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Asociatiei Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie

Capitolul I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL ASOCIATIEI
Art. 1. Denumirea asociatiei este Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie
(engl. Romanian Society for Medical Mycology and Mycotoxicology); dovada disponibilitatii
denumirii a fost emisa de Ministerul Justitiei ‒ Directia pentru Relatii cu Publicul si Evidenta
ONG, cu nr. 46180 din 20.10.2006.
Art. 2. Asociatia este persoana juridica româna, de drept privat, autonoma, neguvernamentala
si non-profit, cu vocatie de utilitate publica, ce-si desfasoara activitatea în conformitate cu
statutul, actul constitutiv si legile României. Este o organizatie profesionala de interes general
cu caracter stiintific si educational. Societatea Româna de Micologie Medicala si
Micotoxicologie dobândeste personalitate juridica la data înscrierii sale în Registrul Asociatiilor
si Fundatiilor.
Art. 3. Durata asociatiei este nelimitata.
Art. 4. Asociatia Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie are sediul
central în cadrul Universitatii Petre Andrei, Facultatea de Medicina Dentara, B-dul Stefan cel
Mare si Sfânt nr.10 Iasi. Asociatia îsi desfasoara activitatea în colaborare cu Universitatea
Petre Andrei, pentru îndeplinirea obiectivelor sale.
Art. 5. Societatea poate constitui filiale în centrele universitare, pe baza hotarârii Adunarii
Generale. Filialele vor putea încheia în nume propriu acte juridice numai în baza unei hotarâri
prealabile a Consiliului Director.
CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
Art. 6. Scopul Asociatiei este de a încuraja si a promova studiul si practica micologiei medicale,
umane si veterinare precum si a micotoxicologiei, în vederea cultivarii unei viziuni unitare în
acest domeniu.
Art. 7. Obiectivele Asociatiei sunt:
a) Facilitarea achizitionarii, sistematizarii si diseminarii cunostintelor stiintifice si tehnice din
domeniul micologiei-micotoxicologiei, prin organizarea de manifestari stiintifice (congrese,
simpozioane, conferinte, workshop-uri), vizite de documentare, expozitii, cursuri de
perfectionare si prin publicatii periodice si neperiodice;
b) Ridicarea nivelului profesional si stiintific al specialistilor din România prin intermediul
educatiei medicale continue;
c) Îmbunatatirea continua a calitatii practicii micologice prin elaborarea în colaborare cu alte
societati profesionale, universitati sau institute a unor standarde si ghiduri pentru laboratoarele
de resort;
d) Realizarea unor activitati de cercetare stiintifica cu caracter multidisciplinar prin conducerea
unor programe sau proiecte în cadrul Planului National de Cercetare Stiintifica sau pentru
beneficiari din industrie, sanatate, învatamânt, etc.;
e) Asigurarea accesului la o informatie de calitate si difuzarea unor informatii utile domeniului,
inclusiv asupra ultimelor evolutii în plan international;
f) Dezvoltarea relatiilor de colaborare cu organizatii internationale similare si afilierea la
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acestea;
g) Acordarea unor premii si distinctii pentru recunoasterea meritelor deosebite a unor
personalitati din domeniul medical.
CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIATIEI
Art. 8. Calitatea de membru poate fi dobândita de orice persoana fizica sau juridica care
activeaza în domeniul medical, medical veterinar sau farmaceutic
Art. 9. Asociatia cuprinde :
- membri activi: persoane indicate în art. 8 care achita o cotizatie anuala;
- membri fondatori: membri activi care au participat la înfiintarea si organizarea asociatiei;
- membri pe viata: membri activi care au achitat integral corespondentul cotizatiei pe 20 de ani;
- membri de onoare: personalitati din România si strainatate cu însemnate contributii în
domeniul micologiei medicale sau micotoxicologiei; calitatea de membru de onoare se acorda la
propunerea presedintelui sau a unui grup de cel putin cinci membri, cu aprobarea Consiliului
Director; membri de onoare nu achita cotizatia anuala;
- membri sustinatori: persoane fizice sau juridice, române sau straine care sprijina financiar
activitatea asociatiei; calitatea de membru sustinator se obtine în urma contributiei financiare
anuale echivalente cu cel putin cinci cotizatii pentru persoane fizice si zece cotizatii pentru
persoane juridice;
- organizatii: persoane juridice specificate în art.7;
- primirea de noi membri se aproba de catre Consiliul Director si se anunta în adunarea
generala imediat urmatoare;
Art. 10. Calitatea de membru al asociatiei poate fi pierduta în urma uneia din urmatoarele
situatii:
a) neachitarea cotizatiei;
b) suspendare în cazul aducerii de prejudicii morale sau materiale asociatiei sau în cazul unei
abateri grave de la etica si deontologia profesionala; procedura de suspendare este initiata prin
acceptul a cel putin 2/3 din Consiliul Director, iar retragerea calitatii de membru se realizeaza de
catre Adunarea Generala cu acordul a 2/3 din membrii prezenti;
c) renuntarea din proprie initiativa pe baza unei notificari scrise adresate secretarului asociatiei
înainte de sfârsitul anului calendaristic respectiv;
d) deces;
Art. 11. Calitatea de membru pierduta în conditiile art. 10, alin.a) si c), poate fi redobândita
printr-o cerere scrisa adresata presedintelui Consiliului Director al asociatiei si aprobata de
Consiliu la propunerea acestuia; în cazul reînscrierii în societate se va achita o taxa egala cu
dublul cotizatiei din anul respectiv.
CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR
Art. 12. Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa aleaga si sa fie alesi în structurile de conducere si control ale asociatiei;
b) sa participe la luarea hotarârilor care privesc activitatea acesteia;
c) sa participe la toate actiunile si manifestarile organizate de asociatie în tara si strainatate;
d) sa primeasca la cerere toate informatiile disponibile din domeniu.
Art. 13. Membrii de onoare si membrii sustinatori nu au drept de vot si nu pot fi alesi în
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structurile de conducere, ei având doar rol consultativ;
Art. 14. Asociatia va asigura schimbul de informatii stiintifice între membri pe baza de
întelegere sau reciprocitate.
Art. 15. Asociatia va urmari asigurarea unei informari pe domenii cât mai înguste a membrilor.
Art. 16. Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa achite cu regularitate cotizatiile stabilite;
b) sa respecte statutul si sa aplice hotarârile Adunarii Generale si ale Consiliului Director.
c) sa fie loiali asociatiei si sa participe activ la actiunile sau manifestarile organizate de aceasta
în scopul bunei lor desfasurari.
CAPITOLUL V. STRUCTURILE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL
Art. 17. În conformitate cu art. 20 din O.G. nr.26/ 2000 modificata prin O.G. nr. 37/ 2003
referitoare la asociatii si fundatii, organizarea si functionarea Societatii Române de Micologie
Medicala si Micotoxicologie are la baza Adunarea Generala, Consiliul Director si un Cenzor.
Art. 18. Adunarea Generala este formata din toti membrii asociatiei.
Art. 19. Adunarea Generala are puteri depline în a decide si implementa hotarârile asociatiei.
Art. 20. Prima adunare generala este organizata de membrii Consiliului Director mentionati în
actul constitutiv al Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie.
Art. 21. Adunarea Generala se întruneste cel putin o data la 2 ani la propunerea Consiliului
Director sau la cererea a cel putin 1/3 din membri Societatii Române de Micologie Medicala si
Micotoxicologie, când este necesara dezbaterea unor probleme sau luarea unor hotarâri,
Adunarea Generala are drept de control asupra Consiliului Director si Cenzorului.
Art. 22. Convocarea membrilor se face în scris, de catre Consiliul Director, cu precizarea
detaliata a ordinii de zi, cu cel putin 3 luni înaintea datei stabilite
Art. 23. Lucrarile Adunarii Generale sunt conduse de presedinte sau, în lipsa acestuia de catre
vicepresedinte sau secretar. Pentru a valida o decizie cel putin 1/3 dintre membrii cu drept de
vot trebuie sa fie prezenti la Adunarea Generala; existenta cvorumului trebuie certificata de
catre secretar.
Art. 24. În Adunarea Generala, hotarârile se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti,
exceptie facând suspendarea calitatii de membru când sunt necesare 2/3 din voturi.
Art. 25. Atributiile Adunarii Generale:
a) dezabate si aproba statutul si actul constitutiv al asociatiei, precum si eventualele modificari
sau completari ale acestora.
b) alege si revoca Consiliul Director si Cenzorul;
c) dezbate si aproba bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei;
d) aproba strategia si obiectivele asociatiei pentru perioada dintre doua întruniri;
e) aproba constituirea de filiale;
f) aproba afilierea sau colaborarea cu organizatii nationale si internationale similare;
g) aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei; bunurile ramase dupa lichidare vor fi transferate
unei persoane juridice alese de Consiliul Director;
h) alte atributii prevazute de lege sau statut ;
Art. 26. Consiliul Director este format din presedinte, un vice- presedinte, un secretar, un
trezorier si 2 membri, cu un mandat de patru ani ; nici un membru al Consiliului Director nu
trebuie sa aiba pe perioada exercitarii mandatului o alta functie de conducere la asociatii,
fundatii, organizatii cu interese contrare scopului prezentei asociatii.
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Art. 27. În cazul când volumul activitatii Asociatiei o necesita, Consiliul Director poate numi un
director executiv. În aceasta situatie, directorul executiv si trezorierul vor fi retribuiti de Asociatie
prin hotarâre a Consiliului Director.
Art. 28. Consiliul Director asigura aplicarea hotarârilor Adunarii generale, conduce si
coordoneaza întreaga activitate a asociatiei.
Art. 29. Consiliul Director poate lua hotarâri în prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre
membrii sai, prin votul majoritatii simple a acestora.
Art. 30. Presedintele Consiliului Director reprezinta asociatia în relatiile cu oficialitatile
medicale, stiintifice si social-politice, precum si cu tertii.
Presedintele este ales din rândul membrilor asociatiei pentru o perioada de 4 ani, de catre
Adunarea Generala si prezideaza întrunirile asociatiei.
Art. 31. Presedintele are urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza activitatea curenta a asociatiei si propune spre aprobare consiliului director
problemele de competenta acestuia;
b) aproba, împreuna cu trezorierul, cheltuielile curente ale asociatiei, între doua sesiuni ale
Consiliului Director;
c) pregateste, împreuna cu secretarul general, reuniunile consiliului director si ale adunarii
generale;
d) prezinta Adunarii generale raportul Consiliului Director în legatura cu activitatea desfasurata;
e) raspunde împreuna cu membrii Consiliului Director de buna organizare si desfasurare a
manifestarilor stiintifice nationale si a celor cu participare internationala.
Art.32.Vicepresedintele asociatiei Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie
conlucreaza direct cu Presedintele pentru rezolvarea problemelor curente si raspunde de
programele profesionale, stiintifice, de educatie medicala continua, de etica si deontologie
medicala.
Art. 33. Vicepresedintele are urmatoarele atributii:
a) înlocuieste presedintele în lipsa acestuia;
b) colaboreaza cu forurile profesionale din România la elaborarea si actualizarea programelor
de educatie continua în domeniile care includ micologia medicala, micologia medical-veterinara
si micotoxicologia, a formelor de pregatire si a duratei acestora, precum si a criteriilor de
acreditare periodica a personalului de laborator care îsi desfasoara activitatea în laboratoarele
de profil;
c) organizeaza împreuna cu presedintele si secretarul manifestarile stiintifice nationale si pe
cele cu participare internationala;
d) stabileste, împreuna cu presedintele si secretarul general contacte cu alte societati nationale
si internationale, în vederea organizarii unor manifestari stiintifice comune;
e) colaboreaza cu forurile profesionale din România pentru rezolvarea cazurilor de abatere de
la etica si deontologia medicala;
f) reprezinta Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie în probleme de etica
si deontologie medicala.
Art. 34. Secretarul Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie are urmatoarele
atributii:
a) rezolva problemele curente ale asociatiei împreuna cu presedintele;
b) pregateste întrunirile Consiliului Director si Adunarii Generale ale Societatii Române de
Micologie Medicala si Micotoxicologie
c) raspunde de arhivarea documentelor asociatiei si de evidenta membrilor;
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d) coordoneaza comunicarea între membrii asociatiei, precum si actiunile Consiliului Director;
Art. 35. Trezorierul Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie are
urmatoarele atributii:
a) tine evidenta fondurilor asociatiei;
b) propune proiectul anual de buget de venituri si cheltuieli, spre aprobare Consiliului Director;
c) prezinta raportul privind executia bugetara, anual, Consiliului Director si Adunarii Generale;
d) raspunde de încasarea taxelor de înscriere si a cotizatiilor si se preocupa de colectarea de
fonduri.
Art. 36. Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor sau, dupa caz, de o
comisie din trei cenzori, alesi de Adunarea Generala, pentru un mandat de 2 ani. Membrii
Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cenzorii pot fi asistati de experti contabili la cerere.
Art. 37. Cenzorii au urmatoarele atributii:
a) supravegheza întreaga gestiune a, Societatii Române de Micologie Medicala si
Micotoxicologie tinerea registrelor cu regularitate, întocmirea bilanturilor în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, si modul de efectuare a evaluarii patrimoniului;
b) întocmesc rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale si au dreptul de a participa la
reuniunile Consiliului Director fara drept de vot.Toate aspectele constatate, însotite de
propunerile pe care le considera necesare, vor fi cuprinse într-un raport care se prezinta
Adunarii Generale.
CAPITOLUL VI‒ PATRIMONIUL SOCIETATII ROMÂNE DE MICOLOGIE
MICOTOXICOLOGIE

MEDICALA SI

Art. 38. Patrimoniul initial al asociatiei este de 800 RON alcatuit prin aportul egal al membrilor
fondatori.
Art. 39. Patrimoniul asociatiei poate fi sporit prin:
a) taxa de înscriere în asociatie si cotizatiile membrilor;
b) contributiile anuale ale membrilor sustinatori;
c) taxe de participare la manifestarile organizate de asociatie;
d) taxe de reînscriere în asociatie;
e) abonamente la Revista “Fungi & Mycotoxins”;
f) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în conditiile legale;
g) venituri realizate din activitati economice directe organizate de asociatie;
h) donatii, sponsorizari sau legate;
i) subventii, alocatii, obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
j) fonduri rezultate din contracte de cercetare;
k) granturi obtinute de la organisme internationale, institutii private sau de stat, românesti sau/si
straine;
l) alte venituri prevazute de lege;
m) asociatia poate înfiinta societati comerciale; dividentele obtinute de asociatie din activitatea
acestora, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru
realizarea scopului asociatiei.
Art. 40. Patrimoniul asociatiei nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii ale membrilor
acestuia
Art. 41. Cuantumul cotizatiilor membrilor titulari se stabileste anual de Consiliul Director si se
comunica membrilor Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie pâna la data
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de 1 decembrie a anului anterior celui pentru care a fost stabilita.Cotizatiile se platesc
trezorierului sau direct în contul Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie,
pâna la data de 30 iunie a fiecarui an. Persoanele care devin membri ai Societatii Române de
Micologie Medicala si Micotoxicologie dupa acesta data, platesc cotizatia aferenta perioadei
ramase.
Art. 42. Cheltuielile Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie se compun
din:
a) sustinerea unor activitati profesionale si stiintifice;
- organizarea de manifestari stiintifice;
- editarea revistei “Fungi & Mycotoxins” si a altor publicatii periodice si/sau neperiodice,
informative sau formative;
- participarea membrilor sai la manifestari stiintifice nationale si internationale de profil;
- participarea unor invitati straini la manifestarile stiintifice organizate de asociatie;
b) cheltuieli de corespondenta si expediere a materialelor stiintifice;
c) investitii legate de dotarea cu mijloace fixe si obiecte de inventar adecvate;
d) cotizatii si taxe de afiliere la organisme si societati internationale de profil; premii si
recompense.
CAPITOLUL VII. PREMII SI RECOMPENSE
Art. 43. Consiliul Director poate hotarî acordarea unei burse trimestriale pentru membrii asociati
care în decursul unui an s-au remarcat prin activitatea depusa în promovarea obiectivelor
Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie. Cuantumul bursei se stabileste
anual de Consiliul Director.
Art. 44. Consiliul Director poate hotarî acordarea unei premieri anuale pentru un membru titular
care s-a remarcat în promovarea obiectivelor Societatii Române de Micologie Medicala si
Micotoxicologie. Cuantumul premierii se stabileste anual de Consiliul Director.
Art. 45. Consiliul Director poate hotarî sprijinirea financiara si/sau logistica a participarii
membrilor titulari care s-au remarcat în promovarea obiectivelor Societatii Române de Micologie
Medicala si Micotoxicologie, la manifestari stiintifice organizate de alte foruri stiintifice nationale
sau internationale.
Art. 46. În revista se va publica lista membrilor sustinatori.
CAPITOLUL VIII. PUBLICATII
Art. 47. Publicatia periodica a Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie este
revista " Fungi & Mycotoxins" cu aparitie semestriala.
Art. 48. Conducerea revistei va fi asigurata de un Colegiu de redactie format dintr-un redactor
sef, 1 redactor adjunct, 1 secretar de redactie si un numar variabil de membri, stabilit de catre
Consiliul Director. Acesti membri alcatuiesc comitetul stiintific. Redactorul sef este membru de
drept al Consiliului Director al Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie.
Membrii colegiului de redactie inclusiv ai comitetului stiintific, sunt numiti de catre Consiliul
Director al Societatii Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie.
Art. 49. Publicarea articolelor în revista se va face cu avizul stiintific a doi membri ai Societatii
Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie sau ai comitetului stiintific al revistei, cu
experienta în problema tratata. În revista pot fi publicate si rezumatele sau textul integral al
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lucrarilor înscrise la manifestarile stiintifice organizate de asociatie.
Art. 50. Conditiile de obtinere a publicatiei se stabilesc de Consiliul Director al Societatii
Române de Micologie Medicala si Micotoxicologie la propunerea Colegiului de redactie.
CAPITOLUL IX. REUNIUNI
Art. 51. Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie organizeaza la fiecare 2
ani o Reuniune stiintifica nationala. Tematica se stabileste de catre Consiliul Director, în urma
consultarii membrilor asociatiei.
Art. 51. Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie organizeaza la fiecare 4
ani Congres National.
Art. 52. Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie poate organiza
manifestari stiintifice în colaborare cu alte societati stiintifice, fundatii, institutii, etc. care
promoveaza aceleasi obiective cu ale sale.
CAPITOLUL X ‒ DISPOZITII FINALE
Art. 53. ‒ Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotarârea judecatoriei competente;
c) prin hotarârea Adunarii Generale a Societatii Române de Micologie Medicala si
Micotoxicologie.
Art. 54. ‒ Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie se dizolva prin:
a) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita;
b) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director în
conformitate cu statutul, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data când
potrivit statutului trebuiau constituite aceste organe;
c) reducerea numarului de asociati sub limita legala de 3 daca acesta nu a fost complinit timp
de trei luni.
Art. 55. Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie se dizolva prin hotarâre
judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie urmareste alt scop decât
cel pentru care s-a constituit;
d) când asociatia a devenit insolvabila.
Art. 56. Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie se poate dizolva si prin
hotarârea Adunarii Generale care numeste si lichidatorii. În termen de 15 zile de la data sedintei
de dizolvare, procesul verbal în forma autentica se depune la Judecatoria în a carei
circumscriptie îsi are sediul Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie pentru
a fi înscris în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor. În caz de dizolvare, bunurile vor trece în
patrimoniul unei persoane juridice, aleasa de Consiliul Director..
Art. 57. Societatea Româna de Micologie Medicala si Micotoxicologie are sigla si stampila
proprie.
Art. 58. Orice alte probleme aparute care nu fac obiectul reglementarii în acest statut se
solutioneaza prin hotarârile Consiliului Director.
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Art. 59. Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legale în vigoare (OG
26/2000 modificata prin OG 37/2003) cu privire la Asociatii si Fundatii.
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