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CERERE DE ADERARE 

Data __ /__ /____ 
 
 

Pașii de parcurs pentru aderare sunt : 

• Printați doar primele două pagini din această cerere de aderare (după ce ați citit și celelalte trei pagini care 
reprezintă extras din Statutul Asociației) 

• Completați datele necesare și semnați cererea 
• Scanați cererea completată sau faceți-i o fotografie cu telefonul 

• Scanați sau fotografiați cartea de identitate personală 
• Trimiteți cererea împreună cu copia carții de identitate pe adresa de mail   medici.consinformat@gmail.com 

• Trimiteți cotizația in contul asociației (contul este scris în antetul acestui document);  
Important! La plata cotizației, la rubrica „semnificația plății”, treceți „Cotizație membru” 

 

 

Subsemnatul/a nume, prenume) .............................................................................................................,  

de profesie ............................................................................................................., desfășurându-mi activitatea 

în cadrul ................................................................................................................................, luând la cunoștință 

prevederile Statutului Asociației “MEDICI PENTRU CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT” (vezi anexa pentru 

prevederile Statutului Asociației), solicit prin prezenta cerere înscrierea în rândul membrilor asociației ca: 

 

� Membru activ (trebuie să fie medic)   

� Membru susținător/simpatizant (orice altă profesie) 

 

Mă angajez să promovez obiectivele Asociației, să particip și să susțin obiectivele acesteia, să respect 

normele de etică profesională și conduită morală. Mă voi abține de la orice acțiune care contravine intereselor 

Asociației și/sau ale membrilor ei. Consimt să particip la activitățile Asociației și să anunț în scris orice 
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modificare privind datele personale, adresa de contact și numărul de telefon, în maxim 7 zile de la data apariției 

modificării. 

Subsemnatul, declar că am fost informat și am luat la cunoștință cu privire la prevederile legale în 

materia utilizării datelor cu caracter personal și pe cale de consecința sunt de acord ca datele mele cu caracter 

personal să fie stocate, prelucrate şi transferate, în vederea indeplinirii documentatiei şi a tuturor procedurilor 

legale specifice activitatii asociatiei. Am luat cunoștință că admiterea ca membru de către Consiliul Director 

urmează a fi supusă ratificării de către Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI MEDICI PENTRU 

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT. 

 

Consimt să achit taxele și contribuțiile stabilite de Statut astfel:  

• Membrii activi: pentru anul 2020, cotizația este de 30 lei/lună. Aceasta se plătește în contul menționat 

în antetul asociației fie lunar (câte 30 lei/lună = 360 lei/an), fie ca o singură plată redusă de 300 lei 

pentru întregul an 2020. Important : la plata cotizației, treceți la semnificația plații „cotizație membru” 

  Orice donație suplimentară este foarte necesară și va fi apreciată ! 

• Membrii susținători sunt invitați să contribuie liber cu donații. 

 

Date de contact  
Telefon: .............................................................................................................................  
E mail: ............................................................................................................................... 

 
 
 În ce mod doriți/puteți să ajutați asociația?  Ce abilități personale doriți să puneți în slujba 

misiunii noastre? (Ex: strâns, prelucrat materiale/studii științifice, traducere texte medicale, 

tehnoredactare, creare/prelucrare filme video, inclusiv subtitrare, web design, fund raising, advertising, 

comunicare publică, networking, experiență în fondurile europene, etc) 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 
 

Semnătura 
 
 
 
 

 
Rezervat Consiliului Director MediConsInf 

Aprobat în conformitate cu prevederile statutului MediConsInf, Dr. Anca Nițulescu – Președinte 
MediConsInf  

 

 



 

 

ANEXĂ LA CEREREA DE ADEZIUNE 

EXTRAS DIN STATUTUL ASOCIATIEI „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT” 

 

CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 5 - Scopul și obiectivele asociaţiei: 

SCOPUL ASOCIATIEI „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT” este:  

Promovarea și apărarea dreptului medicilor de a-și exprima liber opinia profesională în toate 
chestiunile medicale, opinie bazată pe informarea corectă în toate domeniile medicale, astfel încât medicii 
să fie capabili, la rândul lor, să își informeze corect pacienții și să obțină un consimțământ deplin informat 
de la pacient înainte de orice procedură medicală profilactică, de diagnostic sau de tratament. 

Pentru îndeplinirea scopului său, Asociația „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT”, 
își propune următoarele OBIECTIVE: 

- informarea medicilor în legătură cu progresul științific continuu care stă la baza tehnologiilor și 
terapiilor folosite în medicină ;  

- promovarea și apărarea dreptului medicilor de a informa pacienții conform celor mai recente studii 
în legătura cu toate actele medicale care implica consimțământul informat al pacientului.  

- crearea unei baze de date, inclusiv online, care sa conțină studii și rezultate ale cercetărilor celor mai 
recente din toate domeniile medicale ; 

- organizarea de seminarii și webinarii de informare a medicilor, referitor la terapiile și tehnologiile 
noi aplicate sau aplicabile în medicina; organizarea de conferințe medicale cu participare internațională pe 
temele sus-menționate; 

- organizarea de seminarii și webinarii de informare a pacienților referitor la subiecte medicale diverse, 
la terapii și tehnologii aplicabile în medicină; 

- informarea medicilor în legătura cu statutul juridic și legal al terapiilor, tehnologiilor aplicate în 
medicina, în legătură cu drepturile și obligațiile lor referitor la procedurile medicale în care sunt implicați; 

- informarea pacienților în legătură cu statutul legal al terapiilor la care sunt supuși, cu drepturile și 
obligațiile lor; 

- promovarea valorilor și activităților asociației prin editarea de cârti, reviste și/sau publicații proprii; 

- traducerea de publicații străine în legătura cu domeniul de activitate al asociației; 

- crearea și difuzarea de material informativ vizual (filme, documentare) cu caracter medical, științific; 

 

CAP. II. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

Art. 6 Membrii asociației sunt: 

• membri fondatori 
• membri de onoare  
• membri activi 
• membri susținători/simpatizanți 



 
 

- Membrii fondatori sunt persoanele fizice care au consimțit să se asocieze și au hotărât înființarea 
Asociației „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT”, care au redactat toate actele 
de constituire, le-au semnat și au făcut toate demersurile legale pentru obținerea personalității 
juridice a asociației, conform legii. 

Membrii fondatori ai Asociației „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT”, fiind în 
cunoștință de cauză, sunt de acord cu prezentul statut, cu prevederile acestuia, participând nemijlocit la 
realizarea patrimoniului inițial al asociației, la realizarea scopului şi obiectivelor propuse. 

- Membrii activi sunt persoanele fizice care nu au participat la constituirea Asociației „MEDICI 
PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT”, însă, în cunoștință de cauză, aderă la aceasta 
implicând-se în mod activ în activitatea asociației în vederea realizării scopului și obiectivelor 
propuse. Membrii activi ai asociației trebuie sa fie medici. 

Dintre membrii fondatori și membrii activi se aleg membrii Consiliului Director.  

Calitatea de membru activ se dobândește prin cerere de adeziune aprobata de către Adunarea Generala 
la recomandarea Consiliului Director. 

Membrii activi ai asociației, împreuna cu membrii fondatori, constituie Adunarea Generala a asociației, 
participa la lucrările acesteia și au drept de vot. 

- Membrii de onoare sunt personalități din țară sau din străinătate care împărtășesc scopul şi 
obiectivele asociației, sprijină asociația, în mod deosebit, în îndeplinirea acestora. Calitatea de membru de 
onoare se conferă de către Consiliul Director, prin decizie adoptată cu majoritate simplă. Membrii de onoare 
nu au obligația de a plăti cotizația și nu au drept de vot. 

- Membrii susținători/simpatizanți sunt persoane fizice sau juridice care fac dovada unei legături cu 
activitatea asociației, care recunosc statutul asociației, acționează pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor 
asociației, acordându-i sprijin, se bucură de toate drepturile și au toate obligațiile conferite tuturor membrilor 
asociației, dar nu au drept de vot în adunarea generală. 

Toți membrii Asociației „MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT” sunt obligați să 
respecte statutul acesteia și să nu întreprindă nici o acțiune care ar putea aduce atingere imaginii asociației, 
valorilor sociale și spirituale, eticii, moralei și legii. 

Calitatea de membru se dobândește în urma aprobării cererii de adeziune a petentului de către 
Consiliul Director al Asociației, printr-o decizie care se comunică acestuia în scris. La prima întrunire se va 
comunica și Adunării Generale, supunând-o totodată validării acesteia. 

Orice membru susținător/simpatizant poate deveni membru activ al asociației în condițiile prezentului 
Statut. 

Art. 7 Pierderea calității de membru al asociației 

Pierderea calității de membru al asociației survine prin: 

- deces 
- retragere și renunțare din proprie inițiativă la calitatea de membru, formulată în scris, și adresată 

Consiliului Director; calitatea de membru încetează în momentul încunoștințării Consiliului 
Director. 

- excluderea din asociație, pentru motive temeinice, prin decizia Consiliului Director, luată cu 
majoritate simplă;  

- Decizia Consiliului Director de excludere a unui membru se va comunica și Adunării Generale, 
supunând-o totodată validării acesteia. 

 



 
Cazuri de excludere: 

- dacă membrul respectiv a fost condamnat penal printr-o hotărâre irevocabila; dacă prin activitatea 
proprie, membrul respectiv produce asociației prejudicii morale și/sau materiale; 

- dacă membrul respectiv săvârșește fapte și/sau se angajează în activități ce contravin legii, 
prezentului Statut, Hotărârilor luate în cadrul asociației de către Adunarea Generală și Deciziilor 
Consiliului Director; 

- dacă nu-și îndeplinește obligațiile de membru prevăzute de acest statut;  
- pentru orice alte motive grave disciplinare. 

Pierderea calității de membru atrage și pierderea oricărei funcții în cadrul asociației. 

Art.8 Drepturile și obligațiile membrilor asociației 

Membrii asociației au următoarele drepturi: 

- să aleagă și să fie ales în structurile organizatorice și de conducere ale asociației, cu excepția 
membrilor de onoare; 

- să participe la acțiunile organizate de asociație; 
- să își exprime punctul de vedere în orice problemă legată de problemele asociației;  
- să voteze potrivit propriei convingeri în cadrul Adunării Generale și/sau în ședințele Consiliului 

Director, cu excepția membrilor de onoare; 
- sa participe la dezbateri, la întocmirea documentelor și materialelor de pe ordinea de zi a Adunării 

Generale a Asociaților, personal sau prin reprezentant; 
- sa aibă acces la informațiile ce privesc activitatea asociației; 
- sa atace în justiție hotărârile Adunării Generale, care încalcă prevederile legale sau ale prezentului 

Statut; 
- să propună și să se implice și în orice alte activități legale care sunt în interesul Asociației 

„MEDICI PENTRU CONSIMŢÃMÂNT INFORMAT” și al membrilor acesteia, în vederea 
atingerii scopului şi îndeplinirii obiectivelor asociației. 

 

Membrii asociației au următoarele obligații: 

- să respecte prevederile statutului asociației, ale Adunării Generale și deciziile Consiliului Director; 
- să nu desfășoare acțiuni care să aducă prejudicii, legale, materiale, etice, morale și/sau de imagine, 

asociației; 
- să participe la acțiunile asociației și să își îndeplinească sarcinile ce le revin pentru îndeplinirea 

scopului și obiectivelor asociației; 
- să informeze asociația asupra tuturor problemelor de importanta deosebită și interes din cadrul 

domeniului de activitate; 
- sa-și aducă contribuția prin mijloace licite la realizarea scopului și obiectivelor asociației; 
- să nu facă declarații care contravin Statutului, hotărârilor asociației și/sau care aduc atingere 

intereselor acesteia; 
- să achite cotizația în cuantumul și la termenele stabilite de Adunarea Generală 
 

 

 

 

 

 


