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S-a cerut atestarea prezentului inscris 

 

STATUT actualizat la data de 16.05.2020  
FEDERAŢIA STUDENŢILOR  

ÎN MEDICINĂ DENTARĂ DIN ROMÂNIA 
 

(FSMDR) 

 

 

CAPITOLUL I 

 

CONSTITUIREA FSMDR 

 

 

Art.1 Se constituie Federaţia Studenţilor în Medicină Dentară din România, în data 
de 14 mai 2018 pe o durată nelimitată, cu sediul în mun. Bucureşti, sector 6, Splaiul 
Independenţei nr. 290, bloc U1, parter, camera 008, în temeiul O.G. numărul 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, numită în continuare FSMDR. 

Art.2 FSMDR este constituită din urmatoarele asociatii: 

 

 

 

1. Asociaţia „Liga Studenţilor La Medicină Dentară Bucureşti”  

 

 

 

2. Asociaţia „Societatea Studenţilor Stomatologi din Craiova” 

 

 

 

3. Asociaţia „Societatea Studenţilor Stomatologi Iaşi” 

 

 

 

4. Asociaţia „Asociaţia Studenţilor Stomatologi din Oradea” 

 

 

 

5. Asociaţia „Organizaţia Studenţilor Stomatologi Iuliu Haţeganu” 

 

 

 

6. Asociaţia „Organizaţia Studenţilor Dentişti Sibiu” 
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CAPITOLUL II 

 

PREVEDERI GENERALE 

 

Art.3 FSMDR îşi desfăşoară activitatea în scopul apărării intereselor studenţilor în 

medicină dentara şi susţinerea nevoilor acestora în domeniile ştiinţific, cultural, social, 

civic, educaţie medicală şi sănătate publică. 

Art.4 FSMDR îşi desfaşoară activitatea pe teritoriul României. 

Art.5 FSMDR este o organizaţie democratică de tip federativ independentă de 

organele administraţiei de stat, de organizaţiile politice şi religioase, de organizaţiile şi 

federaţiile din ţară şi din străinătate, dar îşi rezervă dreptul de a întreţine cu acestea 

relaţii de colaborare, asociere şi afiliere, cu excepția organizaţiilor politice. 

Art.6 FSMDR respectă autonomia membrilor săi. 
 

 

 

CAPITOLUL III 

  
SCOPURILE FSMDR ŞI MIJLOACELE 

DE REALIZARE ALE ACESTORA 

 

Art.7 FSMDR are ca scopuri:  
a. promovarea şi apărarea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale 

studenţilor în medicină dentara;  
b. facilitarea accesului studenţilor în medicină dentara la informaţii de interes 

general şi profesional;  
c. promovarea educaţiei medicale, in principal a celei dentare; 

d. promovarea culturii şi a tradiţiilor românesti pe plan naţional şi internaţional;  
e. responsabilizarea populaţiei în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate proprii;  
f. promovarea şi apărarea drepturilor omului; 

g. încurajarea cercetării ştiintiice şi a pregătirii profesionale a studenţilor în 

medicină;  
h. apărarea drepturilor intelectuale ale studenţilor în medicină;  
i. promovarea unei stări de bine fizice şi mentale în rândul populaţiei generale 

prin promovarea unui stil de viaţă sănătos;  
j. facilitarea comunicării între studenţii în medicină dentara şi mediul academic 

universitar. 

Art.8 FSMDR îşi realizează scopurile prin:  
a. reprezentarea organizaţiilor membre ale federaţiei pe lângă autorităţile şi 

administraţia învăţământului superior, administraţia de stat, precum şi alte 

organizaţii naţionale şi internaţionale;  
b. formularea şi înaintarea de propuneri în vederea îmbunătăţirii calităţii 

învăţământului universitar medical românesc;  
c. implicarea membrilor FSMDR în dezbaterea problemelor de interes pentru 

studenţii în medicină;  
d. editarea şi distribuţia de materiale informative; 

e. colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii din ţară şi din străinătate;  
f. organizarea unor forme de protest (petiţie, demonstraţie, grevă, etc.) în cazul 

încălcării drepturilor şi intereselor studenţeşti. 
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CAPITOLUL IV 
 

MEMBRII FSMDR 

 

Art.9 Membrii FSMDR au personalitate juridică proprie şi pot avea următoarele 

calităţi: membri cu drepturi depline, membri candidaţi, membri asociaţi, membri de 

onoare:  
a. membrii cu drepturi depline şi membrii candidaţi pot fi asociaţii ale 

studenţilor în Medicină Dentară din România;  
b. membrii asociaţi pot fi asociaţii şi fundaţii din România, a căror 

activitate nu contravine Statutului şi Regulamentului FSMDR;  
c. membrii de onoare pot fi acele persoane juridice care au adus servicii 

însemnate FSMDR. Aceştia sunt propuşi de Consiliul Director şi 

aprobaţi în Adunarea Generală FSMDR. 

Art.10 Dobândirea calităţii de membru candidat: 

1. Asociaţiile pot deveni membri candidaţi ai FSMDR în urma unei cereri 

scrise, depusă la Secretarul General al FSMDR. 

2. Cererea va fi însoţită de: 

a. Procesul verbal al Adunării Generale a asociaţei candidate din care să 

reiasă hotărârea de aderare la FSMDR; 

b. Horararea judecătorească privind acordarea personalitatii juridice, cu 

mentiunea “definitiva”, în copie certificata; 

c. Statutul asociaţiei respective, în copie legalizată; 

d. Acordul tip de aderare din partea Universităţii de provenienţă; 

e. Validarea cererii se face după prezentarea candidaturii în cadrul 

Adunării Generale ordinare conform Regulamentului de Ordine 

Interioară, moment din care asociaţia respectivă devine membru candidat 

FSMDR. 

Art.11 Statutul de membru cu drepturi depline se poate obţine de către membrii 

candidaţi prin hotărârea Adunării Generale, conform Regulamentului FSMDR. O 

asociaţie nu poate obţine statutul de membru cu drepturi depline şi membru candidat în 

cadrul aceleaşi Adunări Generale. 

Art.12 Calitatea de membru se pierde prin:  
a. desfiinţarea asociaţiei respective; 

b. retragerea din federaţie;  
c. excluderea din federaţie pe baza hotărârii Adunării Generale conform 

prevederilor din Regulament;  
d. neparticiparea la două Adunări Generale ordinare consecutive. 

 

 

CAPITOLUL V 

 

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR FSMDR 

 

Art.13 Toate organizaţiile membre ale FSMDR au dreptul:  
a. de a lua parte la Adunările Generale FSMDR, de a face propuneri şi de a sugera 

mijloacele cele mai eficiente pentru realizarea scopurilor FSMDR;  
b. de a avea acces la resurse şi de a fi ţinute la curent cu toate formele de activitate 

FSMDR în limitele stabilite de aceasta conform Regulamentului de Ordine 

Interioară;  
c. de a solicita şi primi sprijinul FSMDR. 
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Art.14 Toate asociaţiile membre cu drepturi depline au dreptul de a alege şi de a 

propune candidaţi din propria asociaţie pentru ocuparea funcţiilor de conducere din 

cadrul FSMDR. 

Art.15 Fiecare membru cu drepturi depline este dator:  
a. să respecte toate prevederile prezentului Statut, Regulamentului de Ordine 

Interioară şi să nu adopte atitudini ce contravin scopurilor FSMDR;  
b. să contribuie la îndeplinirea scopurilor FSMDR; 

c. să plătească orice taxă prevăzută în Regulament sau hotărâtă de FSMDR;  
d. să respecte deciziile luate în cadrul FSMDR. 

    Art.16 Nerespectarea prevederilor din cadrul Art.15 atrage sancţionarea conform 

Regulamentului de Ordine Interioară. 

 

CAPITOLUL VI 

 

CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA FSMDR 

 

Secţiunea I: Organul de conducere FSMDR 

 

Art.17  

1. Adunarea Generală este forul suprem de conducere al Federaţiei, fiind constituită 

din toţi membrii cu drepturi depline. 

2. Fiecare asociaţie are dreptul de a propune un maxim de 5 reprezentanţi cu drept 

de vot delegaţi de preşedintele asociaţiei. 

3. Fiecare reprezentant cu drept de vot are dreptul la un singur vot. 

Art.18 Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 

a. alege şi demite membrii structurilor de conducere şi control din FSMDR;  
b. aprobă bugetul şi bilanţul financiar contabil; 

c. acceptă şi exclude membrii FSMDR; 

d. aprobă raportul de activitate al membrilor structurilor de conducere;  
e. hotărăşte cu privire la asocierea sau afilierea la federaţii şi confederaţii 

naţionale şi internaţionale;  
f. hotărăşte cu privire la dizolvarea federaţiei prin votul unanim al tuturor 

membrilor cu drepturi depline; 

g. adoptă modificările Statutului FSMDR; 

h. adoptă modificările propuse Regulamentului de Ordine Interioară al FSMDR cu 

excepţia regulamentelor comitetelor permanente; 

i. stabileşte taxa de înscriere şi cotizaţia anuală; 

j. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea FSMDR şi stabileşte destinaţia bunurilor 

rămase după lichidare. 

Art.19 Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare de două ori pe an și ori 

de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare. 

Art.20 Adunarea Generală: 

a. se convoacă de către Consiliul Director cu 15 zile calendaristice în avans;  
b. poate fi convocată prin poştă sau mijloace de comunicare electronică; 

c. în convocare se va menţiona: ziua, locul, ora şi ordinea de zi a şedinţei;  
d. este legal constituită prin prezenţa a 2/3 din membrii cu drepturi depline ai 

acesteia;  
Dacă Adunarea Generală nu este statutară, se va stabili o nouă dată a adunării. 

Această Adunare Generală trebuie convocată cu cel putin 15 zile calendaristice înainte 

de data fixată şi este statutară indiferent de numărul membrilor prezenţi. 
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Art.21 Şedinţa Adunării Generale este condusă de Preşedintele Federaţiei sau de un 
alt membru desemnat de Preşedinte sau de Adunarea Generală.  

Mersul dezbaterilor va fi consemnat într-un proces verbal întocmit de către un 
secretar desemnat de preşedintele FSMDR; de regulă, secretarul Adunării Generale 
este Secretarul General al Consiliului Director. 

Art.22  

1. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot secret sau deschis prin majoritate 

simplă cu excepţia celor care privesc modificarea Statutului, modificarea 

Regulamentului de Ordine Interioră, dizolvarea federaţiei şi primirea de noi membri, 

pentru care este nevoie de 2/3 din voturile celor prezenţi. 

2. Dacă cel puţin un reprezentant cu drept de vot al Adunării Generale doreşte vot 

secret se va proceda în acest fel. 

Art.23 Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale Statutului sunt 

obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au 

votat împotrivă. 

Art.24 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau 

dispoziţiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii 

FSMDR care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au 

cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la 

data când au luat cunoştintă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după 

caz. 

Art.25 Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată la solicitarea a 2/3 

dintre membrii cu drepturi depline ai Federaţiei sau la solicitarea Consiliului Director 

cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data desfăşurării ei. 

 

 

Secţiunea II: Organul de administraţie 

 

Art.26 Consiliul Director este organul de administrare al FSMDR. El asigură 

punerea în executare a hotărârilor adunării generale.  
Consiliul Director este alcătuit din: 

a. Presedinte: COSTANZA-GUGIU FLAVIUS 

 

 

b. Vicepresedinte: ONOFREI IOANA-ARINA 
 

 

c. Secretar general: IONEAC CRISTINA-ELENA 

 

 

d. Director de Proiecte: GRIGORE CRISTIAN 
 

 

e. Trezorier: OLTEANU GEORGIANA-ALINA 

 

Art.27 Mandatul Consiliului Director este de 1 an de la data alegerii sale. Mandatul 

primului Consiliu Director incepe la data înregistrarii Federatiei in Registrul Special al 

Federatiilor de la Tribunalul Bucuresti.In situatii exceptionale, mandatul Consiliului 

Director poate fi prelungit de catre de Adunarea Generala ordinara/extraordinara a 

FSMDR cu o perioada de pana la 4 luni. Mandatul primului Consiliu Director va fi 
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prelungit pana la data de 15.09.2020. Noul Consiliului Director astfel cum este 

prevăzut la art. 26, își începe activitatea cu data de 15.09.2020. 

Art.28 Alegerile se desfasoara prin vot secret cu majoritate simpila si in prezenta a 

2/3 din numarul total de membri ai Adunarii Generale ordinare/extraordinare. Daca nu 

se intruneste acest cvorum, in 15 zile se va organiza o noua sedinta de alegeri 

indiferent de numarul de participant, iar votul se va face in mod secret cu majoritate 

simpla. 

Art.29 Niciun membru cu drepturi depline (Asociaţie locală) nu poate avea mai 

mult de doi reprezentanţi în Consiliul Director şi niciun oficial al Consiliului Director 

nu poate ocupa aceeaşi poziţie mai mult de 2 ani. 

Art.30 Fiecare membru al Consiliului Director este personal responsabil pentru 

modul în care respectă atribuţiile sale din Regulament, activitatea sa, modul în care 

reprezintă interesele generale ale FSMDR, precum şi sarcinile care i-au fost date de 

către Consiliului Director şi de către Adunarea Generală. 

Art.31 Calitatea de membru al Consiliului Director încetează prin demisia din 

funcţie, prin pierderea calităţii de student (cu excepția celor din an terminal care își vor 

termina mandatul), prin deces, precum şi prin excludere, în urma unei decizii a 

Adunării Generale. 

Art.32 Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

a. conduce activitatea FSMDR între două Adunări Generale ordinare;  
b. redactează regulamentele interne de funcţionare ale FSMDR şi le supune spre 

aprobare Adunării Generale;  
c. se îngrijeşte de stricta aplicare a Statutului şi a Regulamentului; 

d. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada mandatului, 

executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul 

bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare, proiectul 

programelor Federaţiei;  
e. prin preşedinte încheie acte juridice în numele şi pe seama FSMDR, semnează 

valabil acte şi contracte, putând reprezenta FSMDR înaintea autorităţilor şi în 

justiţie;  
f. aprobă organigrama şi politica de personal a Federaţiei, angajează salariaţi cu 

contract de muncă sau convenţii civile, decide asupra drepturilor bănesti ale 

personalului funcţional al Federaţiei;  
g. pregăteşte sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale şi asigură 

buna lor desfăşurare;  
h. administrează bunurile şi veniturile FSMDR şi ia toate măsurile pe care le 

consideră utile pentru realizarea scopurilor acesteia. 

Art.33 Consiliul Director este statutar întrunit în prezenţa a jumatate plus unu din 

membri şi se întruneste de cel puţin 2 ori pe an în afara Adunărilor Generale.  

Art.34 Hotărârile se iau cu majoritate simplă. În caz de balotaj preşedintele are 

votul decisiv. 

Art.35 Pentru nerespectarea dispoziţiilor legale sau a prevederilor din Statut sau 

regulamente, membrii Consiliului Director vor putea fi revocaţi din funcţie de către 

Adunarea Generală, întrunită în sesiune ordinară sau extraordinară. 

Art.36 Hotărârile Consiliului Director vor putea fi atacate conform Art. 24, care se 

aplică în mod corespunzător. 
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Secţiunea III: Organul de control 

 

Art.37 Comisia de Supervizare a FSMDR este asigurată de către un Cenzor ales în 

cadrul Adunării Generale pe o perioadă de un an. 

Art.38 Comisia de Supervizare are următoarele atribuţii: 

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Federației; 

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

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

d) îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea 

Generală. 

Art.39 Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. 

 

CAPITOLUL VII 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art.40 Activităţile FSMDR se desfăşoară în cadrul următoarelor structuri: 

a. comitete permanente; 

b. proiecte naţionale;  
c. proiecte locale; 

d.  divizii. 

Art.41 Activitatea acestor structuri este reglementată prin Regulamentul de Ordine 

Interioară FSMDR. 
 
 

CAPITOLUL VIII 

 

VENITURILE FSMDR 

 

Art.42 Fondurile băneşti ale FSMDR provin din:  
a. taxe şi cotizaţii percepute de la membrii organizaţiei; 

b. contracte de sponsorizare în condiţiile legii;  
c. donaţii şi legate din partea persoanelor fizice sau juridice, din ţară sau din 

străinătate;  
d. încasări din activităţi economice în măsura în care acestea sunt în concordanţă 

cu scopul FSMDR;  
e. încasări din publicitate, drepturi de televiziune, drepturi de autor, vânzarea 

publicaţiilor proprii, simpozioane, traduceri, consulting, tipărire şi multiplicare, 

activităţi de alimentaţie publică, transport şi astfel de alte activităţi realizate în 

legătură cu scopul organizaţiei;  
f. venituri realizate în urma asocierii cu persoane fizice sau juridice care 

realizează profit în condiţiile legii;  
g. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, dobânzile şi 

dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legii;  
h. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de FSMDR;  
i. sume rămase din exerciţiul financiar precedent;  

j.    alte venituri obţinute în condiţiile legii. 

Art.43 FSMDR poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute din 

activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceeaşi societate 

comercială, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului FSMDR. 
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Art.44 Fondurile băneşti vor fi utilizate pentru recuperarea cheltuielilor de înfiinţare 

sau modificare a actelor constitutive ale organizaţiei, cheltuieli de administraţie 

(salarizare personal, procurare de fonduri fixe, material gospodăresc), de publicitate, 

aparatură audio-video, acordarea de premii membrilor, întrajutorarea membrilor cu 

nevoi deosebite şi altele stabilite de Adunarea Generală şi/sau Consiliul Director. 

 

 

CAPITOLUL IX 

 

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA 

 

Art.45 FSMDR se dizolvă de drept prin hotărâre judecătorească sau prin hotărârea 

Adunării Generale. 

Art.46 FSMDR se dizolvă de drept prin:  
a. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului de către Comisia de 

Supervizare 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. prin imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliul Director în 

conformitate cu prezentul Statut, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an 

de la data la care trebuiau constituite; 

c. când scade numărul de membri sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost 

complinit timp de 3 luni.  
Constatarea dizolvării se face prin hotărârea Tribunalului în a cărei circumscripţie 

se află sediul FSMDR, la cererea oricărei persoane interesate. 

Art.47 FSMDR se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane 

interesate:  
a. când activitatea FSMDR a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 

b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contravine 

ordinii publice;  
c. când federaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit. 

Art.48 FSMDR se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 

15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la 

Tribunalul în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în 

Registrul Federatiilor. 

Art.49 În cazul dizolvării federaţiei, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, 

în cote egale, către asociaţiile constituente. 

Art.50 Când FSMDR se dizolvă de drept sau prin hotărâre judecătorească, 

lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.  
În caz de dizolvare prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiţi de 

către Adunarea Generală prin însăşi hotărârea de dizolvare. 

Art.51 FSMDR încetează a mai avea fiinţă la data radierii din Registrul 

Federatiilor. 
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CAPITOLUL X 

 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art.52 Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile Regulamentului 

de Ordine Interioară FSMDR adoptat de Adunarea Generală şi cu dispoziţiile legale în 

vigoare cu privire la persoanele juridice, federaţii, activităţi financiare şi contabile. 

 

 

 
 


