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STATUTUL

ASOCIATIEI DE MEDICINĂ DE LABORATOR DIN ROMANIA

CAPITOLUL I. Dispozitii Generale
Art.1 Denumirea Asociatiei
Asociatia are denumirea de ”ASOCIATIA DE MEDICINA DE LABORATOR DIN
ROMANIA" (AMLR), conform dovezii privind disponibilitatea denumirii, eliberata de
Ministerul de Justitie sub nr.139512/05.11.2014
Art. 2 Sediul Asociatiei
Asociatia are sediul in Tirgu Mures, Str. Prof dr. Gheorghe Marinescu 38, CCAMF, et
3, Cam 107, care va putea fi schimbat pe baza hotărârii Adunarii Generale AMLR.
Art.3 Scopul Asociației. Obiective
Asociatia isi propune sa contribuie la sprijinarea si imbunatatirea pregatirii profesionale
in domeniul medical a specialistilor de laborator - medici, biologi, biochimisti, chimistila sustinerea si impulsionarea cercetarilor stiintifice efectuate de acestia, la
perfectionarea activitatii desfasurate in domeniul medicinii de laborator.
In acest scop, asociatia va desfasura urmatoarele activitati:
a) Va organiza manifestari stiintifice cu participarea de personalitati competente in
specialitatile de laborator, din tara si strainatate;
b) Va organiza cursuri pentru rezidentii si specialistii din laboratoarele medicale;
c) Va sprijini material, tinerii specialisti de laborator pentru achizitionare de
materiale, aparate si reactivi necesari in activitatea de cercetare, pentru a
participa la manifestarile de specialitate, atat la cele din tara, cat si din strainatate
d) Va organiza competii in vederea impulsionarii activitatii profesionale si de
cercetare
e) Va sprijini tinerii specialisti pentru stagii in strainatate, in special pentru
doctoranzi;
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f) Va organiza schimburi de experiente pentru specialiștii din laboratoarele
medicale, in tara si in strainatate, impulsionand cooperarea cu specialisti straini,
in cadrul unor simpozioane sau conferinte;
g) Va face eforturi pentru armonizarea pregatirii specialistilor români din
laboratoarele medicale cu normele educationale ale Uniunii Europene
h) Va facilita accesul specialistilor la accesarea surselor de informare in specialitate;
i) Va sprijini publicarea cercetarilor si studiilor efectuate de tinerii specialisti de
laborator in revistele de specialitate;
j) Va organiza modalitati de premiere a celor mai bune cadre tinere de laborator,
care sa conste in sprijinarea la participarea la stagii sau cursuri in tara sau in
strainatate, documentatie de specialitate, participarea la manifestari stiintifice,
etc;
k) Va sustine activitatile dedicate cresterii calitatii in laboratoarele medicale;
l) Va impulsiona promovarea tehnicilor moderne, de inalta performanta in
diagnosticul medical; va incuraja promovarea şi dezvoltarea informatizării,
automatizarii, a metodelor moderne de investigare si tratament, a celor mai noi
cunostinte stiintifice medicale ce pot influenta direct acuratetea diagnosticului
clinic;
m) Se va preocupa de armonizarea normelor de functionare ale laboratoarelor cu
cele din Uniunea Europana.
n) Asociatia reprezinta membrii in relatia cu Ministerul sanatatii, Colegiul Medicilor
din Romania, OBBCSSR.
Art.4 Durata Asociatiei
Asociatia se constituie pe o durata nederminată.
Art. 5 Patrimoniul social
Patrimoniul social inițial al AMLR este alcătuit dintr-un activ patrimonial în valoare de
1000 lei.
Resursele patrimoniale ale Asociatiei cuprind:
a) sumele provenite din cotizaţiile membrilor;
b) dobanzile, dividendele si chiriile rezultate din plasarea sumelor si fondurilor
disponibile , in conditii legale ;
c) venituri din organizarea si exercitarea de activitati economice;
d) din fonduri de sprijin din tara si strainatate , din incasari realizate in lei sau in
valuta;
e) donaţiile, sponsorizările sau legatele de la persoane fizice, fundaţii, asociaţii şi
societăţi;
f) resursele provenite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale potrivit
Ordonantei Guvernului 26/2000;
g) alte venituri prevăzute de lege.
Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat, in conformitate cu legislatia româna in
materie, pe numele Asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
Intregul profit provenit din participarea la activitati lucrative va fi folosit exclusiv pentru
realizarea obiectivelor asociatiei.
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CAPITOLUL II. Membrii Asociatiei
Art. 6 Membru al Asociatiei poate fi orice persoana care este de acord cu scopul
Asociatiei si care intelege sa contribuie efectiv la realizarea acestuia.
Art.7 Categorii de membri
Asociatia se compune din urmatoarele categorii de membri:
a) membrii fondatori - cei care au constituit asociatia (conform actului
constitut) si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea
patrimoniului social
b) membrii titulari ai asociației - cei care respecta prezentul statut, platesc
cotizatia anuala, activeaza pentru realizarea scopului Asociatiei, au drept
de vot si indeplinesc obligatiile care se stabilesc prin hotararile Adunarii
Generale.
c) membrii de onoare - persoanele fizice si /sau juridice care au adus si aduc
servicii deosebite Asociatiei. Membrii de onoare sunt alesi pe viata si sunt
scutiti de plata cotizatiei. Calitatea de membru de onoare se acorda de
catre Adunarea Generala.
Art.8 Pierderea calitatii de membru
Calitatea de membru titular se pierde prin retragere, caz in care hotararea de retragere
se comunica in cel putin 30 zile înainte de data primei Adunare Generale, sau prin
excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente si hotararile Adunarilor
Generale la sesizarea Consiliului Director.
Orice membru care inregistreaza o restanta de 2 ani succesivi la plata cotizatiei, poate fi
exclus din Asociatie. Un membru exclus din Asociatie poate fi reprimit, daca isi achita
restantele la plata cotizatiei, sau prin reinscriere.
Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patimoniului social.
Art. 9 Drepturile membrilor
Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la Adunarile Generale ordinare si extraordinare si sa-si exprime
prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director si Comisia de Cenzori, daca au
vârsta ceruta de lege, au aptitudini pentru functiile la care candideaza si nu au
suferit nici o condamnare penala;
c) sa participe la actiunile organizate de Asociatie, precum si la reuniunile
internationale;
d) sa aibă acces la informatiile din baza de date a Asociatiei.
Art.10 Obligatiile membrilor
Membrii AMLR au urmatoarele obligatii:
a) să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale
Asociatiei si actele de constituire și de organizare ale Asociatiei;
b) să sprijine moral si material AMLR;
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c) să achite cotizaţia de membru stabilită de Adunarea Generală;
d) sa participe activ la actiunile desfasurate de Asociatie;
e) sa apere interesele asociatiei si sa sprijine desfasurarea activitatilor; acesteia in
tara si strainatate.
f) să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material AMLR.
CAPITOLUL III. CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
Art. 11 Adunarea generala
Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor
asociatiei.
Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea si revocarea cenzorului/membrilor comisiei de cenzori
e) infiintarea de filiale;
f) dezbate si aproba statutul si actul constituitiv ale Asociatiei, modificarile si
completarile acestora;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase
dupa lichidare;
h) aproba asocierea/afilierea sau colaborarea cu organizatii nationale si internationale
similare.
i) examineaza si aproba raportul consiliului director, prezentat de catre Presedintele
asociatiei;
j) aproba strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
k) stabileste forma, locul, periodicitatea si modul de desfasurare a manifestarilor
stiintifice si cheltuielile aferente acestora , pe baza propunerii Consiliului Director;
l) orice alte atributii prevazute in lege sau statut;
Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control
permament asupra Consiliului Director si a cenzorului/ comisiei de cenzori.
Adunarea generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru
desfasurarea ei, sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita
pentru desfasurarea ei, in acest din urma caz, dacă:
 se impune in mod necesar modificarea statutului;
 apar situatii care pun in pericol existenta Asociatiei;
 la cererea scrisa a unui numar de cel putin o treime din numarul
membrilor
Adunarea generala se convoaca de catre Consiliul Director printr-un convocator scris,
care va cuprinde data, locul si ordinea de zi si care se va aduce la cunostinta celor
interensati in termenele prevazute, dupa caz. Odata cu comunicarea datei , locului si a
ordinii de zi a adunarii generale, se pun la dispozitia participantilor materiale supuse
dezbaterii. Participantii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, facute in
scris si depuse la secretaritul asociatiei cu cel putin 5 zile inainte de data la care are loc
adunarea generală.
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Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 1/3 din totalul
membrilor Asociatiei. In cazul in care nu se realizeaza cvorumul dupa prima convocare,
cea de a doua va fi valabila indiferent de numarul de persoane asociate prezente, iar
deciziile se vor lua cu majoritate simpla.
In cadrul adunării generale, fiecare membru are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Hotararile Adunarii generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, cu exceptia
celor care au ca obiect dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului ei.
Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru membrii care nu au luat
parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
Adunarea generala este condusa de Presedinte sau, in lipsa, de inlocuitorul sau, care are
obligatia sa comunice situatia prezentei asociatilor si lista nominala a celor prezenti.
Dizolvarea asociatiei sau modificarea scopului social pot fi decise doar de catre 2/3
dintre membrii Adunarii generale.
Art. 12 Consiliul Director
Consiliul Director este format din Presedinte, 2 Vicepresedinti, un membru, un secretar
si un trezorier, cu un mandat de 4 ani. Consiliul se intruneste anual si ori de cate ori este
necesar si ia decizii cu votul majoritatii simple a membrilor săi.
Consiliul director poate lua hotarari in prezenta a cel putin jumatate plus unu din
membrii sai. In caz de balotaj, votul Presedintelui este decisiv.
Consiliul Director asigura punerea in executare a hotărarilor Adunarii Generale.
Membri Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea Generala.
In exercitarea componentei sale, Consiliul Director:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioda anteriora, executarea
bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si
cheltuieli, proiectul programelor Asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) isi elaboreaza regulamentul intern de functionare;
d) gestioneaza patrimoniul asociatiei;
e) propune Adunarii generale modificarea statutului si regulamentului, cand considera
ca este necesar;
f) numeste departamentele de diverse profile, cat si organele de administratie si control;
g) tine evidenta tuturor activitatilor desfasurate in scopul realizarii obiectului asociatiei;
h) supune la vot deschis in cadrul Adunarii generale inlocuirea unui membru al
Consliului Director si numeste altul;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
j) aproba schimbarea sediului asociatiei;
k) propune Adunarii Generale locul, data, tematica, modul de desfasurare si durata
congreselor si altor forme de manifestari stiintifice nationale si cu participare
internationala, precum si cheltuieli aferente acestora;
l) analizeaza cazurile de prejudiciere a patrimoniului asociatiei si propune sau ia masuri
corespunzatoare.
Presedintele Consiliului Director reprezinta asociatia in relatiile cu oficialitatile medicale
stiintifice si social politice, precum si cu tertii. Presedintele este ales din randul celor mai
reprezentative personalitati ale medicinei de laborator.
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Preşedintele Asociatiei este ales de Adunarea Generală, 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 consililui 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 manifestarilor stiintifice nationale si cu
participare internationala.
- prezideaza intrunirile asociatiei
Vicepresedintii si membrii consiliului director conlucreaza direct cu presedintele pentru
rezolvarea problemelor curente si raspund de programele profesionale, stiintifice, de
educatie continua de etica si deontologie medicala.
Secretarul asociatiei rezolva problemele curente ale asociatiei impreuna cu presedintele,
pregateste intrunirile consiliului director si adunarii generale ale asociatiei, raspunde de
arhivarea documentelor asociatiei si de evidenta membrilor si coordoneaza comunicarea
intre membrii asociatiei, precum si actiunile Consiliului Director.
Trezorierul Asociatiei ține evidenta fondurilor asociatiei, aproba cheltuielile curente, cu
avizul presedintelui, propune proiectul anual de buget de venituri si cheltuieli, spre
aprobare, Consiliului Director si raspunde de incasarea taxelor de inscriere si a
cotizatiilor. Trezorierul nu are drept de vot în hotărârile Consiliului director.
Art. 13 Controlul financiar
Contabilul intocmeste evidenta primara si declaratiile sistemului financiar annual.
Controlul financiar al Asociatiei este asigurat de un cenzor/o comisiei de cenzori prin
alegere de catre Adunarea generala. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
In realizarea competentei sale, cezorul/ comisia de cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept la vot;
d) elaboreaza regulamentul propiu intern de functionare.
Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de
cenzori/ cenzorului.
CAPITOLUL IV. REPREZENTAREA SI COLABORAREA
Art.14 Reprezentarea
Asociatia va fi reprezentata in relatiile cu tertii, persoane fizice si juridice din tara sau
strainatate de catre Presedintele Consiliului Director. In lipsa acestuia reprezentarea pot
fi delegati Vicepresedintii sau alte persoane alese in Adunarea Generala.
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Art.15 Colaborarea
Pentru realizarea scopului sau/si dezvoltarea relatiilor cu institutii avand profil
asemanator sau un obiect de activitate complementar, din tara sau strainatate, Asociatia
va incheia prin reprezentatii sai conventii, protocoale acoduri de cooperare etc.
CAPITOLUL V. PUBLICAȚII
Art. 16. Revista Romana de Medicina de Laborator (www.rrml.ro) este publicatia oficiala
a Asociatiei de Medicină de Laborator din Romania.
Art. 17. Membrii fondatori ai revistei: Prof. Dr. Dobreanu Minodora, Dr. Liviu Sorin
Enache, Dr. Chim. Ileana Funduc, Conf.Dr. Ileana Constantinescu, Chim. Sorin Gâju.
Art. 18 Structura Comitetului de Redactie este urmatoarea: redactor sef, redactor senior,
redactor sef adjunct, redactori de specialitate, tehnoredactori, secretar, traducator.
Art. 19 Redactorul sef este numit de Consiliul Director al asociatiei si trebuie sa fie o
personalitate recunoscuta in domeniul medicinei de laborator.
Art. 20. Structura comitetului de Redactie este constituita de catre redactorul sef.
Art. 21. Activitatea revistei se desfasoara conform unui regulament intern
Art. 22. Activitatea revistei este evaluata anual de Consiliul Director al asociatiei.
Art. 23. Comitetul 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 intru
totul prevederile prezentului statut.
CAPITOLUL VI. DISPOZITII FINALE
Art. 24 Modificarea statutului
Orice modificare a prezentului statut se va efectua in conditiile prevazute mai sus cu
respectarea legislatiei in vigoare.
Art. 25 Dizolvarea Asociatiei
Dizolvarea asociatiei poate avea loc numai prin hotararea Adunarii Generale, in cazul in
care scopurile pentru care a fost constituita nu mai pot fi realizate.
Prin hotararea de dizolvare se vor stabili si modalitatea de lichidare patrimoniului,
destinatia bunurilor Asociatiei si va fi desemnat Lichidatorul.
Bunurile Asociatiei vor fi distribuite altor asociatii si organizatii cu scop similar.
Art.26 Semne distinctive
Societatea va avea stampila si sigla propie.
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