiei 

e) Secretar 

f) Trezorier 

 
Art. 12.1 Preşedintele Asociatiei este ales de Adunarea Generală pe baza de candidatura, cu un 
mandat de 4 ani. Mandatul nu poate fi reînnoit succesiv.  
Presedintele are urmatoarele atributii principale: 
- coordoneaza activitatea curenta a asociatiei si propune spre aprobare consiliului director 
problemele de competenta acestuia; 
- aproba, cheltuielile curente ale asociatiei, intre doua sesiuni ale consiliului director; 
- pregateste, impreuna cu secretarul general, reuniunile consiliului director si ale adunarii generale; 
- informeaza consiliul director despre activitatea desfasurata intre doua intruniri ale acestuia; 
- se preocupa cu organizarea si desfasurarea programului manifestarilor stiintifice nationale si cu 
participare internationala. 
- prezideaza intrunirile asociatiei 
 
Art. 12.2 Vicepresedintii Asociatiei conlucreaza direct cu presedintele pentru rezolvarea problemelor 
curente referitoare la : 
- organizarea si desfasurarea manifestarilor stiintifice, cursurilor si altor manifestari cu caracter 
educativ, pregateste intrunirile consiliului director, raspunde de arhivarea documentelor asociatiei. 
- programele profesionale, stiintifice, de educatie continua, de etica si deontologie medicala. 
 
Art. 12.3 Membrul in Consiliul director este responsabil de intretinerea sit-urilor asociatiei, precum si 
de transmiterea electronica a informatiilor catre membrii asociatiei. 
 
Art. 12.4 Secretarul Asociatiei tine corespondenta si evidenta membrilor si coordoneaza comunicarea 
intre membrii asociatiei, precum si actiunile Consiliului Director. 
 
Art. 12.5 Trezorierul Asociatiei tine evidenta fondurilor asociatiei, propune proiectul anual de buget 
de venituri si cheltuieli, spre aprobare, Consiliului Director si raspunde de incasarea taxelor de 
inscriere si a cotizatiilor. 
 

Art.13. Consiliul Director este ales de Adunarea Generala a Asociatiei prin vot secret odata la patru 
ani. Membru al Consiliului Director poate deveni orice membru al Asociatiei care indeplineste 
conditiile prevazute de Statut si Regulament.  

Art.14. Consiliul Director este convocat de Presedinte in scris cu cel putin sapte zile inainte de data 
sedintei. Odata cu convocarea va fi aratata ordinea de zi a sedintei. In exercitarea atributiilor sale 
Consiliul Director emite dispozitii luate cu majoritatea membrilor Consiliului Director. Dispozitiile 
luate cu respectarea Statutului si a Regulamentului sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei.  

Art. 15. Alegerile Consiliului Director se desfasoara in ziua Adunarii Generale a Asociatiei prin vot 
secret. Membrii Consiliului Director pot fi alesi ori revocati cu majoritate de voturi exprimate de catre 
membrii cu drept de vot. Atributiile Presedintelui sunt stabilite prin Statut. Cu acordul Consiliului 



 

 

Director, presedintele, poate delega exercitarea unora din atributiile sale unui alt membru al 
Consiliului Director. Calitatea de Presedinte se pierde la cerere, prin revocare de catre Adunarea 
Generala a Asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere potrivit Art.11 din prezentul 
Regulament.  

Art.16. Presedintele Consiliului Director este totodata si Presedintele Asociatiei. Presedinte al 
Consiliului Director poate fi orice membru activ, major care indeplineste urmatoarele conditii:  

a. Are o vechime neintrerupta ca membru in asociatie de cel putin 2 ani ;  

b. Se implica activ in activitatea Asociatiei. 

Presedintele este ales de Adunarea Generala a Asociatiei prin vot secret.  

Art.17.Membrii in Consiliului Director, pot fi orice membru activ major, care indeplineste 
urmatoarele conditii:  

a. Are o vechime neintrerupta ca membru in Asociatie de cel putin un an ;  

b. A participat la activitatile Asociatiei in mod activ.  

Art. 18. Membrii in Consiliului Director sunt alesi dupa aceeasi procedura ca si Presedintele 
Asociatiei. Consiliul Director poate delega membrilor exercitarea unor atributii ale Consiliului 
Director, cu respectarea Statutului. Calitatea de membru in Consiliului Director,  se pierde la cerere, 
prin revocare de catre Conferinta sau Congresul Asociatiei si in cazul primirii sanctiunii de excludere 
potrivit Art. 11 din prezentul regulament.  

ART.19. In caz de vacantare a unui post din Consiliul Director, se vor organiza alegeri pentru 
completarea Consiliului Director. In acest caz sunt aplicabile toate dispozitiile privitoare la alegerea 
membrilor Consiliului Director din prezentul regulament.  

CAPITOLUL IV – PATRIMONIUL ASOCIATIEI 

Art. 20. Patrimoniul Asociatiei este destinat următoarelor scopuri: comunicare cu membrii Asociatiei 
(sit-uri de specialitate, anunturi, legaturi telefonice), sustinerea materiala a unui contabil, și a unui 
jurist, organizarea manifestarilor Asociatiei (programe, deplasari, sustinerea invitatilor, mape, 
ecusoane, afise, materiale promotionale, inchirierea locatiilor de desfasurare a manifestarilor, 
premii, servicii contabile, programe sociale, cheltuieli de protocol etc), acordarea de premii pentru 
cel mai bun poster și pentru activitate științifică, acordarea de granturi de cercetare si achizitionare 
de dispozitive, materiale si reactivi pentru sustinerea activitatilor de cercetare, susținerea 
deplasărilor membrilor implicați în activități de reprezentare a asociatiei la nivel national si 
international. 

CAPITOLUL V - STRUCTURA ADMINISTRATIVA 

ART.21. Departamentul financiar este compus din contabilul si trezorierul Asociatiei. 

ART.22. Contabilul este subordonat Consiliului Director, este o persoana din afara Asociatiei, cu studii 
de specialitate si care poate fi retribuit de Asociatie cu respectarea legislatiei muncii.  

Atributiile contabilului sunt urmatoarele:  

a. raspunde de intreaga activitate financiara a Asociatiei;  

b. raspunde de respectarea legislatiei in ce priveste organizarea gestiunilor; 



 

 

c. reprezinta Asociatia in relatiile cu organismele financiar-contabile;  

d. indeplineste alte atributii din domeniul financiar-contabil stabilite de Consiliul Director.  

Contabilul poate fi sanctionat pentru neindeplinirea atributiilor ce-i revin cu sanctiunile prevazute de 
prezentul Regulament.  

Art. 23. Trezorierul asociatiei are urmatoarele atributii: tine evidenta intrarilor si iesirilor in registrul 
de casa al cheltuielilor asociatiei, verifica modul de folosire a patrimoniului asociatiei, a contributiilor 
si taxelor asociatiei, prezinta contabilului situatia financiara lunara. 

CAPITOLUL VI - COMISIA DE CENZORI 

Art.24. Comisia de Cenzori se compune din trei cenzori alesi odata la patru ani, de Adunarea 
Generala, dintre membrii Asociatiei, care nu detin nici o alta functie in Consiliul de Conducere sau in 
structura administrativa a Asociatiei. Unul dintre cenzori trebuie sa aiba pregatire de specialitate. 
Atributiile Comisiei de Cenzori sunt urmatoarele: 

a. controleaza activitatea gestionara a persoanelor cu responsabilitati in cadrul Asociatiei 
intocmind in acest scop un raport;  

b. verifica activitatea membrilor Consiliului Director,  

c. prezinta anual rapoarte asupra activitatii Asociatiei in cadrul Adunarii Generale.  

Art.25. In exercitarea atributiilor sale, Comisia de Cenzori este independenta, raspunzand numai in 
fata Adunarii Generale. In cazul in care constata unele neregularitati savarsite de catre membrii 
structurii administrative, poate cere Consiliului Director revocarea acestora. In cazul in care constata 
savarsirea unor neregularitati de catre membrii Consiliului Director, poate solicita intrunirea unei 
Adunari Generale extraordinare a Asociatiei, cu acordul a cel putin 30% din membrii activi. Comisia 
de Cenzori poate cere membrilor activi suspendarea din functie a membrului Consiliului Director ce a 
savarsit abateri, pana la Conferinta extraordinara a Asociatiei. Suspendarea va fi aprobata numai cu 
votul a cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor activi.  

Art.26. Incetarea calitatii de membru al Comisiei de Cenzori, se poate realiza numai la cerere sau prin 
revocare de catre Adunarea Generala. Membrii Comisiei de Cenzori, pot fi sanctionati pentru 
neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce le revin numai de catre Adunarea Generala a 
Asociatiei cu sanctiuniile prevazute de prezentul regulament. In cazul in care membrii  Comisiei de 
Cenzori savarsesc neregularitati, sau in caz de vacantare a unui post din Comisia de Cenzori, va fi 
convocata Adunarea Generala extraordinara a Asociatiei pentru revocarea acestora din functie sau 
pentru completarea comisiei, de catre Consiliul Director cu acordul a cel putin 30% din membrii 
activi.  

Art 27. Intre adunarile generale votul membrilor asociatiei se poate solicita si electronic. 

 

CAPITOLUL VII - PUBLICATIILE ASOCIATIEI 

Art. 28. Revista Romana de Medicina de Laborator constituie publicatia oficiala a Asociatiei de 
Medicina de Laborator din Romania. 

Art. 29. Structura Comitetului de Redactie este urmatoarea: redactor sef, redactor senior, redactor 
sef adjunct, redactori de specialitate, tehnoredactori, secretar, traducatori. 

Art. 30. Criterii de includere in Comitetul de Redactie: initiativa proprie, experienta profesionala 



 

 

si/sau universitara, publicistica, limbi straine cunoscute, experienta in utilizarea calculatorului. 

Art. 31. Criterii de excludere: la cerere, neindeplinirea sarcinilor prevazute in regulamentul intern de 
redactie, inactivitate totala. 

Art. 32. Comitetului de Redactie are dreptul de a utiliza si dispune de resursele financiare care rezulta 
din activitatea revistei (abonamente, taxe de redactare/ publicare, sponsorizari dedicate revistei, alte 
venituri obtinute conform legii), respectand prevederile statutului si regulamentului AMLR. 

CAPITOLUL VIII - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE 

Art.33. Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul Asociatiei si intra in vigoare in urma 
aprobarii de catre Adunarea Generala a membrilor AMLR. Prezentul Regulament poate fi modificat 
ori de cate ori este nevoie, folosind aceeasi procedura. 


