STATUTUL
ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI

I.CONSTITUIREA ASOCIAȚIEI

Art. 1. Subsemnații …
am convenit a ne asocia, a pune în comun, fără drept de restituire contribuția materială,
cunoștințele sau aportul nostru în muncă, voința noastră comună convergând înspre
constituirea ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI, asociație în
accepțiunea dispozițiilor art. 4 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații având ca
scop realizarea unor activități al unei colectivități, precum și activități în interes general,
respectiv promovarea, reprezentarea intereselor și dezvoltarea profesiei de farmacist clinician,
specialist care asigură utilizarea rațională a medicamentelor și a altor produse de sănătate, prin
practică, educare, cercetare și colaborarea cu specialiști din domeniul asistenței de sănătate, în
scopul menținerii și îmbunătățirii stării de sănătate și creșterii calității vieții pacienților și a
populației în general.
Art. 2. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A FARMACIȘTILOR CLINICIENI este persoană juridică de
drept privat, fără scop lucrativ, din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și
fundațiilor.
Art. 3. Asociația este constituită pe perioadă nedeterminată, având sediul în municipiul ClujNapoca, str. Emil Isac, nr. 13, jud. Cluj și patrimoniul inițial format în exclusivitate din
aportul în bani al asociaților, fiind de 1000 lei.
Art. 4. În realizarea scopului menționat în Art. 1. ASOCIAȚIA ROMÂNĂ
AFARMACIȘTILOR CLINICIENI are următoarele obiective:
a) susținerea inițiativelor care stimulează utilizarea rațională și adecvată a
medicamentelor și a dispozitivelor medicale;
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b) organizarea și susținerea unor activități de educație continuă, inclusiv acreditate
(cursuri, manifestări profesionale și științifice etc.) destinate profesioniștilor din
domeniul sănătății și studenților;
c) organizarea unor dezbateri publice, intervenții în mass-media și a altor activități de
sensibilizare a opiniei publice;
d) crearea și asigurarea accesului la un forum de comunicare a cunoștințelor și noutăților
din domeniul farmaciei clinice;
e) promovarea recunoașterii și a importanței serviciilor de farmacie clinică, a intereselor
și drepturilor farmacistului clinician, precum și creșterea credibilității în rândul
angajatorilor, al sistemului de asigurări sociale de sănătate, al factorilor legislativi și
de decizie în domeniul sanitar, în rândul furnizorilor de servicii de sănătate;
f) susținerea demersurilor de creare a posturilor de farmacist clinician și a celor de
facilitare a implementării activităților specifice farmaciei clinice, în cadrul echipei
medicale implicate în asistența de sănătate a pacienților și a populației în general;
g) realizarea, editarea și distribuirea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri,
programe informatice și alte materiale informative, în sprijinul promovării rolului
farmacistului clinician, utilizând orice mijloace de diseminare a informației;
h) accesarea diverselor programe de finanțare din diverse surse (propunere/depunere de
proiecte de cercetare și alte programe naționale și europene, sponsorizări, donații etc.)
în scopul desfășurării activităților asociației și al dezvoltării acesteia;
i) stabilirea de relații și integrarea în rețele naționale/internaționale care să favorizeze
colaborarea cu organisme similare în vederea atingerii obiectivelor asociației;
j) promovarea scopului și obiectivelor asociației on-line, inclusiv prin site propriu și
rețele de socializare;
k) asigurarea unei platforme pentru facilitarea schimbului de informații, opinii și
aptitudini între membrii asociației;
l) dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu universități, producători
și furnizori de medicamente, cu alte autorități, instituții și organizații din țară și din
străinătate;
m) stimularea și efectuarea de activități de cercetare științifică, diseminarea rezultatelor în
cadrul manifestărilor științifice și al revistelor de specialitate;
n) derularea de activități promoționale în vederea susținerii sponsorizărilor;
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o) facilitarea și susținerea financiară a participării membrilor la schimburi de experiență,
stagii, manifestări științifice și alte activități din domeniul de interes al asociației;
p) desfășurarea de demersuri și activități în scopul recunoașterii autorității și competenței
asociației, ca reprezentant al intereselor farmaciștilor clinicieni, în fața unor autorități
relevante pentru domeniile de activitate ale asociației (CFR, Colegiul Medicilor din
România, Colegiul Medicilor Dentiști, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației etc.);
q) oferirea și intermedierea de servicii specifice activității de farmacie clinică;
r) alte activități licite, potrivit scopului asociației.

II. MEMBRII ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI

Art. 5. Calitatea de asociați, de membrii ai ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR
CLINICIENI o au membrii propriu-ziși și membrii de onoare.
Art. 6. Membrii propriu-ziși sunt membrii fondatori ai asociației și membrii care au aderat la
asociație ulterior înființării sale. Membrii propriu-ziși au drept de vot în Adunarea Generală a
Asociaților.
Art. 7.

Membrii de onoare sunt membrii propriu-ziși cărora li s-a schimbat statutul în acest

sens prin votul dat în Adunarea Generală Ordinară a Asociaților cu o majoritate calificată de
2/3 din membrii prezenți, pentru merite deosebite în contribuirea la bunul mers al
ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI.
Art. 8. Criteriile pentru a dobândi calitatea de membru al ASOCIAȚIEI ROMÂNE A
FARMACIȘTILOR CLINICIENI, care trebuie îndeplinite cumulativ, sunt:
a)calitatea de student sau absolvent al Facultăților de Farmacie din România, precum
și din străinătate, atât din state membre ale Uniunii Europene, cât și din afara
granițelor acesteia,
b)achitarea integrală a taxei de înscriere.
Art. 9. Persoanele, entitățile care nu îndeplinesc criteriile învederate în cuprinsul Art. 9., dar
doresc să se implice în desfășurarea activității ASOCIAȚ IEI ROMÂNE A
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FARMACIȘTILOR CLINICIENI, pot dobândi calitatea de Colaboratori, prin încheierea unui
act de colaborare cu asociația, semnat de președintele Consiliului Director în numele acesteia.
Art. 10. Retragerea sau pierderea calității de membru al ASOCIAȚIEI ROMÂNE A
FARMACIȘTILOR CLINICIENI poate avea loc prin:
-deces al membrului asociației,
-retragerea membrului printr-o cerere în acest sens adresată Consiliului Director. În
Adunarea Generală Ordinară a Asociaților se va lua act de retragere și se va decide dacă se
vor modifica actul constitutiv și statutul în sensul eliminării acestei persoane din rândul
asociaților, în vederea înregistrării schimbării în Registrul asociațiilor și al fundațiilor,
-excluderea din asociație în cazul în care se încalcă actul constitutiv și statutul
acesteia, votată în Adunarea Generală Ordinară a Asociaților potrivit normelor de drept
comun de cvorum și de majoritate,
-neplata cotizației anuale, timp de 6 luni de la scadența acesteia. În acest caz,
excluderea are loc prin vot în cadrul primei Adunări Generale Ordinare a Asociaților potrivit
normelor de drept comun de cvorum și de majoritate. Excluderea nu va avea totuși loc dacă
membrul propus pentru excludere plătește triplul cotizației anuale aferente acelui an până la
data Adunării Generale Ordinare a Asociaților, inclusiv. În cazul în care asociatul exclus
dorește să se reînscrie în asociație, acesta nu va plăti taxa de înscriere, ci o taxă egală cu
cotizația anuală,
-excluderea membrului care are un comportament nedemn, respectiv atitudinea sa nu
este compatibilă cu viziunea, scopul și obiectivele asociației,
-excluderea membrului Comitetului Director în caz de neprezentare personală efectivă
la ședințele Consiliului Director timp de 4 țedințe consecutive. Persoana în cauză își păstrează
calitatea de membru propriu-zis al asociației, însă își pierde prerogativele executive.
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III. ORGANELE ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI

III.A. ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
Art. 11. Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere alcătuit din totalitatea
asociaților, a cărei competență este cea prevăzută de dispozițiile art. 22 alin. (2) din O.G. nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații.
Art. 12. Adunarea Generală Ordinară a Asociaților se întrunește o dată pe an, în luna martie, la
convocarea președintelui consiliului director sau cel puțin a 2 șefi de departament.
Art. 13. Convocarea membrilor se face cu 15 zile înainte de ziua fixată pentru întrunirea
Adunării Generale a Asociaților prin e-mail și prin publicare pe pagina oficială de internet a
asociației în mod obligatoriu, iar telefonic în mod facultativ. E-mailul trebuie să conțină
cerința confirmării primirii, dar lipsa confirmării nu are semnificația neîndeplinirii procedurii.
Art. 14. Convocatorul va fi expediat prin e-mail membrilor asociației și publicat pe pagina
oficială de internet a ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI în
termenul menționat la Art. 13 de către conducătorul departamanetului \și va conține mențiuni
cu privire la data, ora, locația adunării și ordinea de zi.
Art. 15. Ordinea de zi este propusă de Consiliul Director și se votează în Adunarea Generală a
Asociaților la începutul ședinței, cu majoritate simplă (50%+1 din voturile celor prezenți). Pot
fi aduse modificări ordinii de zi până la data adunării, inclusiv. Oricine poate propune
modificări, însă trebuie să fie aprobată includerea lor în ordinea de zi prin votul a ¼ din cei
prezenți.
Art. 16. Adunarea Generală Ordinară a Asociaților se poate ține doar în prezența a 1/5 din
membri, iar hotărârile acesteia se adoptă cu majoritate simplă. În cazul în care nu este întrunit
cvorumul la prima adunare, se face o nouă convocare, adunarea urmând a se ține la minim 2
zile, maxim 5 zile distanță de ziua fixată inițial, păstrându-se convocatorul. La cea de-a doua
adunare nu există cerință de cvorum și se votează cu majoritate simplă.
Art. 17. Hotărârile se publică pe pagina oficială de internet a asociației.
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Art. 18. Pe lângă atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Asociaților menționate în art. 22
alin. (2) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aceasta poate adopta hotărâri
privind excluderea asociaților și fixarea taxelor.
Art. 19. În Adunarea Generală Ordinară a Asociaților se poate vota inclusiv modificarea
actului constitutiv și/sau a statutului asociației, respectiv dizolvarea asociației.
Art. 20. Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților se convoacă atunci când sunt
probleme urgente, ce nu suferă amânare (ex: componența consiliului director în caz de
demisii) de către președintele Consiliului Director sau de către 2 șefi de departament.
Art. 21. Convocatorul este identic cu cel aferent Adunării Generale Ordinare a Asociaților,
expediat prin e-mail membrilor și publicat pe pagina oficială de internet a ASOCIAȚIEI
ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI cu 5 lucrătoare zile înainte de data adunării.
Art. 22. Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților poate adopta hotărâri doar în prezența
a 1/6 din membri, cu majoritate simplă. În cazul în care nu se întrunește cvorumul, adunarea
se convoacă de îndată pentru a doua zi, neexistând cvorum, adoptându-se hotărâri cu
majoritate simplă.
Art. 23. Adunările Generale ale Asociaților sunt prezidate de președintele Consiliului
Director, în lipsa acestuia de șeful de departament desemnat de acesta, iar în lipsa oricărui șef
de departament, de acel asociat cu drept de vot desemnat de președintele Consiliului Director.
Art. 24. La fiecare Adunare Generală a Asociaților se întocmește un proces-verbal de ședință
de către secretar, iar în lipsa acestuia, de persoana desemnată de președintele Consiliului
Director.
Art. 25. Votul este deschis și poate fi dat și prin reprezentant, în situația în care persoana care
lipsețte de la adunare trimite anterior adunării președintelui Comitetului Director un e-mail
privind persoana desemnată să voteze în locul său.
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III.B. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 26. Consiliul Director este organul executiv al asociației, asigurând punerea în executare
a hotărârilor Adunării Generale a Asociaților. Este format din 6 membrii, Consiliul Director
are un preşedinte, un secretar şi câte 1 şef al departamentelor ,,Educație”, ,,Cercetare”,
,,Comunicare” și ,,Atragere fonduri și relații externe”.
Art. 27. Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupă o funcție de
conducere în cadrul unei instituții publice, dacă ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A
FARMACIȘTILOR CLINICIENI ar avea ca scop sprijinirea activității acelei instituții
publice.
Art. 28 Membrii Consiliului Director se întâlnesc în ședințe 1 dată la 2 luni, adoptând decizii.
Nu se va ține ședință la 2 luni doar în cazuri excepționale. Cvorumul necesar ședinței
Consiliului Director este de 50%+1 din membrii acestui organ al asociației, iar deciziile se iau
cu majoritate simplă.
Art. 29. Președintele Consiliului Director are prerogativa și îndrituirea convocării ședinței
Consiliului Director, cu 5 zile anterior datei fixate în acest sens, prin e-mail. Deciziile se iau
cu vot deschis, neexistând posibilitate de abținere de la vot, cu excepția existenței unui
conflict de interese. În această ultimă situație, în caz de paritate de voturi decide președintele
Consiliului Director.
Art. 30. Deciziile Consiliului Director se adoptă în situația în care președintele Consiliului
Director nu a aprobat o decizie a unui șef de departament sau această decizie a fost contestată
de un alt șef de departament în termenul menționat în Art. 33, precum și în situațiile în care
există probleme care vizează mai multe departamente. Consiliul Director poate hotărî
schimbarea de sediu prin decizie.
Art. 31. Președintele Consiliului Director reprezintă asociația în relațiile cu terții. Acesta are
printre atribuții ținerea unui registru privind membrii asociației, controlarea și coordonarea
departamentelor, prin aprobarea fiecărei decizii a șefilor de departament. De asemenea, acesta
conduce ședințele Consiliului Director și Adunările Generale ale Asociaților.
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Art. 32. Șefii de departament iau decizii în numele asociației în domeniul în care activează,
care produc efecte și sunt obligatorii pentru asociație doar după aprobarea de către
președintele Consiliului Director. Aprobarea este obligatoriu a fi cerută, este obligatoriu a fi
exprimată și este obligatoriu a se ține cont de răspuns.
Art. 33. Dacă aprobarea nu este dată de președintele Consiliului Director, sau este dată, însă
decizia este contestată în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea acesteia pe pagina
oficială de internet a asociației, problema urmează a fi discutată și a se lua o decizie în acest
sens în prima ședință a Consiliului Director ulterior incidentului.
Art. 34. Deciziile Consiliului Director, precum și deciziile șefilor de departament se publică
pe pagina oficială de internet a ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI
în ziua adoptării lor.
Art. 35. Șefii de departament își pot forma o echipă de lucru, formată din membrii ai
asociației care nu fac parte din Consiliul Director, însă doresc să se implice activ într-un
departament, putând alege membrii echipei și supunând Consiliului Director structura și
componența acesteia spre aprobare.
Art. 36. Șefii de departament își pot elabora un Regulament de Ordine Interioară, aplicabil
strict în organizarea și funcționarea departamentului pe care îl coordonează, pe care îl supun
aprobării prin decizie a Consiliului Director. De asemenea, sunt obligați să întocmească anual
un raport de activitate sectorial și să îl remită secretarului.
Art. 37. Șeful departamentului ,,Comunicare” efectuează și convocarea ședințelor Consiliului
Director.
Art. 38. Secretarul alcătuiește bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul, întocmește raportul de
activitate general, în urma colectării raportului de activitate sectorial de la fiecare șef de
departament, adună proiectul programelor de la șefii de departament și îl compilează pentru
aprobare în Adunarea Generală a Asociaților, întocmește procesul-verbal de ședință în
Adunarea Generală a Asociaților, precum și în ședințele Consiliului Director.
Art. 39. Secretarul se îngrijește ca șeful de departament desemnat de acesta în ședința de
Consiliu Director să afișeze decizia luată în urma ședinței respective pe pagina oficială de
internet a asociației. Hotărârile Adunării Generale a Asociaților se publică pe pagina oficială
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de internet a asociației de către secretar personal. Fiecare șef de departament efectuează
formalitățile pentru publicare deciziei luate de acesta pe pagina oficială de internet a
asociației.
Art. 40. Secretarul își poate forma la rândul său o echipă, formată din membrii ai asociației
care doresc să se implice activ în acest segment, care însă nu fac parte din Consiliul Director.
Dispozițiile Art. 37. și ale Art. 38. se aplică în mod corespunzător.

III.C. CENZORUL/COMISIA DE CENZORI
Art. 41. Dacă numărul asociaților este mai mare de 15 este obligatorie numirea unui cenzor. În
cazul în care numărul asociaților va coborî sub 15 nu va fi obligatorie, ci facultativă numirea
unui cenzor odată cu expirarea mandatului cenzorului aflat în funcție în momentul producerii
acestui eveniment. În acest din urmă caz, fiecare dintre asociați care nu este membru al
Consiliului Director poate exercita dreptul de control. În cazul în care numărul asociaților va
depăși 100, va fi obligatorie numirea unei comisii de cenzori conform art. 27¹ din O.G. nr.
26/2000.
Art. 42. Cenzorul nu trebuie să fie în mod obligatoriu membru al ASOCIAȚIEI ROMÂNE A
FARMACIȘTILOR CLINICIENI. Cenzorul sau comisia de cenzori au atribuțiile prevăzute la
art. 27² din O.G. nr. 26/2000.
Art. 43. Alegerile membrilor organelor asociației au loc o dată la 2 ani. Doar membrii propriuziși sau membrii de onoare pot candida pentru funcții în cadrul organelor ASOCIAȚIEI
ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIILOR

Art. 44. Membrii asociației au următoarele drepturi:
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a)să se prezinte, să facă propuneri și să participe activ în Adunările Generale ale
Asociațiilor. Membrii propriu-ziși au dreptul de a vota în Adunările Generale ale
Asociațiilor,
b)să participe activ la realiz area scopu lui ASOCIAȚ IE I R OMÂNE A
FARMACIȘTILOR CLINICIENI (prin înscrierea în departamente etc),
c)membrii propriu-ziși pot candida pentru o funcție în Consiliul Director sau pentru o
funcție de cenzor,
d)să formuleze cereri, adrese, reclamații Consiliului Director și au dreptul de a primi
răspuns în 30 de zile prin intermediul președintelui Consiliului Director,
e)să beneficieze de burse private în situația în care sunt studenți, doctoranzi ori urmează
un curs de pregătire post-universitară într-o instituție de învățământ superior acreditată
într-un domeniu conex intereselor asociației, conform criteriilor stabilite în Adunarea
Generală Ordinară a Asociațiilor anterioară perioadei pentru care s-a decis acordarea
burselor,
f)să beneficieze de mecenat, conform criteriilor stabilite în Adunarea Generală Ordinară
a Asociațiilor anterioară perioadei pentru care s-a decis acordarea beneficiului
contractului,

Art. 45. Membrii asociației au următoarele obligații:
a)să respecte hotărârile Adunărilor Generale ale Asociaților, deciziile Consiliului
Director, precum și deciziile luate de șefii de departament care fac parte din Consiliul
Director, avizate de președinte și necontestate,
b)să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele asociației,
c)să plătească taxele de înscriere și cotizația anuală (sau periodică, dacă va fi schimbată
în acest sens printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociațiilor).
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V. RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAȚIEI

Art. 46. Următoarele reprezintă categoriile de resurse patrimoniale ale ASOCIAȚIEI
ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI:
a) taxa de înscriere, în cuantum de minim 10 lei, cuantumul acesteia putând fi majorat prin
hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor;
b) cotizație anuală, în cuantum de minim 50 de lei, aceasta putând fi majorată sau putându-se
fixa cotizații periodice, 2 sau mai multe în cursul unui an calendaristic prin hotărârea Adunării
Generale Ordinare a Asociațiilor. Scadența cotizației anuale este în ultima zi a lunii februarie,
însă aceasta nu se percepe în anul în care s-a plătit taxa de înscriere;
c) dobânzi rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;
d) donații, legate, sponsorizări;
e) sume obținute din activitatea publicistică sau educațională;
f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) resurse obținute din participarea activă la diverse evenimente;
h) venituri din activități economice directe, în concordanță cu scopul asociației;
i) dividendele societăților înființate de asociație.
VI. DIZOLVAREA ASOCIAȚIEI
Art. 47. Asociația poate fi dizolvată:
a) prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Asociaților de dizolvare, conform art. 57
din O.G. nr. 26/2000;
b) de drept, prin imposibilitate constituirii Adunării Generale Ordinare a Asociațiilor timp
de 1 an jumătate, la sfârșitul lunii în care ar fi urmat cea de-a treia Adunare Generală
Ordinară a Asociațiilor, printr-o cerere formulată de unul dintre asociați și adresată
J udecătoriei Cluj-N apoca pe ntru radier ea ASOC IA Ț IE I ROMÂN E A
FARMACIȘTILOR CLINICIENI din Registrul asociațiilor și fundațiilor;
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c) prin hotărâre judecătorească, conform art. 56 din O.G. nr. 26/2000;
d) în termen de 2 luni de la momentul în care numărul asociaților scade sub 3, dacă
această cifră nu se mărește în acest termen, printr-o cerere formulată de unul dintre
asociați și adresată Judecătoriei Cluj-Napoca pentru radierea ASOCIAȚIEI ROMÂNE
A FARMACIȘTILOR CLINICIENI din Registrul asociațiilor și fundațiilor).
Art. 48. Bunurile rămase în urma dizolvării asociației vor fi transmite Universității de
Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Facultății de Farmacie, cu sarcina
specială de a fi utilizate doar în cadrul disciplinei de Farmacie Clinică. Fostul președinte al
Consiliului Director, un fost membru al Consiliului Director sau orice fost membru al
asociației predă bunurile, alături de un inventar al acestora și o copie a încheierii de radiere a
ASOCIAȚIEI ROMÂNE A FARMACIȘTILOR CLINICIENI din Registrul asociațiilor și
fundațiilor.

Art. 49. Prezentul statut a fost încheiat în urma adunării generale constitutive, din data de
18.12.2013, în municipiul Cluj-Napoca și modificat în prezenta formă în Adunarea Generală
Ordinară a Asociaților din data de 09.12.2015.
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