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STATUTUL 

SOCIETĂŢII ROMÂNE DE MEDICINA MUNCII 

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Denumirea: Societatea Română de Medicina Muncii (SRMM).  

 

Art. 2. Societatea Română de Medicina Muncii este o asociaţie profesională ştiinţifică, 

independentă, apolitică, neguvernamentală, nonprofit, fără scopuri religioase, cu personalitate 

juridică, constituită în baza legislaţiei din România. 

 

Art. 3. Sediul Societăţii Române de Medicina Muncii este în Bucureşti, str. Foişorului, nr. 

11, bl. F7C, sc. 1, et. 6, ap. 26, camera nr. 2, sector 3.  

 

Art. 4. Societatea Română de Medicina Muncii se constituie pe durată nedeterminată, de la 

data înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

 

Art. 5. Asociația se declară independentă de alte organizații sau sindicate, dar își rezervă 

dreptul de a întreține cu acestea relații de colaborare și de a-și exprima punctul de vedere față 

de orice chestiuni de interes pentru membrii săi. 

 

 

CAPITOLUL II - SCOP, OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI 

 

Art. 6. Scopul Societăţii Române de Medicina Muncii îl constituie promovarea asistenţei 

medicale, învățământului și cercetării în domeniul medicinei muncii, apărarea drepturilor și 

intereselor membrilor săi în relație cu alte persoane fizice sau juridice, acordarea de 

consultanță în domeniul medicinei muncii, precum şi activitǎţi de binefacere pentru pacienţii 

cu boli profesionale. 

 

Art. 7. Obiectivele Societăţii Române de Medicina Muncii, în vederea realizării scopului 

prevăzut la art. 6, sunt următoarele:  
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a) să ridice nivelul ştiinţific al membrilor săi, propagând în rândurile acestora cuceririle 

ştiinţei, tehnicii şi experienţei acumulate în domeniu, pe plan național și internaţional şi să 

promoveze tradiţiile medicinei muncii din ţara noastră;  

b) să instruiască și să disemineze cunostințele în domeniul medicinei muncii și al promovării 

sănătății la locul de muncă, contribuind prin aceasta la formarea medicală continuă a 

medicilor și a altor categorii profesionale (specialiști în domeniul securității și sănătății în 

muncă, ergonomiști, igienişti, asistente medicale, psihologi etc.); 

c)  să dezvolte cercetarea științifică în domeniul medicinei muncii; 

d) să promoveze specialitatea și interesele medicilor de medicina muncii în fața autorităților, 

a partenerilor sociali (patronate, sindicate), a altor categorii profesionale (specialiști în 

domeniul securității și sănătății în muncă, psihologi etc.), a publicului larg și a cadrelor 

medicale; 

e)  să promoveze sănătatea la locul de muncă; 

f) să dezvolte standarde de bună practică în domeniul medicinei muncii în ceea ce privește 

diagnosticarea, reabilitarea medicală, tratamentul și prevenirea bolilor profesionale, a bolilor 

legate de profesie și a bolilor asociate, precum și în ceea ce privește promovarea sănătății la 

locul de muncă; 

g) să formeze parteneriate sau alte forme de colaborare, după caz, cu societăți medicale din 

țară și din străinătate în vederea îmbunătățirii asistenței medicale la locul de muncă, a 

prevenirii bolilor profesionale și a celor legate de profesiune, a schimbului de cunoștințe și 

specialiști sau în cercetarea de specialitate; 

h) să contribuie la îmbunătățirea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă.  

i) cu avizul Consiliului Director asociația poate asigura sprijin pentru și ȋn interesul 

pacienţilor cu boli profesionale. 

 

Art. 8. Pentru realizarea acestor obiective, Societatea Română de Medicina Muncii va 

desfăşura următoarele activităţi:  

a) organizează congrese naţionale și internaționale, conferințe, simpozioane, mese rotunde, 

programe educaționale prin internet (webinar), ateliere de lucru (workshop), şedinţe de 

comunicări, cursuri de educație medicală continuă la distanță (prin poștă sau prin internet, on-

line, interactive) sau alte forme de manifestări științifice pentru diseminarea cunoştințelor în 

domeniul medicinei;  

b) editează "Romanian Journal of Occupational Medicine" (RJOM), revistă a Societăţii 

Române de Medicina Muncii;  
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c) editează, tipărește și distribuie materiale de informare și documentare cu privire la 

sănătatea în muncă; 

d) se afiliază la asociațiile naţionale şi internaţionale de profil şi trimite delegaţi la 

manifestările profesionale ale acestora; 

e) dezvoltă programe menite să informeze autoritățile, partenerii sociali și publicul larg 

privind aspectele de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale la locul de muncă; 

f)  susține interesele medicilor de medicina muncii în fața autorităților; 

g) propune acte legislative în domeniul securității și sănătății la locul de muncă; 

h) derulează programe de promovare a sănătății la locul de muncă; 

i) colaborează cu asociațiile profesionale ce acționează în domeniul securității și sănătății la 

locul de muncă în atingerea scopului comun de îmbunătățire a sănătății lucrătorilor; 

j) colaborează cu Colegiul Medicilor în ariile de competență ale acestuia pentru problematica 

specifică a specialității de medicina muncii; 

k) accesează fonduri pentru derularea de proiecte de cercetare în domeniul medicinei muncii; 

l) realizează colaborări și parteneriate cu instituții guvernamentale și neguvernamentale din 

țară și străinătate; 

m) formulează standardele de bună practică în domeniul medicinei muncii și elaborează 

ghiduri pentru autoritățile competente; 

n) apără interesele ştiinţifice, profesionale şi materiale ale membrilor săi; 

o) alocă, în limite rezonabile de buget, resurse financiare pentru formare profesională, 

membrilor săi; 

p) stimulează interesul privind cercetarea ştiinţifică a medicilor tineri prin realizarea de 

concursuri cu premii din fondul asociației şi/sau din sponsorizări, a celor mai valoroase 

lucrări, cu ocazia manifestărilor ştiinţifice; 

q) realizează orice alte activităţi necesare pentru atingerea obiectivelor.  

 

 

CAPITOLUL III - MEMBRI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII 

 

Art. 9. (1) Pot fi membri titulari - cu drept de vot - ai Societăţii Române de Medicina Muncii, 

medici specialişti sau medici rezidenţi în specialitatea medicina muncii- cetăţeni români fără 

deosebire de naţionalitate, gen, religie. 

(2) Calitatea de membru titular este acordată de către Consiliul Director celor care doresc să 

se înscrie şi să activeze în Societatea Română de Medicina Muncii şi achită cotizaţia. 
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Art. 10. (1) Pot fi membri asociaţi - fără drept de vot - ai Societăţii Române de Medicina 

Muncii, medici români din alte specialități, ergonomiști, chimiști, fizicieni, psihologi, 

igienişti, alți specialiști care activează în domeniul medicinei muncii sau în specialități 

înrudite, precum şi specialiști străini care activează în domeniul medicinei muncii. 

(2) Membrii asociaţi nu au dreptul de a vota și de a fi aleși în structurile de conducere ale 

Societăţii Române de Medicina Muncii. 

(3) Exceptând prevederile de la alin. (2) membrii asociaţi au aceleaşi drepturi și obligaţii ca și 

membrii titulari. 

 

Art. 11. (1) Calitatea de preşedinte de onoare al Societăţii Române de Medicina Muncii se 

acordă de către Consiliul Director al asociaţiei, președinților asociației care au dus până la 

capăt mandatul pentru care au fost investiți. 

(2) Preşedintele de onoare are drept de vot în cadrul Adunării Generale fără a avea obligația 

de a achita taxa de membru.  

(3) Titlul onorific se acordă pe viață. 

 

Art. 12. (1) Calitatea de membru de onoare al Societăţii Române de Medicina Muncii se 

acordă medicilor români cu o îndelungată activitate ştiinţifică şi profesională în cadrul 

Societăţii Române de Medicina Muncii, de către Consiliul Director al asociaţiei, la 

propunerea membrilor Societăţii Române de Medicina Muncii. 

(2) Membrul de onoare are drept de vot în cadrul Adunării Generale fără a avea obligația de a 

achita taxa de membru. 

(3) Titlul onorific se acordă pe viață. 

 

Art. 13. (1) Cuantumul cotizației este stabilit anual prin hotărârea Consiliului Director al 

Societăţii Române de Medicina Muncii. 

(2) Membrii pensionari (titulari sau asociaţi) și medicii rezidenți  plătesc 50% din cuantumul 

cotizației. 

 

Art. 14. Membrii titulari ai Societăţii Române de Medicina Muncii, au următoarele drepturi:  

a) să voteze şi să fie aleşi în Consiliul Director al asociaţiei și al sucursalelor teritoriale; 

b) să participe la manifestările ştiinţifice organizate de Societatea Română de Medicina 

Muncii; 
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c) să fie trimişi ca delegaţi sau invitaţi la manifestările ştiinţifice din ţară și străinătate, în 

contul Societăţii Române de Medicina Muncii, în limita bugetului alocat şi cu acordul 

Consiliul Director;  

d) să publice articole în revista “Romanian Journal of Occupational Medicine” (RJOM) dacă 

întruneşte condiţiile de publicare;  

e) să participe la dezbateri în cadrul adunărilor generale şi să aleagă organele de conducere 

ale Societăţii Române de Medicina Muncii;  

f) să li se acorde evidenţieri sau premieri pentru activitatea ştiinţifică (lucrări originale şi 

valoroase) sau pentru activitatea profesională;  

g) să fie numiţi în comisiile de experţi organizate de autorităţi sau alte foruri; 

h) să propună Consiliului Director nominalizarea membrilor de onoare. 

 

Art. 15. Membrii Societăţii Române de Medicina Muncii, au următoarele îndatoriri:  

a) să cunoască și să respecte statutul, regulamentul intern de funcţionare, precum și orice altă 

hotărâre luată de către Adunarea Generală, Consiliul Director și Președinte; 

b) să achite cotizaţia de membru până la sfârșitul anului calendaristic; 

c) să notifice secretarului Societăţii Române de Medicina Muncii orice modificare cu privire 

la datele de contact, statutul profesional și orice altă modificare de interes pentru asociaţie; 

d) să nu desfăşoare activități care ar prejudicia imaginea Societăţii Române de Medicina 

Muncii. 

 

Art. 16. Calitatea de membru al Societăţii Române de Medicina Muncii se retrage: 

(1) Prin hotărârea Adunării Generale a asociaţiei în caz de:  

a) abateri grave de la deontologia medicală, sancţionate ca atare de către Colegiul Medicilor; 

b) fapte penale; 

c) încălcarea statutului sau a regulamentului intern de funcţionare. 

(2) În mod automat: 

a) la cerere; 

b) la neachitarea cotizaţiei până la data de 31 decembrie a anului anterior, după notificarea 

prealabilă de către trezorier; 

c) prin deces. 
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Art. 17. (1) Redobândirea calităţii de membru al Societăţii Române de Medicina Muncii, în 

cazul pierderii acesteia datorită abaterilor disciplinare, se poate obţine după minim 2 ani de la 

data hotărârii de retragere, cu pierderea continuității vechimii. 

(2) Redobândirea calităţii de membru, în cazul retragerii acesteia la cerere sau datorită 

neîndeplinirii obligaţiilor financiare, se obţine prin cererea de reînscriere adresată asociaţiei, 

cu pierderea continuității vechimii. 

 

 

CAPITOLUL IV - CONDUCERE, ORGANIZARE, CONTROL 

 

Art. 18. Organele asociației sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul Director; 

c) Comisia de Cenzori. 

 

Art. 19. (1) Organul suprem de conducere al Societăţii Române de Medicina Muncii este 

Adunarea Generală a membrilor asociaţiei formată din totalitatea membrilor titulari ai 

Societăţii Române de Medicina Muncii. 

(2) Adunarea Generală se întrunește statutar o dată pe an (Adunare Generală Ordinară) și în 

sesiune extraordinară (Adunare Generală Extraordinară) ori de câte ori este nevoie. 

(3) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către președinte sau de către 

înlocuitorul acestuia cu cel puțin 30 zile înainte de data propusă, cu anunțarea datei, orei, 

locului, precum și a ordinii de zi. 

(4) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de către președinte, sau de cel puțin 

1/3 din membrii Consiliului Director sau de cel puțin 1/3 din membrii titulari ai asociației, cu 

anunțarea datei, orei, locului, precum și a ordinii de zi. 

(5) Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din 

numărul membrilor titulari ai asociaţiei. 

(6) Se va reconvoca Adunarea Generală dacă nu se întruneşte numărul necesar de membri 

pentru a se ține prima Adunare Generală. 

 (7) Toate hotărârile Adunării Generale ordinare sau extraordinare se iau prin vot direct, cu 

majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepția alegerii preşedintelui şi a componenței 

Consiliului Director care este supusă votului secret al membrilor titulari prezenți la ședință. 
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 (8) În şedinţele Adunării Generale în care se organizează alegerea preşedintelui şi a 

componenței Consiliului Director nu este permisă reprezentarea prin mandat, fiecare membru 

exprimându-şi votul în nume propriu. 

 

Art. 20. Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei; 

b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; 

c) alege și revocă președintele; 

d) alege componenţa Consiliului Director al asociaţiei; 

e) analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ia hotărâri privind 

orientarea şi direcţiile de dezvoltare ale asociaţiei pentru perioada următoare;  

f) aprobă modificări de statut și act constitutiv; 

g) alege şi revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;  

h) hotărăște înființarea și dizolvarea sucursalelor teritoriale; 

i) dizolvă şi lichidează asociaţia; 

j) stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare; 

k) hotărăște excluderea membrilor care nu respectă statutul, regulamentul intern de 

funcţionare sau hotărârile luate de către aceasta; 

l) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut. 

 

Art. 21. (1) Consiliul Director al Societăţii Române de Medicina Muncii este format din: 1 

(un) preşedinte, 2 (doi) vicepreședinți, 1 (un) secretar, 1 (un) trezorier și 4 (patru) membri. 

(2) Consiliul Director se alege în cadrul Adunării Generale prin vot secret, o dată la 4 ani și 

asigură administrarea patrimoniului în raporturile cu terţii, hotărând asupra căilor de realizare 

a scopului propus de asociaţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a prezentului statut, a 

regulamentului intern de funcţionare şi a hotărârilor Adunării Generale. 

(3) Alegerea componenţei Consiliului Director se face din rândul membrilor titulari cu o 

vechime neîntreruptă de cel puţin 3 ani care și-au depus candidatura; depunerea candidaturii 

se face pentru o singură funcție în Consiliului Director, respectiv pentru cea de preşedinte, 

secretar, trezorier, vicepreşedinte sau membru în noul Consiliu Director. 

(4) Alegerea membrilor Consiliului Director se face de către Adunarea Generală prin vot 

secret, separat pentru fiecare funcție în parte; pentru funcțiile de președinte, secretar și 

trezorier se alege câte o singură persoană, pentru funcția de vicepreședinte se aleg primii doi 
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candidați clasaţi în ordinea votului exprimat, iar pentru funcția de membru al Consiliului 

Director se aleg primii patru candidați clasaţi în ordinea votului exprimat. 

 

Art. 22. (1) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în întruniri periodice 

şi speciale.  

(2) Întrunirile Consiliului Director sunt convocate de preşedinte, sau de către cel puţin 

jumătate din membrii Consiliului Director, prin trimiterea unei înştiinţări scrise în care se vor 

menţiona data, ora, locul şi scopul întâlnirii, către toţi membrii Consiliului Director și ai 

comisiei de cenzori, cu cel puţin 7 zile înainte de data stabilită.  

(3) Întrunirile vor fi statutare în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul  

membrilor Consiliului Director, iar hotărârile vor fi luate prin votul majorității simple. 

(4) Deciziile în cadrul Consiliul Director sunt luate cu jumătate plus unu din voturile celor 

prezenți; în caz de balotaj, președintele are votul decisiv. 

 

Art. 23. Consiliul Director admnistrează asociaţia în perioada dintre Adunările Generale şi 

are următoarele atribuţii:  

a) convoacă Adunarea Generală Ordinară și poate convoca Adunarea Generală Extraordinară 

în conformitate cu art.19 din prezentul statut; 

b) întocmeşte planul de activitate, organizează şi îndrumă activitatea asociaţiei conform 

hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, organizează manifestări ştiinţifice în domeniul 

medicinei muncii (congrese, conferinţe naţionale, simpozioane, comisii de experţi, şedinţe de 

comunicări sau alte forme de manifestări științifice); 

c) poate hotărî schimbarea sediului asociaţiei; 

d) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

e) poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care 

nu au calitatea de membru titular pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama 

asociaţiei;  

f) întocmește și modifică Regulamentul Intern de funcționare al Societăţii Române de 

Medicina Muncii; 

g) aprobă calitatea de membru titular și de membru asociat; 

h) aprobă organigrama și strategia de personal a Societăţii Române de Medicina Muncii; 

i) alege și schimbă coordonatorii de departamente precum și coordonatorii de proiecte 

conform regulamentului intern de funcţionare; 

j) propune Adunării Generale strategiile de dezvoltare a asociației; 



	 9	

k) întocmește și prezintă Adunării Generale rapoarte anuale financiare și de activitate; 

l) aprobă afilierea asociației la alte asociații, precum si afilierea altor asociații la aceasta; 

m) acordă calitatea de membru de onoare și pe cea de președinte de onoare al Societăţii 

Române de Medicina Muncii; 

n) desemnează membrii în comisiile de experţi la solicitarea organelor competente;  

o) îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute în lege și statut. 

 

Art. 24. (1) Preşedintele Societăţii Române de Medicina Muncii este ales prin vot secret, o 

dată la 4 ani de către Adunarea Generală dintre  membrii titulari care și-au depus candidatura 

pentru această funcție. 

(2) La prezentarea candidaturii trebuie să pună la dispoziţia tuturor membrilor obiectivele pe 

care le are în vedere de-a lungul mandatului său.  

(3) Deţinerea unei funcții politice sau de președinte / director al altei ONG este incompatibilă 

cu cea de Președinte al Societăţii Române de Medicina Muncii.  

(4) La terminarea mandatului preşedintele poate deveni președinte de onoare al Societăţii 

Române de Medicina Muncii. 

(5) Preşedintele Societăţii Române de Medicina Muncii are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea asociaţiei  pe care o reprezintă pe perioada mandatului său de 4 

ani;  

b) reprezintă legal asociaţia în relaţia cu terţii; 

c) stabileşte legături ştiinţifice cu asociaţii similare din alte ţări în baza hotărârilor Consiliului 

Director; 

d) reprezintă asociaţia la întruniri, conferinţe şi alte evenimente; 

e) prezidează şedinţele Consiliului Director şi Adunării Generale, cu excepţia Adunărilor 

Generale în care se discută situaţia sa; 

f) asigură şi verifică toate aspectele de funcţionare legală a asociaţiei; 

g) întruneşte, la nevoie, Consiliul Director şi Adunarea Generală; 

h) deţine ştampila asociaţiei; 

i) deţine actele de constituire ale asociaţiei; 

j) are drept de semnătură în bancă, reprezentând Societatea Română de Medicina Muncii în 

faţa băncii şi a altor agenţi economici;  

k) evidenţiază sau premiază pe membrii asociaţiei cu activitate deosebită;  

l) are alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din prezentul statut. 
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Art. 25. (1) Vicepreşedinţii Societăţii Române de Medicina Muncii sunt aleși prin vot secret, 

o dată la 4 ani, de către Adunarea Generală dintre membrii titulari care și-au depus 

candidatura pentru această funcție. 

(2) Vicepreşedinţii Societăţii Române de Medicina Muncii au următoarele atribuţii:  

a) menţin comunicarea între forurile de conducere şi membrii asociaţiei; 

b) coordonează activitatea științifică și organizatorică a Societăţii Române de Medicina 

Muncii,  distribuția sarcinilor fiind lăsată în seama hotărârii Consiliului Director. 

c) unul dintre ei, votat de Consiliul Director, este nominalizat să înlocuiască preşedintele 

asociaţiei în absenţa motivată a acestuia. 

 

Art. 26. (1) Trezorierul Societăţii Române de Medicina Muncii este ales prin vot secret, o 

dată la 4 ani, de către Adunarea Generală dintre membrii titulari care și-au depus candidatura 

pentru această funcție. 

(2) Trezorierul Societăţii Române de Medicina Muncii are următoarele atribuţii: 

a) încasează, după caz, bani proveniţi din cotizaţii, taxe de înscriere în asociaţie, sponsorizări, 

taxe de participare la manifestări ştiinţifice; 

b) menţine registrul de casă şi documentele financiare ale asociaţiei; 

c) menţine inventarul patrimoniului  asociaţiei şi situaţia privind folosirea acestuia; 

d) prezintă Adunării Generale rapoarte anuale privind situaţia financiar - contabilă, urmărind 

ca întreaga activitate să fie în concordanţă cu scopurile asociaţiei; 

e) întocmește și arhivează convenţiile, contractele cu furnizori, contractele de sponsorizare, 

precum şi orice alte contracte încheiate cu agenţi economici.  

 

Art. 27. (1) Secretarul Societăţii Române de Medicina Muncii este ales prin vot secret, o dată 

la 4 ani, de către Adunarea Generală dintre membrii titulari care și-au depus candidatura 

pentru această funcție. 

(2) Secretarul Societăţii Române de Medicina Muncii are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte, prelucrează şi păstrează arhiva de acte, procese verbale, cereri de adeziune, 

acorduri, lista membrilor şi alte date de logistică şi organizare ale asociaţiei, cu excepţia 

actelor de constituire care se află la preşedinte; 

b) colaborează cu vicepreşedinţii la menţinerea legăturii între forurile de conducere şi 

membrii asociaţiei;  

c) prezintă membrilor Consiliului Director, la cerere, date despre asociaţie; 

d) pregăteşte întâlnirile Consiliului Director şi Adunarea Generală; 
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e) răspunde de difuzarea hotărârilor asociaţiei; 

f) întocmeşte rapoarte, note, statistici despre activităţile asociaţiei. 

 

Art. 28. (1) Membrii Consiliului Director ai Societăţii Române de Medicina Muncii sunt 

aleşi prin vot secret, o dată la 4 ani, de către Adunarea Generală dintre membrii titulari care 

și-au depus candidatura pentru această funcție. 

(2) Membrii Consiliului Director ai Societăţii Române de Medicina Muncii au atribuţii în 

organizarea şi  coordonarea departamentelor asociaţiei conform regulamentului intern de 

funcționare. 

 

Art. 29. (1) Membrul asociaţiei care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării 

Generale, este interesat personal sau prin soţul/soția sa, ascendenţii sau descendenţii săi, 

rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua 

parte la deliberare şi nici la vot. 

(2) Membrul asociaţiei care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate 

asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

 

Art. 30. (1) În cadrul Societăţii Române de Medicina Muncii se pot înfiinţa sucursale 

teritoriale.  

(2) Sucursala teritorială este condusă de un președinte de sucursală ales o dată la 4 ani de 

către membrii asociaţiei din sucursala respectivă. 

(3) La înfiinţarea sucursalei teritoriale Consiliul Director desemnează un președinte interimar 

de sucursală care organizează la nivel teritorial alegerile președintelui de sucursală. 

(4) Sucursala teritorială are atribuţii date în competenţa ei de către Consiliul Director al 

Societăţii Române de Medicina Muncii. 

(5) Modalitatea de alegere a președintelui de sucursală este stabilită prin regulamentul intern 

de funcționare al asociaţiei. 

 

Art. 31. (1) Cenzorul (comisia de cenzori) se stabilește prin hotărârea Adunării Generale, 

numirea fiind obligatorie în cazul în care asociaţia are mai mult de 15 membri titulari. 

(2) În cazul în care Societatea Română de Medicina Muncii are mai mult de 100 de membrii 

titulari înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se 

exercită de către o comisie de cenzori. 
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(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri; membrii Consiliului 

Director nu pot fi cenzori. 

(4) Membrii comisiei de cenzori sunt aleși, o dată la 4 ani, prin vot direct, cu majoritate 

simplă, de către Adunarea Generală dintre membrii titulari, iar cel puţin unul dintre cenzori 

trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. 

(5) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori sunt prevăzute în  

regulamentul intern de funcționare al asociaţiei. 

 

Art. 32. În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori desfășoară 

următoarele activități:  

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

 

 

CAPITOLUL V - PATRIMONIU 

 

 

Art. 33. (1) Societatea Română de Medicina Muncii are personalitate juridică, fiind deplin 

autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic. 

(2) Societatea Română de Medicina Muncii  are cont bancar si ştampilă proprie. 

(3)Patrimoniul Societăţii Române de Medicina Muncii este în valoare de 250 

(douăsutecincizeci) lei. 

(4)Patrimoniul iniţial al asociaţiei la data ȋnfiinţării asociaţiei a fost 0 (zero) lei conform art. 

32 din Legea nr.21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii). 

(5) Patrimoniul Societăţii Române de Medicina Muncii se compune din totalitatea 

mijloacelor financiare şi materiale puse la dispoziţie, care sunt folosite în conformitate cu 

dispoziţiile legale; acestea cuprind cotizații ale membrilor asociaţiei, donații, sponsorizări, 

taxe de participare la manifestări științifice sau programe de educație medicală continuă la 

distantă, venituri provenind din publicarea unor materiale științifice, cu caracter didactic, a 

“Romanian Journal of Occupational Medicine” (RJOM), precum și fonduri accesate pentru 

derularea unor proiecte de cercetare, dezvoltare, etc.  
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CAPITOLUL VI - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA  

 

Art. 34. (1) Asociaţia se dizolvă: 

a) de drept prin imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită; 

b) prin hotărârea judecătorească atunci când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau 

contrare ordinii publice sau în cazul în care se urmăresc alte scopuri sau obiective decât cele 

pentru care s-a constituit; 

c) prin hotărârea Adunării Generale: asociaţia se poate dizolva la cerere, această hotărâre 

fiind aprobată de 2/3 din totalul numărului membrilor titulari prezenţi. 

 

Art. 35. În cazul dizolvării Societăţii Române de Medicina Muncii, bunurile vor fi transmise 

unor persoane juridice de drept public sau privat cu scop asemănător sau identic. 

 

Art. 36. În cazul dizolvării unei sucursale teritoriale, întreg patrimoniul rămas în urma 

lichidării este transmis către sediul central al Societăţii Române de Medicina Muncii. 

 

Art. 37. Procesul verbal de dizolvare al Societăţii Române de Medicina Muncii se depune în 

original la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociația în termen de 15 zile de 

la data şedinţei de dizolvare, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. 

 

 

CAPITOLUL VII - DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

Art. 38. Dispoziţiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare şi nu pot 

fi interpretate contrar acestora. 

 

Art. 39. Aspectele organizatorice nemenţionate în statut sunt prevăzute în Regulamentul 

Intern de Funcționare. 

 

Art. 40. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii. 

 

Prezentul statut adoptat în şedinţa Adunării Generale din data de 31 mai 2019, întră în 

vigoare începând cu data deciziei instanţei judecătoreşti teritoriale, mai puţin prevederile 
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legate de numărul membrilor Consiliului Director, care se aplică începând cu data 

următoarelor alegeri. 

 

Prezentul Statut a fost încheiat în limba română, în 3 (trei) exemplare şi reprezintă voinţa 

liber exprimată a membrilor Societăţii Române de Medicina Muncii.  

 

 

 

Presedinte, 

Prof. Dr. Eugenia Naghi 

 


