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STATUTUL
SOCIETĂȚII STUDENȚILOR MEDICINIȘTI IAȘI

din data de 29.09.2022

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. Societatea Studenților Mediciniști Iași, funcționează ca persoană juridică
de sine stătătoare, pe baza prezentului Statut și a Sentinței judecătorești nr.
125/04.04.1990.

Art. 2. Societatea Studenților Mediciniști Iași s-a constituit în conformitate cu
dispoziția O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000, modificată și completată cu Legea nr.
246 din 18.07.2005 care a aprobat ordonanța 26, modificată cu Legea nr.
305/2008, modificată cu O.G. 16/2009, și completată cu Legea nr. 34/2010, și cu
prevederile Declarației Universale ale Drepturilor Omului.

Art. 3. În conformitate cu prezentul Statut numele asociației studențești este:
SOCIETATEA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI IAȘI și poate fi desemnată prin inițialele:
SSMI.

Art. 4. Sediul SSMI este în Iași, strada Universității, nr. 16.

Art. 5. SSMI este o asociație studențească apolitică al cărei scop este apărarea
drepturilor, demnității și intereselor studenților Facultății de Medicină din cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” precum și asigurarea
cadrului specific pentru desfășurarea activităților profesionale, sociale, culturale,
științifice, artistice și sportive.

Art. 6. SSMI este o asociație studențească ce reunește prin liberă adeziune
studenții din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași,
fără a face discriminări legate de convingeri politice, sex, vârstă, religie sau
legate de gradul pregătirii profesionale sau de naționalitate.

Art. 7. SSMI este continuarea de drept a asociației studenților în medicină ce a
funcționat înainte de 1948 și are dreptul de a dispune de întregul patrimoniu al



acesteia precum și de patrimoniul organizațiilor studenților în medicină ce au
funcționat după anul 1948 în Iași.

Art. 8. SSMI este o asociație atestată începând cu data de 04.04.1990 având o
durată nedeterminată de funcționare.

CAPITOLUL II
Membrii SSMI- Drepturi și obligații

Art. 9. Membrii SSMI sunt studenți ai Universității de Medicină și Farmacie
“Grigore T. Popa”, Iași, ce îndeplinesc condițiile art.6, capitolul I, și care aderă la
prezentul statut.

Art. 10. Membrii asociației au dreptul de a participa la orice ședință ordinară.

Art. 11. (1) Membrii SSMI activi au dreptul de a participa și de a-și exprima
opțiunile în cadrul Adunărilor Generale.

(2) Calitatea de membru SSMI activ se dobândește prin plata cotizației
semestriale care aderă la prezentul Statut.

(3) Neplata cotizației semestriale duce la pierderea calității de membru activ
SSMI, dar cu menținerea calității de membru SSMI.

(4) Redobândirea calității de membru activ se obține odată cu achitarea cotizației
semestriale în curs.

Art. 12. (1) Orice membru al SSMI are dreptul de a fi ales în organele de
conducere ale asociației cu condiția de:

a) a avea minim un an vechime de la înscriere în SSMI
b) a fi coordonat și implicat în desfășurarea proiectelor asociației;
c) a fi ocupat în anul anterior depunerii candidaturii pentru viitorul Consiliu

Director una dintre următoarele funcții: coordonator sau coordonator
adjunct de departament, director sau director adjunct de divizie sau
membru în Consiliul Director SSMI.

(2) Calitatea de membru al Consiliului Director al SSMI poate fi retrasă la
propunerea președintelui asociației în condițiile încălcării Statutului SSMI numai
de către Adunarea Generală cu majoritate simplă de voturi.

Art. 13. Fiecare membru are dreptul de a beneficia de facilitățile acordate de
SSMI, cu respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară ale
asociației.
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Art. 14. Orice membru al SSMI are dreptul de a se retrage din asociație la cerere.

Art. 15. Membrii SSMI au obligația de a respecta prevederile prezentului Statut
și Regulamentelor de Ordine Interioară ale asociației.

Art. 16. Membrii SSMI au obligația de a achita o cotizație semestrială de 10 lei ce
poate fi modificată de Adunarea Generală.

Art. 17. Calitatea de membru al SSMI poate fi retrasă numai de către Adunarea
Generală în condițiile încălcării Statutului asociației cu majoritate simplă de
voturi.

CAPITOLUL III
Organele de conducere ale SSMI

Art. 18. Organele de conducere ale SSMI sunt:

a) Adunarea Generală
b) Consiliul Director
c) Cenzorul sau Comisia de Cenzori

Art. 19. Adunarea Generala se constituie din totalitatea membrilor activi SSMI și
reprezintă forul suprem de conducere.

Art. 20. Consiliul Director este alcătuit din 5 membri:

(1) Președinte
(2) Vicepreședinte pe Relații Interne
(3) Vicepreședinte pe Relații Externe
(4) Secretar General
(5) Vicepreședinte Financiar

Art. 21. Adunările Generale sunt convocate de președintele SSMI sau de către
majoritatea simplă a Consiliului Director sau de 2/3 din membrii activi sau de
membrii Comisiei de Cenzori prin vot unanim.

Art. 22. Adunările Generale sunt statutare în prezența a jumătate plus unu din
membrii SSMI activi, iar hotărârile se iau prin majoritate simplă de voturi
(jumătate plus unu). Dacă nu se întrunește cvorumul necesar se va convoca o
altă Adunare Generală în termen de 7 zile care va fi statutară indiferent de
numărul de membri activi prezenți, iar hotărârile se iau prin majoritate simplă
de voturi (jumătate plus unu).
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Art. 23. Adunările Generale elective sunt convocate, anunțate cu cel puțin 14 de
zile înainte de data fixată.

Art. 24. Adunările Generale elective se desfășoară anual în lunile
octombrie-noiembrie.

Art. 25. Adunările Generale elective anticipate pot fi convocate oricând prin
semnarea unei petiții de către jumătate plus unu din membrii activi SSMI.

Art. 26. Activitatea Adunărilor Generale se desfășoară conform unui Regulament
de Ordine Interioară propus de Consiliul Director și votat de către Adunarea
Generală.

Art. 27. Consiliul Director este organul de conducere între Adunările Generale
asigurând punerea în execuție a hotărârilor Adunării Generale.

Art. 28. Consiliul Director este legal constituit prin prezența a minim trei din cei
cinci membri ai săi.

Art. 29. Președintele SSMI va prezida ședințele Consiliului Director.

Art. 30. Consiliul Director poate declanșa acțiuni de protest.

Art. 31. Acțiunile de Protest ale SSMI pot fi concretizate prin petiții, grevă
japoneză, grevă de avertisment și grevă generală.

Art. 32. Consiliul Director poate declanșa grevă generală numai dacă s-au strâns
semnături de la cel puțin jumătate din studenții Facultății de Medicină din cadrul
Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași.

Art. 33. Președintele SSMI reprezintă interesele studenților Facultății de
Medicină în fața conducerii Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T.
Popa” Iași și a autorităților locale sau naționale precum și față de alte asociații și
organizații; în lipsa președintelui, toate atribuțiile revin vicepreședintelui pe
relații interne.

Art. 34. Membrii SSMI cu funcții de conducere în asociație nu au dreptul de a
deține funcții în organizații politice.

Art. 35. Președintele are dreptul de a remania Consiliul Director dacă
necesitățile o impun. Modificările vor fi validate de Adunarea Generala în termen
de 30 zile.

Art. 36. În cadrul Adunărilor Generale elective, Consiliul Director propune
alegerea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
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Art. 37. Validarea Comisiei de Cenzori se realizează cu majoritate simplă de
voturi în cadrul Adunării Generale elective.

Art. 38. Mandatul cenzorului sau Comisiei de Cenzori este pentru o perioadă de
1 an.

Art. 39. Comisia de Cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art. 40. Atribuțiile Cenzorului sau Comisiei de Cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la ședințele Consiliului Director fără drept de vot;
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite la

Adunarea Generală.

CAPITOLUL IV
Patrimoniul SSMI

Art. 41. Patrimoniul SSMI se compune din bunuri imobile și mobile precum și
din fonduri bănești.

Art. 42. Fondurile bănești precum și bunurile provin din: taxa de înscriere în
SSMI; cotizații; resurse obținute de la bugetul de stat sau resurse locale; fonduri
provenite din acțiuni culturale, profesionale, sportive, turistice, servicii și din
acțiuni comerciale în vederea realizării obiectivelor asociației; alte venituri
(donații, sponsorizări, presă, radio, televiziune, edituri).

Art. 43. Patrimoniul și fondurile SSMI pot fi utilizate pentru:

a) achiziționarea de cărți pentru biblioteca asociației;
b) organizarea și finanțarea activităților științifice, culturale și sportive;
c) acordarea de premii unor membrii ai SSMI;
d) sponsorizări;
e) necesități de orice fel ale asociație

CAPITOLUL V
Dizolvarea SSMI

Art. 44. (1) Asociația se dizolvă de drept prin:
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a) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a
fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de
fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în
conformitate cu Statutul asociației, dacă această situație durează mai mult
de un an de la data la care, potrivit Statutului Adunarea Generală sau,
după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie.

(2) Contestarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei
circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 45. Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei
persoane interesate:

a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii
publice;

b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare
ordinii publice;

c) când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociația a devenit insolvabilă.

Art. 46. Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale, prin votul
a 2/3 din membrii activi. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare,
hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție
teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

Art. 47. În cazul dizolvării SSMI patrimoniul va fi donat unui orfelinat cu dreptul
de a-l valorifica în folos propriu.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 48. Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării sale de către Adunarea
Generală.

Art. 49. După aprobarea Statutului de către Adunarea Generală, președintele va
face demersurile necesare legitimizării sale în maxim 30 de zile.
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