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CAPITOLUL I: CONSTITUIREA SOCIETĂȚII 

Art. 1: Denumirea organizației ce funcționează după prezentul Statut este: Societatea Studenților 

Farmaciști (S.S.F.) 

Art. 2: Sediul S.S.F. este: str. Universității nr. 16 Iași, cod poștal 700115. 

Art.  3:  

a) Însemnul S.S.F. este: Într-un oval, semnul farmaciei, cupa cu șarpele, iar pe cupă este aplicat 

Palatul Culturii din Iași. La baza cupei sunt înscrise inițialele Societății (S.S.F.). În treimea 

inferioară, de o parte și de alta, sunt două ramuri de laur. În exteriorul conturului, de jur împrejur, 

este înscrisă denumirea Societății. 

b)  Însemnul S.S.F. este sigiliu unic pentru stampilă. 

c) Logo-ul S.S.F conține acronimul ”SSFI”; al doilea ”S” este reprezentat de un șarpe cu limba 

scoasă, iar în interiorul acestuia se află Palatul Culturii din Iași. Sub întreaga reprezentare, se află 

denumirea organizației ”Societatea Studenților Farmaciști Iași”. Culorile S.S.F sunt verde, alb și 

gri. 

Art. 4: Societatea editează revista “RECIPE”, cu scop profesional și social studențesc. Revista este 

distribuită exclusiv în cadrul Univesității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași. 

Art. 5: Societatea se constituie în urma Adunării Generale din data de 8 ianuarie 1996 conform 

procesului verbal semnat de 21 membri fondatori. 

Art. 6: S.S.F. Iași funcționează ca persoană juridică de sine stătătoare pe baza prevederilor prezentului 

Statut și a deciziei judecătorești. 

  

CAPITOLUL II: PREVEDERI GENERALE 

Art. 7:  

a) S.S.F. este o organizație profesională și reprezentativă, apolitică, non-profit, care funcționează în 

cadrul Facultății de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași; 

b) S.S.F este independentă de autoritățile și administrația Facultății de Farmacie și Universității de 

Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, organele administrației de stat, organizațiile 

politice și cultele religioase; 

c) Societatea se declară independentă față de alte organizații profesionale sau sindicale, dar își 

rezervă dreptul de a întreține cu acestea relații de colaborare, asociere sau afiliere. În cadrul 

acestor tipuri de contacte S.S.F va exprima punctul de vedere al membrilor săi față de orice 

chestiune de interes. 
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Art.8: Din Societate pot face parte studenții din Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie“Grigore T. Popa” Iași, indiferent de sex, naționalitate, cetățenie, religie sau 

apartenență politică. 

 

CAPITOLUL III: SCOPURILE, OBIECTIVELE S.S.F ȘI MIJLOACELE DE 

REALIZARE ALE ACESTORA 

Art. 9: Scopurile S.S.F sunt: 

a) Apărarea intereselor studenților din Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, membrilor S.S.F și satisfacerea nevoilor acestora în 

domeniile: științific, cultural, social, civic etc. 

b)  Încurajarea dezvoltării studenților farmaciști cu scopul de a realiza o schimbare pozitivă în 

societate.  

Art. 10: Obiectivele S.S.F. sunt: 

a. Promovarea intereselor profesionale, sociale, și culturale ale membrilor sai; 

b. Promovarea spiritului național și democratic în mediul universitar și societatea românească; 

c. Apărarea și asigurarea dreptului la liberă opinie a membrilor săi conform Constituției României, 

legislației și Statutului în vigoare; 

d. Reprezentarea membrilor S.S.F și a studenților Facultății de Farmacie Iași pe lângă autoritățile și 

administrația Facultății de Farmacie și Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” 

Iași, organele administrației de stat, cât și pe lângă organizațiile naționale și internaționale  în 

vederea apărării intereselor acestora; 

e. Încurajarea meritelor și dezaprobarea conduitei necorespunzătoare în rândul membrilor sai; 

f. Educația populației în domeniul sanitar, civic și cultural; 

g. Încurajarea relațiilor de colaborare și prietenie între membrii S.S.F, cât și cu alte organizații 

similare din țară sau din străinătate; 

h. Organizarea de proiecte necesare dezvoltării studenților Facultății de Farmacie și membrilor 

S.S.F și facilitarea accesului acestora la oportunități din domeniul farmaceutic; 

i. Promovarea drepturilor și obligațiilor studenților. 

 
Art. 11: Modalități de realizare a obiectivelor: 

a) Exprimarea poziției membrilor S.S.F și inițierea de acțiuni în legătură cu problemele de interes 

ale acestora; 

b) Dezbaterea problemelor ce interesează studenții Facultății de Farmacie Iași; 

c) Inițierea, organizarea și sprijinirea activităților științifice și culturale (cercuri științifice, sesiuni 

de comunicări științifice, simpozioane, campanii de informare și instruire a populației în 

domeniul sănătății, evenimente culturale etc); 
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d) Realizarea unor investigații permanente și independente referitoare la condițiile de desfășurare a 

activității universitare și a condițiilor de viață a studenților din Facultatea de Farmacie Iași, în 

limitele admise de prezentul Statut; 

e) Desfășurarea unei activități editoriale prin revista “RECIPE”; 

f) Organizarea de activități sportive și recreative și facilitarea participării membrilor Societății la 

acestea; 

g) Controlul fondurilor proprii și a celor alocate de către susținători; 

h) Menținerea culturii organizaționale și insuflarea acesteia membrilor S.S.F. 

 

 

CAPITOLUL IV: MEMBRII SOCIETĂȚII 

Art. 12: 

a) Orice student înscris la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

“Grigore T. Popa” Iași poate deveni membru dacă: 

1. Acceptă principiile prezentului Statut și ale Regulamentelor S.S.F și completează un 

formular de înscriere, un contract de voluntariat sau un act adițional la acesta încheiat în 

scris; 

2. Nu este membru al altor organizații ale căror scopuri vin în contradicție cu scopurile 

Societății. 

b) Înscrierea are loc pe baza unui dosar care cuprinde: contract de voluntariat sau un act adițional 

acesta încheiat în scris, valabil pe perioada anului universitar , copie după cartea de identitate și o 

poză tip carte de identitate pentru legitimația de membru. 

Art. 13: Membrii Societății sunt: 

a. Membru activ 

1. Membrii activi pot fi numai studenții din Facultatea de Farmacie din Univesitatea de 

Medicină și Farmacie“Grigore T. Popa” Iași. 

2. Acordarea dreptului de vot se face conform prevederilor din Regulamentul de Ordine 

Interioară al S.S.F.Acordarea dreptului de vot se face conform prevederilor din 

Regulamentul de Ordine Interioară al S.S.F. 

b. Membru de onoare 

Membrii onorifici pot fi: 

1. Persoane care au făcut un serviciu însemnat Societății.  
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2. Membrii Societății care au îndeplinit funcția de Președinte pe durata unui mandat, raportul 

de activitate al mandatului respectiv fiind aprobat în Adunarea Generală Ordinară de la 

finalul mandatului respectiv. 

3. Membrii Societății care au avut 4 mandate complete în Biroul de Conducere, raportul de 

activitate pentru fiecare mandat fiind aprobat în Adunarea Generală Ordinară de la finalul 

mandatului respectiv. 

4. Propuși de Consiliul Director și votați de Adunarea Generală Ordinară. 

 

c. Alumnus S.S.F 

Alumnus S.S.F. sunt foști membrii ai Biroului de Conducere S.S.F., care au încheiat cel puțin un 

mandat, raportul de activitate pentru mandatul respectiv fiind aprobat în cadrul Adunării Generale 

Ordinare de la finalul mandatului. 

Art. 14:  

a)  Drepturile membrilor activi sunt: 

1. De a desfășura activitatea de voluntariat în funcție de capacitatea și disponibilitatea acestora 

2. De a lua parte la ședințele și Adunările Generale ale S.S.F, de a face propuneri pentru buna 

funcționare a S.S.F. și propuneri de modificare ale Statutului și Regulamentului de Ordine 

Interioară S.S.F.; 

3. De a alege și de a fi aleși în structurile de conducere și administrație ale S.S.F. conform 

prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară S.S.F; 

4. De a li se facilita participarea la acțiunile S.S.F și de a fi informați și ținuți la curent cu 

toatele formele de activitate; 

5. De a prezenta structurilor de conducere S.S.F. propuneri și sesizări, și de a primi răspuns la 

acestea; 

6. De a-și exprima opinia în ceea ce privește activitățile S.S.F și de a-și exprima poziția în cazul 

în care structurile de conducere S.S.F. iau în discuție probleme care îi privesc; 

7. De a solicita și de a primi orice informaţii sau documente legate de activităţile desfăşurate în 

cadrul SSFI şi de asemenea de a propune Consiliului Director penalizarea oricărui membru 

SSFI în cazul constatării unor abateri de la Regulamentul de Ordine Interioară şi Statut. 

8. De a li se apăra drepturile și interesele, în funcție de posibilitățile oferite de prezentul Statut 

și de legislația în vigoare; 

9. De a avea acces la baza materială și toate disponibilitățile S.S.F., în limitele stabilite de 

prezentul Statut și Regulamentul de Ordine Interioară S.S.F.; 

10. De a solicita eliberarea certificatului de voluntariat, care va fi însoțit de raportul de activitate. 

11. Dreptul la confidențialitate și protecția datelor personale. 
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b) Membrii onorifici și Alumnus S.S.F. beneficiază de aceleași drepturi cu excepția celor prevăzute 

la alineatul a), subpunctele 2,3,7 și 9, cu mențiunea că au dreptul de a participa la ședințele și 

Adunările Generale S.S.F. 

Art. 15:  

Obligațiile membrilor activi sunt: 

1. De a respecta prevederile Statutului, Regulamentului de Ordine Interioară, hotărârile Adunăriilor 

Generale și pe cele ale Consiliului Director; 

2. De a avea atitudini sau manifestări care să nu fie contrare scopurilor și hotărârilor S.S.F; 

3. De a achita cotizația semestrială stabilită, precum și orice alta taxă prevazută în Statut și 

Regulamentul de Ordine Interioară sau hotărâtă de Consiliul Director. Se consideră exclus 

membrul care nu a plătit două cotizații consecutive. Consiliul Director poate decide în situațiile 

speciale, pe baza de cerere, scutirea unor membri de plătirea cotizației; 

4. De a  desfășura o activitate de voluntariat, fără a fi remunerați; 

5. De a contribui la îndeplinirea scopurilor și obiectivelor S.S.F. prin implicarea în proiectele și 

campaniile desfășurate; 

6. De a trata cu respect orice persoană cu care vine în contact în timpul voluntariatului; 

7. De a asigura protecția datelor cu caracter personal cu care vin în contact în cadrul activității de 

voluntariat; 

8. De a prezenta dovezi pentru a se deconta cheltuielile efectuate în cadrul activității de voluntariat 

până la sfârșitul lunii în curs; 

9. De a anunța orice modificare cu privire la schimbarea datelor completate în formularul de 

înscriere și contractul de voluntariat.  

Art. 16: Calitatea de membru se poate pierde prin: 

1. Retragerea voluntară  din S.S.F. prin cerere adresată Consiliului Director. Cererea trebuie 

semnată de Președinte și Secretarul General; retragerea intră în vigoare imediat după aprobarea 

acesteia; 

2. Excluderea din Societate pe baza hotărârii luate de Adunarea Generală, ca urmare a încălcării 

Statutului și Regulamentului de Ordinea Interioară. Consiliul Director poate suspenda calitatea 

de membru și propune spre excludere membrul în cadrul următoarei Adunări Generale; 

3. Pierderea uneia sau a mai multor din condițiile de membru prevăzute la Art. 13, subpunctul a) 

sau deces. 

Art. 17: Reînscrierea membrilor excluşi sau retraşi se face respectând prevederile Art. 12. 
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CAPITOLUL V: STRUCTURA S.S.F. 

Art. 18: Organele de conducere S.S.F. sunt: 

a) Consilul Director 

b) Adunarea Generală  

Art. 19: 

a) Consiliul Director este organul de conducere S.S.F; 

b) Consiliul Director este alcătuit din: Președinte, Secretar General, Vicepreședinte Relații Interne, 

Vicepreședinte Relații Externe și Vicepreședinte Financiar; 

c) Activitatea Consiliului Director este supervizată de Comisia de Cenzori, alcătuită din 2 membri. 

Membrii Comisiei de Cenzori nu fac parte din structura organului de conducere; 

d) Activitatea S.S.F. este coordonată de Consiliul Director și de alte persoane delegate conform 

Regulamentului de Ordine Interioară S.S.F; 

Art. 20:  

a) Adunarea Generală este forumul suprem de decizie și se constituie din totalitatea membrilor 

activi cu drept de vot la data întrunirii.  

b) Data desfășurării Adunării Generale va fi stabilită de Consiliul Director și va fi anunțată cu cel 

puțin 14 de zile înaintea desfășurării acesteia. 

c) Adunarea Generală adoptă hotărâri în prezența a 50%+1 din membrii activi cu drept de vot. 

d) Deciziile în cadrul Adunării Generale se iau cu 50%+1 din numărul total de voturi al membrilor 

activi cu drept de vot prezenți, dacă nu se prevede altfel. 

Art. 21:  

a) Adunarea Generală are următoarele atribuții:  

1. Adoptă sau modifică Statutul S.S.F. și Regulamentul de Ordine Interioară S.S.F.; 

2. Aprobă activitatea fiecărui membru al Consiliului Director și activitatea oricărui alt membru 

din conducerea S.S.F; 

3. Adopta bugetul S.S.F.; 

4. Propune și analizează modalități de realizare a obiectivelor S.S.F.; 

5. Alege sau revocă Consiliul Director și oricare alt membru din conducerea S.S.F; 

6. Alege sau revocă Președintele S.S.F; 

7. Decide sau nu afilierea sau asocierea S.S.F. la alte forme de organizare și încetarea acestora 

cu cel puțin două treimi din voturile membrilor activi prezenți; 

8. Dizolvă Societatea în condițiile prezentului Statut; 

9. Sancționează și poate exclude membrii S.S.F; 
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b) Discuțiile în Adunarea Generală sunt consemnate într-un proces verbal,semnat de  Președintele și 

Secretarul General S.S.F. Procesul verbal trebuie să constate și numărul de membri prezenți și să 

aibă atașat o listă cu numele, prenumele și semnătura fiecărui membru cu drept de vot prezent. 

Art. 22: Propunerea de dizolvare se ia în considerare dacă vine din partea a cel puțin două treimi din 

numărul de membri ai S.S.F. sau a Consiliului Director. Propunerea este adoptată cu votul a cel puțin 

două treimi din numărul de membri S.S.F. 

Art. 23: 

a) Adunarea Generală Ordinară se întrunește în fiecare an universitar, în luna martie.  

b) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată de către Consiliul Director sau la inițiativa 

unei treimi din numărul de membri activi cu drept de vot ai S.S.F. 

Art.  24: Consiliul Director: 

a) Este organul de conducere al S.S.F. între două Adunări Generale Ordinare; 

b) Mandatul pentru fiecare funcție are durata de un an calendaristic; 

c) Este alcătuit din: Președinte, Secretar General, Vicepreședinte Relații Interne, Vicepreședinte 

Relații Externe și Vicepresedinte Financiar.  

d) Adoptă hotărâri în prezența a două treimi din membrii săi, conform Statutului și Regulamentului 

de Ordine Interioară S.S.F.; 

e) Deciziile Consiliului Director se iau cu minumum două treimi din numărul total al membrilor cu 

drept de vot prezenți, cu excepția cazurilor în care este prevăzut altfel; 

f) Alegerea Consiliului Director se face în conformitate cu prevederile Regalamentului de Ordine 

Interioară S.S.F. 

Art. 25: Consiliul Director are următoarele atribuții:  

a) Se asigură de îndeplinirea scopurilor și obiectivelor S.S.F. prezentate în Cap. III, Art. 9 și  

Art. 10  ale prezentului Statut; 

b) Informează membrii S.S.F. asupra problemelor de interes; 

c) Se asigură de respectarea Statutului și Regulamentului de Ordine Interioară S.S.F.; 

d) Aplică hotărârile Adunării Generale; 

e) Decide modul în care sunt utilizate fondurile S.S.F; 

f) Administrează bunurile și veniturile Societății și ia toate măsurile pe care le consideră utile; 

g) Stabilește componența delegațiilor Societății la diverse manifestări socio-profesionale și cultural 

- sportive; 

h) Reprezintă Societatea în relațiile cu alte organizații și instituții; 

i) Colaborează permanent cu conducerea Facultății de Farmacie și Universității de Medicină și 

Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași; 
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j) Învestighează reclamațiile împotriva oricărui membru S.S.F. și dispune în consecință, în funcție 

de conduita morală și Statutul și Regulamentul de Ordine Interioară S.S.F.; 

k) Propune modificări ale Statutului și ale Regulamentului de Ordine Interioară S.S.F.; 

l) Organizează alegerile la încheierea mandatului; 

m) Fiecare membru redactează un raport de activitate individual, pe care trebuie să îl prezinte 

Adunării Generale; 

n) Vicepreședintele Financiar, în colaborare cu Președintele, redactează raportul financiar al S.S.F., 

pe care trebuie să îl prezinte Adunării Generale; 

o) Stabilește sancțiuni conform Regulamentului de Ordine Interioară S.S.F.  

Art. 26: 

a) Pierderea statului de membru al Consiliului Director precum și a oricărei funcții din structura 

S.S.F. se face conform Regulamentului De Ordine Interioară S.S.F. 

b) Membrii Consiliului Director sunt reeligibili atât timp cât îndeplinesc statutul de membru activ și 

orice altă prevedere din Regulamentul de Ordine Interioară S.S.F.  

Art 27: Hotărârile și deciziile Consiliului Director pot fi contestate de membrii Consiliului Director sau 

de oricare alt membru în Adunarea Generală. 

Art. 28: Președintele Societății este și Președintele Consiliului Director. El conduce ședințele 

Consiliului Director. În lipsa Președintelui, ședințele sunt conduse de unul dintre vicepreședinți, delegat 

de acesta. 

Art. 29: Membrii Consiliului Director răspund personal pentru modul în care respectă atribuțiile lor, 

conferite de Statut și Regulament, pentru activitatea lor, pentru modul în care au înțeles să reprezinte 

interesele generale ale Societății precum și pentru modul în care duc la îndeplinire sarcinile care le-au fost 

încredințate de către Consiliul Director și Adunarea Generală. 

Art. 30: 

a)  Preşedintele şi Vicepreşedinţii reprezintă oficial Societatea și pot semna orice act cu privire la 

aceasta, exceptând cazurile în care au fost desemnate alte persoane de către Consiliul Director. În 

aceste cazuri, persoanele respective trebuie să prezinte o împuternicire din partea Președintelui 

S.S.F. 

b) Președintele și Vicepreședintele Financiar sunt titulari ai contului bancar S.S.F. 

Art. 31: Orice demisie din cadrul Consiliului Director sau orice altă funcție are efect la 15 zile după 

înregistrarea acesteia. 

Art. 32: Se propune spre demiterea din Consiliul Director sau orice altă funcție  persoana care a 

acumulat un număr de 5 absențe motivate și/sau 3 nemotivate la întrunirile acestuia pe durata unui 

mandat. 
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Art. 33: Suspendarea unui membru din Consiliul Director sau a oricărui alt membru din structura S.S.F. 

se aprobă de către Consiliul Director cu votul a două treimi din numărul membrilor acestuia și se 

propune demiterea acestuia în cadrul următoarei Adunări Generale. 

Art. 34: 

a) Locurile vacante se ocupă de către următorii candidați de pe buletinele de vot, în ordinea 

numărului de voturi. În caz de paritate Președintele are drept de veto după consultarea 

Consiliului Director. 

b) În cazul în care nu a existat contracandidat, se redeschid candidaturile pentru poziția vacantă, iar 

Consiliul Director va numi un interimar cu minimum două treimi din voturile membrilor, urmând 

ca acesta să fie validat la următoarea Adunare Generală. 

  

CAPITOLUL VI: PATRIMONIUL S.S.F. 

Art. 35: Patrimoniul S.S.F. se compune din: 

a) Fonduri sau bunuri obținute în timpul activității; 

b) Venituri realizate în conformitate cu legea și prezentul Statut. 

Art. 36:  

Veniturile S.S.F. se obțin din: 

a) Cotizația semestială; 

b) Sponsorizări și donații în bani sau bunuri ale unor persoane fizice sau juridice; 

c) Resurse obținute de la administrația de stat sau cea locală; 

d) Venituri din alte surse, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 37: Valoarea cotizațiilor semestriale este prevazută în Regulamentul de Ordine Interioară S.S.F. 

Art. 38: Patrimoniul și fondurile S.S.F. se utilizează pentru realizarea scopurilor ei și desfășurarea 

activităților. Acestea nu pot fi folosite în scop personal de către membrii Consiliului Director sau oricare 

alt membru S.S.F. 

 

CAPITOLUL VII: DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Art. 39: Detalii referitoare la prezentul Statut precum și funcționarea S.S.F. vor fi expuse în 

Regulamentul de Ordine Interioară S.S.F. 

Art. 40: 
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a) Votul pentru alegerea Consiliului Director și a altor funcții din structura de conducere a S.S.F. 

este secret, individual, direct și se face pe buletin de vot cu ștampila S.S.F.. În alte situații votul 

este deschis, individual și direct dacă nu se prevede altfel. 

b) Atât în Adunarea Generală cât și în Consiliul Director hotărârile și deciziile, cât și alte probleme 

ce necesită votarea, se iau cu majoritate simplă, cu excepția cazurilor special prevazute de Statut 

și Regulamentul de Ordine Interioară S.S.F. 

Art. 41: Litigiile apărute între Societate și alte persoane fizice sau juridice vor fi supuse spre soluționare 

instanțelor de drept civil sau penal. 

Art. 42: În caz de dizolvare patrimoniul Societății va fi cedat Societății Naționale de Cruce Roșie.  

Art. 43: Prezentul Statut intră în vigoare de la data adoptării sale de către Adunarea Generală S.S.F.  

 

IAȘI—12 MARTIE 2019                                                                     

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

      

 


