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STATUTUL 
 

ASOCIATIEI BIOINGINERILOR DIN ROMANIA 
 
 
 

Capitolul I 
Definirea si obiectivele asociatiei 

 

Art.1 Asociatia Bioinginerilor din Romania (ABR) este o organizatie profesionala, 
neguvernamentala, apolitica si non-profit care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia 
in vigoare. 

Asociatia are obiect de activitate aplicarea legilor si regulamentelor care organizeaza si 
reglementeaza exercitiul profesiei de bioinginer.  

Asociatia Bioinginerilor din Romania este autonoma in raport cu orice autoritate publica 
sau persoana juridica de drept privat si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni. 

Art.2 ABR este o organizatie cu personalitate juridica, constituita pentru durata nelimitata, 
cu sediul in municipiul Iasi str. Kogalniceanu  nr. 8 – 10, judet Iasi. 

Art.3 Obiectivele fundamentale ale Asociatiei Bioinginerilor din Romania sunt: 

a. sustinerea si promovarea bioingineriei ca profesie si stiinta, avind ca finalitate cresterea 
calitatatii vietii umane si a eficientei activitatilor sociale si economice; 

b. crearea unor inalte standarde de competenta si de etica profesionala 

c. promovarea profesiei de bioinginer in sistemul de sanatate national in raport cu cerintele 
si standardele de calitate ale actului medical; 

d. promovarea cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative in domeniul bioingineriei;  

e. stimularea schimburilor si contactelor stiintifice interne si internationale; 

f. asumarea unui rol activ in cadrul societatii civile; 

g. reprezentarea internationala a profesionistilor in domeniul bioingineriei;  

Art.4. Pentru indeplinirea obiectivelor sale, ABR foloseste urmatoarele mijloace generale: 

a. cooperarea cu autoritatile administratiei publice locale si centrale, precum si cu 
organizatii de orice fel, implicate in activitatile din domeniul sanatatii; 

b. cooperarea cu asociatii profesionale similare, pe plan intern si international; 

c. informarea cat mai larga privind specificul activitatii si preocuparile profesionistilor din 
acest domeniu; 

d. organizarea de manifestari profesionale si stiintifice pe plan national si international. 
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Art.5 ABR urmareste realizarea obiectivelor sale si prin urmatoarele actiuni specifice: 

a. implicarea in procesul de elaborare a legislatiei in domeniul bioingineriei, inclusiv prin 
propunerea de acte normative; 

b. implicarea in stabilirea cadrului legal si institutional de practicare a profesiei de 
bioinginer si colaborarea in acest sens cu administratia publica centrala si locala; 

c. editarea de publicatii si alte materiale informative; 

d. organizarea unor programe de formare profesionala in domeniu, pentru membrii sai; 

e. organizarea si implicarea in desfasurarea programelor de formare profesionala in 
domeniu, in parteneriat cu institutiile de invatamant superior sau cu alte organizatii interesate; 

f. informarea si acordarea de sprijin, in plan juridic, membrilor ABR; 

g. acordarea de consultanta de specialitate administratiei publice, comunitatilor locale, 
precum si organizatiilor non-guvernamentale, la solicitarea acestora; 

h. organizarea si desfasurarea unor campanii publice sau a activitatilor de lobby in 
domeniul bioingineriei. 

 
 
 

Capitolul II 
Membrii Asociatiei Bioinginerilor din Romania 

 

Art.6 (1) Asociatia Bioinginerilor din Romania se compune din membri fondatori, membri 
si membri de onoare. 
         (2) Membrii fondatori sunt cei mentionati in Anexa ce face parte integranta din prezentul 
statut.  
 

Art. 7 Pot fi membri ai ABR: 

a. persoane licentiate in bioinginerie; 

b. persoane care desfasoara activitati in domeniul bioingineriei; 

c. persoane care desfasoara sau au desfasurat cercetare fundamentala si aplicativa in 
domeniul bioingineriei; 

d. Asociatia Bioinginerilor din Romania poate primi in randul membrilor sai si persoane 
cu alta cetatenie decat cea romana, in conditiile respectarii legilor si a prezentului Statut. 

 

Art.8 Pot fi membri de onoare: 

a. persoane care desfasoara sau au desfasurat activitati de formare si pregatire 
profesionala in invatamantul de bioinginerie, precum si in alte forme de pregatire profesionala sau 
de specializare in domeniu; 

b. persoane care au merite deosebite la atingerea obiectivelor  ABR. 
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Art.9 Dobandirea calitatii de membru se face prin indeplinirea urmatoarelor conditii: 

a. depunerea documentatiei de inscriere in conformitate cu regulamentul de inscriere, 
elaborat de Consiliul director  

b. aprobarea in Consiliul director  

c. plata taxei de inscriere si a cotizatiei semestriale.  

Art.10 Dobindirea calitatii de membru de onoare se face prin hotarirea Consiliului director, 
ca o recunoastere a meritelor exceptionale in plan profesional si stiintific, afirmate pe plan national 
si international. 

 
Art.11 Pierderea calitatii de membru se face in urmatoarele conditii: 

a. in cazul unor prejudicii morale sau materiale aduse asociatiei, prin aprobare de catre 
Adunarea generala, la propunerea Consiliului director  

b. cerere scrisa adresata de membru catre Consiliul director.  

c. neplata consecutiva a 2 (doua) cotizatii semestriale. 

 

Drepturile si obligatiile membrilor Asociatiei Bioinginerilor din Romania 

Art.12 Membrii Asociatiei Bioinginerilor din Romania au urmatoarele drepturi:  

a. dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organismele de conducere a ABR;  

b. dreptul sa se adreseze organelor abilitate ale ABR si sa primeasca informatiile solicitate;  

c. dreptul sa participe la orice actiune a ABR si sa fie informat in timp util despre acestea;  

d. sa apeleze la ABR pentru apararea drepturilor ce decurg din exercitarea profesiei, inclusiv 
a dreptului de autor; 

e. sa beneficieze de toate facilitatile pe care ABR le asigura membrilor sai; 

f. sa colaboreze la publicatiile ABR; 

g. dreptul sa poarte insemnele corpului profesional;  

h. dreptul la asistenta juridca si cel de a fi judecat pe baza prezumtiei de nevinovatie de catre 
organele competente ale Asociatiei Bioinginerilor din Romania pentru abaterile deontologice si 
disciplinare;  

i. dreptul de a contesta sanctiunile primite;  

j. dreptul de a solicita ajutoare materiale pentru situatii deosebite, atat personal cat si prin 
membrii sai de familie; 

Art.13 Asociatia Bioinginerilor din Romania va depune diligenta ca, in contractele colective 
de munca si cele individuale ale bioinginerilor sa fie inserata o clauza care sa interzica desfacerea ori 
modificare unilaterala de catre angajator a contractelor de munca ale membrilor organelor de 
conducere a ABR pe durata in care acestia isi exercita mandatul si inca cel putin un an dupa 
incetarea mandatului. 
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Art.14 Obligatiile membrilor ABR sunt urmatoarele:  

a. sa repecte dispozitiile Statutului, a Codului de Deontologie Profesionala, hotararile 
organelor de conducere ale Asociatiei Bioinginerilor din Romania si regulamentele profesiei;  

b. sa promoveze obiectivele ABR;  

c. sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati;  

d. sa execute cu buna credinta sarcinile ca decurg din prezentul Statut ori stabilite prin 
hotararile organelor de conducere;  

e. sa se abtina de la deliberarile organismelor de conducere in care sunt alesi, in cazul in 
care, in indeplinirea unor atributii ale acestor organe, au un interes propriu;  

f. sa respecte normele, principiile si indatoririle deontologiei profesionale si sa aiba un 
comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al ABR;  

g. sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al ABR;  

h. sa rezolve litigiile cu alti membri, in primul rand, prin intermediul medierii de catre 
comisiile de specialitate din cadrul ABR; 

Art.15 Membrii de onoare au aceleasi drepturi, cu exceptia dreptului de vot si de a fi alesi in 
organele de conducere. 

Art.16 Membrii de onoare nu au obligatia de a plati cotizatie. 

 

 
 

Capitolul III 
Organizarea si functionarea ABR 

 
Art.17 Asociatia Bioinginerilor din Romania este reprezentata de urmatoarele organisme de 

conducere la nivel national: Adunarea Generala, Consiliul Director, Comisia de Cenzori.  
 

Art.18 In cadrul Asociatiei Bioinginerilor din Romania se pot constitui filiale teritoriale.     
O filiala se poate constitui din cel putin 5 membri.  

Raporturile dintre organele de conducere nationale si cele ale filialelor se stabilesc prin 
regulament.  

Ele vor avea la baza autonomia organismelor locale, respectarea principiului democratic in 
luarea deciziilor si a competentelor speciale stabilite de lege si prezentul Statut.  

 
Art. 19 Adunarea Generala este organismul de conducere suprem alcatuit din totalitatea 

membrilor sai sau de reprezentanti alesi. 
 

Art. 20 Atributiunile Adunarii Generale sunt urmatoarele: 

a. adopta Regulamentul de Organizare si Functionare a Asociatiei Bioinginerilor din 
Romania precum si Codul de Deontologie Profesionala, precum si modificarile acestuia;  

b. aproba strategia si obiectivele generale ale asociatiei; 
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c. aproba modificarile la statut; 

d. alege membrii Consiliului Director; 

e. alege Comisia de Cenzori; 

f. aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil; 

g. aproba cuantumul cotizatiei anuale; 

h. aproba propunerile de excludere din asociatie; 

i. aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase 
dupa lichidare; 

 

Art. 21 Adunarea Generala adopta hotarari in prezenta a cel putin 2/3 din numarul 
membrilor sai cu majoritate simpla de voturi.  

Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum dupa doua saptamani se va 
organiza o alta sedinta, cu aceeasi ordine de zi, care va putea adopta hotarari indiferent de numarul 
membrilor prezenti cu exceptia situatiilor  prevazute la art. 20 pct. i. 

Art.22 Adunarea Generala este condusa de catre Presedintele Asociatiei Bioinginerilor 
din Romania. 

Art.23 Adunarea Generala este convocata de catre:  

a. Presedintele Asociatiei Bioinginerilor din Romania;  

b. Trei dintre membrii Consiliului Director;  

c. 1/3 dintre membri Adunarii Generale. 

Art.24 Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an, în baza convocarii de catre 
Consiliul Director.  

In pregatirea Adunarii Generale, Consiliul Director va anunta tuturor membrilor, ordinea 
de zi si problemele supuse la vot cu 7-14 zile inainte de intrunirea Adunarii Generale.  

 

Art.25 Convocarea membrilor Adunarii Generale se va face, dupa caz, prin:  

a. scrisoare recomandata cu confirmare de primire;  

b. telefon sau fax; 

c. e-mail. 

Art.26 Consiliul Director asigura conducerea operativa a asociatiei, intre doua intruniri 
consecutive ale Adunarii Generale. 

Art. 27 Consiliul Director este format din 5 membri cu drept de vot alesi de Adunarea 
Generala: presedintele asociatiei, doi vicepresedinti, un trezorier, un secretar general, opt consilieri. 
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Art. 28 Consiliul Director se intruneste in sedinte ordinare in fiecare luna sau in sedinte 
extraordinare de cate ori este nevoie. 

Art. 29 Convocarea membrilor Consiliului Director se va face, dupa caz, prin:  

a. scrisoare recomandata cu confirmare de primire;  

b. telefon sau fax; 

c. e-mail. 

Art. 30 Sedintele extraordinare pot fi convocate de catre:  

a. Presedintele Consiliului Director;  

b. Cinci dintre membri Consiliului Director;  

c. Secretarul General sau ori care alt membru al Consiliului Director la cererea a cel putin o 
treime din membrii Consiliului Director;  

Procedura de convocare a sedintelor extrordinare este cea prevazuta de art.29 

Art. 31 Consiliul Director lucreaza in prezenta a doua treimi din numarul membrilor cu 
drept de vot si decid cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor. Votul presedintelui 
este hotarator. 

Art.32 Atributiile Consiliului Director:  

a. asigura activitatea permanenta a Asociatiei Bioinginerilor din Romania;  

b. aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Asociatiei Bioinginerilor din 
Romania;  

c. intocmeste raportul anual de activitate si gestiune, pe care il supune aprobarii Adunarii 
Generale;  

d. accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute A.B.R.;  

e. executa hotararile Adunarii Generale;  

f. elaboreaza si supune spre avizarea Adunarii Generale proiectul Bugetului de venituri si 
cheltuieli;  

g. indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Adunarea Generala;  

h. informeaza Adunarea Generala cu privire la deciziile emise intre sedintele Adunarii 
Generale. 

i. propune valoarea cotizatiei care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare membru; 

j. elaboreaza Codul de deontologie profesionala, Regulamentul de organizare si functionare 
a Asociatiei Bioinginerilor din Romania precum si proiectele de modificare ale acestora;  

k. gestioneaza bunurile Asociatiei Bioinginerilor din Romania si poate sa creeze si sa 
subventioneze actiuni interesand profesiunea de bioinginerie, actiuni de intrajutorare sau de 
sponsorizare;  
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l. adopta motiuni in care prezinta pozitia A.B.R. fata de probleme ce intereseaza sau au 
legatura cu activtatea de bioinginerie, cu rolul sau statutul bioinginerului, precum si in alte probleme 
de interes general;  

m. alege dintre membrii Asociatiei pe cei care vor forma comisiile de lucru;  

n.  stabileste numarul comisiilor de specialitate, competentele acestora si regulamentul lor 
de functionare; perioada de functionare a comisiilor poate fi temporara sau permanenta; 

o. modificarea sediului social  

p. orice alte atributii pe care legea le stabileste in sarcina Asociatiei Bioinginerilor din 
Romania. 

Art. 33 Presedintele A.B.R. este ales de Adunarea Generala din randul membrilor sai. 

Art.34 Consiliului Director este condus de presedintele Asociaţiei Bioinginerilor din 
Romania.  

In realizarea atributiilor ce ii revin presedintele A.B.R. emite decizii. 

Art. 35 Deciziile emise de catre Presedintele A.B.R. sunt obligatorii pentru membrii 
Asociaţiei Bioinginerilor din Romania. 

Art. 36 Atributiile Presedintelui:  

a. reprezinta Asociaţia Bioinginerilor din România in relatiile cu persoanele fizice si juridice 
din tara si strainatate;  

b. incheie contracte si conventii in numele A.B.R. cu aprobarea Consiliului Director;  

c. convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director;  

d. Prezinta raportul anual de activitate al Consiliului Director in fata Adunarii Generale; 

e. duce la indeplinire deciziile Consiliului Director si  hotararile Adunarii Generale;  

f. angajeaza personalul de specialitate si administrativ, cu aprobarea Consiliului Director;  

g. indeplineste orice alte sarcini date de consiliul national ori biroul executiv. 

Art. 37 Presedintele Consiliului Director pastreaza si foloseste stampila Asociaţiei 
Bioinginerilor din Romania si are drept de semnatura in Banca.  

In lipsa sa poate mandata pe oricare dintre vicepresedinti sau pe secretarul general pentru a 
realiza competentele care ii revin sau numai o parte dintre acestea. 

 
Art. 38 Vicepresedintii A.B.R. inlocuiesc pe presedinte in exercitarea atributiilor sale si 

coordoneaza domenii si activitati stabilite de Consiliul Director, in conformitate cu prevederile 
regulamentelor Asociatiei. 
 

Art. 39 Secretarul general al A.B.R. raspunde de actele Asociatiei, precum si de organizarea 
si buna desfasurare a Adunarii Generale si a reuniunilor Consiliului Director. 
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Art. 40 Comisia de cenzori a ABR este formata din trei persoane. 

Presedintele Comisiei de cenzori este desemnat de catre Adunarea Generala, dintre 
membrii acesteia. 

 Membrii Comisiei de cenzori nu pot face parte in acelasi timp din Consiliul 
Director. 

Comisia de cenzori controleaza modul de constituire si utilizare a patrimoniului si a 
resurselor financiare ale Asociatiei Bioinginerilor din Romania; Comisia de cenzori are drept de 
control, din acest punct de vedere si in ceea ce priveste activitatea presedintelui sau a celorlalti 
membri ai Consiliului Director. 

 
Art. 41 Trezorierul Asociatiei Bioinginerilor din Romania are drept de semnatura in banca. 
Trezorierul este numit de Consiliul director si are atributiuni tehnice de colectare, evidenta 

a cotizatiilor si altor resurse banesti. Prezinta Adunarii Generale raportul anual cu privire la bugetul 
asociatiei. 

 
Art.42 Consiliul director este alcatuit din 5 membri, alesi pentru un mandat de patru ani, cu 

drept de alegere pentru un mandat consecutiv. 
 
Art.43 Comisia de cenzori, formata din 3 persoane, este aleasa de catre Adunarea Generala  

Art.44 Procedura de alegere pentru organele asociatiei: 

a. Consiliul director transmite membrilor asociatiei o lista deschisa de propuneri, 
solicitindu-se acordul pentru includerea pe lista de vot, precum si alte propuneri.  

b. Persoanele care au intrunit un procent de acord de cel putin 5-10%, sunt invitate sa  
accepte candidatura si sa prezinte un program de intentii in legatura cu exercitarea functiei pentru 
care candideaza.  

c. Programele de intentii ale candidatilor vor fi facute publice prin mijloace electronice si 
prin consultare la sediul asociatiei, cu cel putin 10 zile inaintea Adunarii Generale. 

d. Se constituie listele de vot, care se supun aprobarii Adunarii Generale.  

Art.45 Organizarea pe sectiuni specifice profesiei de bioinginer 

a. Sectiunile asociatiei se organizeaza la initiativa membrilor si cu aprobarea Consiliului 
director.  

b. Sectiunile se organizeaza pentru a acoperi domenii majore ale intereselor profesionale 
si stiintifice, pe criterii exclusive de specializare.  

c. Aprobarea infiintarii  unei sectiuni se va intemeia pe urmatoarele criterii:  

i.      solicitare din partea unui procent minim de 10% dintre membrii asociatiei 

ii.      exprimarea unui interes real, care garanteaza o activitate sustinuta si utila 
pentru membrii sai 

iii.      contributia la atingerea obiectivelor ABR 

iv.      evitarea paralelismului si suprapunerii cu sectiuni deja existente 
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d. Dizolvarea sectiunii se poate face in urmatoarele conditii:  

i.      prin autodizolvare, pe baza votului membrilor acesteia 

ii.      prin hotararea Consiliului director al ABR, atunci cind se constata absenta 
unei activitati semnificative pe durata a doi ani consecutiv sau daca prin activitatea sa, o sectiune 
contravine statutului ABR. 

e. Sectiunile isi vor elabora propriul statut de organizare si functionare, fara a contraveni 
statutului ABR. Pot face obiectul de reglementare prin statutul propriu numai aspectele care nu 
sunt reglementate de catre statutul ABR. Statutul sectiunilor si modificarile acestuia vor fi aprobate 
de Consiliul director.  

f. Sectiunea va fi condusa de un presedinte si un secretar; se pot prevedea si alte functii, in 
raport cu cerintele proprii de organizare.  

g. Presedintele sectiunii va prezenta un raport anual de activitate in Consiliul director  

h. Sectiunea poate solicita fonduri din bugetul ABR pentru activitatile incluse in programul 
propriu, cu aprobarea Consiliului director al ABR. Orice alte fonduri procurate de catre sectiune, in 
conformitate cu statutul ABR, vor fi puse integral la dispozitia sectiunii, prin intermediul bugetului 
ABR, daca destinatia acestor fonduri nu contravine obiectivelor ABR.   

i. Presedintele sectiunii are dreptul de a participa la sedintele Consiliului director, cu drept 
de vot consultativ.  

 
 
 

Cap. IV Patrimoniul si resursele Asociatiei Bioinginerilor din Romania 
 

Art.46 Veniturile ABR provin din: 

a. donatia initiala a membrilor fondatori ai ABR in cuantum de 630 RON (constituind 
patrimoniul initial conform dispozitiilor OG 26/2000).   

b. cotizatiile membrilor.  

c. dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale. 

d. venituri realizate din activitati economice directe: editare si difuzare de materiale 
profesional stiintifice, activitati din sfera educatiei permanente.    

e. donatii, sponsorizari, in conditiile legii. 

            f. alte venituri, in conditiile legii. 

Art.47 La incheierea unui mandat de patru ani, Consiliul director va angaja un audit 
extern pentru activitatea financiar contabila, al carui rezultat va fi prezentat Adunarii Generale. 
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Cap. V. Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 

Art. 48 Asociatia se dizolva prin votul majoritatii a 2/3 din numarul membrilor, care 
hotarasc si asupra destinatiei patrimoniului asociatiei cu respectarea dispozitiilor art. 60 din OG 
26/2000.  
 

Aprobat in Adunarea Generala a Asociatiei Bioinginerilor din Romania 
 
 
 

Beneficiile realizate din activitatile asociatiei vor fi utilizate de ABR pentru realizarea 
obiectivelor sale. 

 
Asociatia va fi reprezentata pentru obtinerea personalitatii juridice de catre avocat Bogdan 

Luca. 


