STATUTUL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE HEMATOLOGIE
Art. 1.
Societatea Română de Hematologie (SRH) este persoana juridica romana, asociaţie
profesional-ştiinţifică apolitică, non-profit a medicilor hematologi, a medicilor de alte
specialităţi, dar cu activitate clinică şi ştiintifică recunoscută în domeniul hematologiei.
Art. 2.
Societatea Română de Hematologie este o asociaţie independenta, care poate fi afiliată
altor societăţi ştiinţifice şi care va colabora cu alte societăţi medicale şi academice.
Art. 3. Obiective.
3.1. Dezvoltarea activităţii de prevenire şi asistentă medicală în bolile hematologice.
3.2. Stimularea şi promovarea cercetării ştiinţifice în domeniul fundamental al
hematologiei, în domeniul hematologiei clinice, al epidemiologiei bolilor hematologice, al
investigaţiilor şi explorărilor hematologice si al terapiei hematologice.
3.3. Instruirea şi creşterea continuă a nivelului ştiinţific al membrilor Societăţii.
3.4. S.R.H. va întreţine legături ştiinţifice şi profesionale cu organisme similare
internaţionale. Colaborarea cu Societăţile Internaţionale şi Societăţile Naţionale de
Hematologie de peste hotare se face în scopul difuzării în rândul membrilor S.R.H. a progreselor
din domeniul hematologiei, asigurării unui schimb de valori şi pentru a contribui la cunoaşterea
peste hotare a experienţei hematologiei româneşti.
3.5. Societatea Română de Hematologie va sprijini Ministerul Sănătăţii, Casele de
Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor şi Universităţile de Medicină în elaborarea de
programe de sănătate, programe de instruire, elaborarea de Ghiduri; organizarea de concursuri
şi alte manifestări profesionale şi ştiinţifice.
3.6. S.R.H. promovează programe de cercetăre ştiinţifică comune între ţări, participă la
unele grupuri de studiu organizate de Societatea Europeană de Hematologie, Societatea
Internationala de Hematologie, OMS în vederea afirmării Societăţii în activitatea ştiinţifică
internaţională.
3.7. Organizează manifestări ştiinţifice pe plan naţional şi unele manifestări europene
sau internaţionale la recomandarea şi cu acordul acestor foruri ştiinţifice.
3.8. Organizează cursuri şi programe de instruire inclusiv cu participare internaţională.
3.9. S.R.H. promovează schimburi ştiinţifice pentru tinerii hematologi şi studenţi.
Organizează de asemenea concursuri cu premii pentru lucrări ştiintifice valoroase cu ocazia
congreselor naţionale. În limita resurselor financiare proprii poate oferi burse de studii în
străinătate.
3.10 S.R.H. sprijina prin sponsorizari activitati stiiintifice, de cercetare,
elaborarea/implementarea/functionarea de programe specifice activitatii de hematologie sau
in legatura cu aceasta.

Art. 4. Membrii.
Societatea Română de Hematologie este formată din membri şi membri corespondenţi
străini.
4.1. Membri pot fi medicii hematologi care recunosc Statutul Societăţii; ei sunt aprobaţi
şi confirmaţi de Consiliul de Conducere al Societăţii şi îşi plătesc cotizaţia anuală. Pentru a
deveni membru al Societatii Romane de Hematologie se va face o cerere de înscriere şi se va
achita taxa de înscriere. Membri ai SRH pot fi si medici din alte specialităţi a căror sferă de
activitate este apropiată sau interferează cu domeniul hematologiei. Ei pot fi în acelaşi timp
membri ai altor societăţi medicale.
Pot fi membri şi alte persoane cu activitati conexe domeniului hematologiei, studenţii cu
activitate în domeniul hematologiei. Acesti membri vor fi recomandaţi de un membru al
Societătii.
Taxa de înscriere şi cotizaţia anuală se vor stabili anual. Cotizaţia anuală poate fi
modificată de Consiliul de Conducere. Cotizaţia anuală va fi plătită în primul semestru al anului.
Membrii SRH care sunt studenti nu platesc cotizatia anuala.
4.2. Membri corespondenţi străini pot deveni hematologii care s-au afirmat în domeniul
hematologiei în ţările lor sau pe plan internaţional; au colaborat cu hematologii români şi îşi
exprimă dorinţa de a fi membri ai Societăţii. În acest scop este necesară o recomandare scrisă
din partea unui membru al Consiliului de Conducere al S.R.H. şi validarea de către Adunarea
Generală. Membrii corespondenţi străini nu plătesc cotizaţie anuală.
4.3. În organele de conducere ale S.R.H. pot fi aleşi numai membrii hematologi.
4.4. Retragerea calităţii de membru al Societăţii Române de Hematologie se aplică
acelora care timp de 2 ani consecutiv nu plătesc cotizaţia, celor care se fac vinovaţi de fapte
penale constatate prin hotărâre judecătorească sau cei care prin acţiunile lor încalcă Statutul
S.R.H.
4.5. Presedintele de Onoare al SRH este ales pe viata dintre personalitatile medicale cu o
contributie exceptionala la dezvoltarea domeniului hematologiei.
Art. 4^1. Drepturile si indatoririle membrilor societatii.
4^1.1 Drepturile membrilor societatii sunt:
1. Sa aleaga si sa fie alesi in toate organele de conducere ale societatii, cu respectarea
art.4.3.
2. Sa participe la orice manifestari stiintifice ale societatii si sa-si exprime parerile in
legatura cu problemele dezbatute.
3. Sa fie numiti in comisiile de experti.
4. Sa fie trimisi ca delegati ai societatii la manifestarile stiintifice interne si
internationale.

5. Sa colaboreze sub variate forme la revista societatii si la alte reviste. Se recomanda
membrilor societatii sa publice in revista societatii sau chiar in alte reviste orice lucrare
comunicata; aceasta constituie valorificarea ei.
6. Sa primeasca sprijin moral si eventual material in desfasurarea activitatii stiintifice.
4^1.2 Indatoririle membrilor societatii sunt:
1. Sa participe si sa sustina toate activitatile societatii.
2. Sa se preocupe permanent de perfectionarea profesionala.
3. Sa fie exemplu de conduita etica si deontologica.
4. Sa achite regulat cotizatiile si sa indeplineasca plenar si la timp obligatiile asumate
catre societate in anumite imprejurari.
Art. 5. Conducerea Societăţii.
Societatea Română de Hematologie este condusă de Adunarea Generală şi de Consiliul
de Conducere. Intre sesiunile Consiliului de Conducere, conducerea Societatii Romane de
Hematologie este asigurata de Presedinte si Secretarul General.
5.1. Adunarea Generală.
Adunarea Generală a membrilor S.R.H. se întruneşte anual. Ea are următoarele atribuţii:
alege Consiliul de Conducere al Societăţii format din 17 membri;
alege Preşedintele, Presedintele de onoare, 4 Vice-preşedinţi, Secretarul General si
11 membri, dupa cum urmeaza:
alegerea acestor organisme are loc la 4 ani, se face prin vot şi este necesară
prezenţa a cel puţin 20% din numărul total de membri activi ai S.R.H. Dacă nu
se întruneşte cvorumul necesar, şedinţa se repetă a doua zi, alegerile urmând
a se desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi. Alegerea în funcţie
se face cu majoritatea de jumătate + 1 din voturile celor prezenţi.
Preşedintele ales are dreptul şi prioritatea să nominalizeze un candidat
pentru funcţia de secretar general, care trebuie să întrunească majoritatea
de jumătate + 1 din voturile celor prezenţi; în cazul în care persoana
nominalizată nu obţine numărul de voturi necesare se vor face alte propuneri
de către membrii S.R.H.
propunerile legal valabile pentru funcţiile de conducere ale S.R.H. sunt cele
făcute în cadrul Adunării Generale de orice membru al S.R.H.
face propuneri şi aprobă amendamentele şi modificarea unor articole din Statutul
S.R.H.
aprobă membrii corespondenţi străini.
aprobă manifestările ştiintifice naţionale.
5.2. Consiliul de Conducere este format din:

Preşedinte
4 Vicepreşedinti
Secretar General
11 membri
Consiliul de Conducere este organul care rezolvă problemele Societăţii Române de
Hematologie între 2 Adunări Generale. Are următoarele sarcini:
stabileşte programul manifestărilor ştiinţifice ale S.R.H.
stabileşte comitetele de organizare şi comitetele ştiinţifice ale manifestărilor cu
caracter republican (congrese, conferinţe, simpozioane).
stabileşte bugetul şi planul de cheltuieli anuale al S.R.H.
aprobă afilierea la organismele similare internaţionale.
organizează grupuri de lucru pe probleme majore din domeniul hematologiei.
Consiliul de Conducere se întruneşte o dată la 6 luni, iar deciziile se iau cu
majoritatea simplă de voturi.
Consiliul informează Adunarea Generală asupra activităţii desfăşurate de Societatea
Română de Hematologie.
5.3. Activitatea Preşedintelui:
coordonează impreuna cu Secretarul General activitatea curentă intre doua intruniri
ale Consiliului de Conducere.
coordonează activitatea externă a Societăţii Române de Hematologie.
rezolvă probleme ce ţin de competenţa Consiliului de Conducere a Societăţii
Române de Hematologie între 2 şedinte ale acestuia.
organizează Congresele S.R.H.
coordonează relaţiile S.R.H. cu celelalte societăţi ştiinţifice naţionale, cu forurile
ştiinţifice, cu universităţile de medicină, cu Colegiul Medicilor, Ministerul Sănătăţii şi
Familiei, Companiile industriei farmaceutice şi de echipamente medicale etc.
Secretarul General îl asistă pe Preşedinte în exercitarea activităţii.
În lipsa Preşedintelui (îmbolnăvire, plecare temporară din ţară etc), Secretarul
General va exercita în mod automat îndatoririle acestuia.
5.4. Activitatea Vicepreşedinţilor
îndrumă şi coordonează activitatea grupurilor de lucru ale S.R.H.
alcătuiesc programul anual de pregătire profesională postuniversitară a S.R.H.,
coordonează activitatea educaţională prin cursuri etc.
urmăresc modul cum se îndeplinesc programele, studiile iniţiate de S.R.H.
urmăresc activitatea de hematologie în teritoriu şi fac propuneri Consiliului de
Conducere pentru îmbunătăţirea acesteia.
Împreună cu Preşedintele, răspund de activitatea internaţională a Societăţii Române
de Hematologie.

5.5. Activitatea Secretarului General
ţine evidenţa membrilor şi asigură problemele organizatorice ale S.R.H.
participă împreună cu Preşedintele şi Vice-preşedinţii la întreaga activitate a S.R.H.
ţine evidenţa tuturor lucrărilor privind activitatea Societăţii.
ţine evidenţa fondurilor S.R.H.
rezolvă cheltuielile curente ale Societatii.
anual prezintă un raport asupra veniturilor şi cheltuielilor S.R.H.
pentru întocmirea documentelor contabile legale, precum si pentru desfasurarea in
bune conditii a activitatii curente, se poate recurge la contabili, experti sau orice alte
persoane fizice sau juridice de natura a concura la buna desfasurare a activitatii
S.R.H. Acestia pot fi angajati cu contracte de munca sau pot fi colaboratori externi,
dupa caz.
La sfârşitul mandatului, Secretarul General va prezenta Adunării Generale raportul
asupra stării financiare a S.R.H.
5.6. Preşedintele, Vicepreşedinţii, Secretarul General şi membrii Consiliului de
Conducere S.R.H. sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi.
5.7. Presedintele de Onoare al S.R.H. este ales de Adunarea Generala la propunerea
Consiliului de Conducere. Mandatului Presedintelui de Onoare este pe viata.

Art. 6. Venituri.
Veniturile Societăţii Române de Hematologie sunt formate din:
Cotizaţii şi taxe de înscriere.
Donaţii.
Fonduri obţinute prin manifestări ştiinţifice.
Subvenţii de la bugetul de stat si/sau bugete locale
Donatii, sponsorizari, legate
Publicaţii, alte resurse.
Toate aceste fonduri se vor folosi în scop profesional, stiintific pentru sprijinirea si dezvoltarea
activitatii de hematologie. In acest sens S.R.H. poate sponsoriza activitatea oricaror persoane
fizice sau juridice ce desfasoara activitati de natura a contribui la dezvoltarea domeniului
hematologiei.
Art.7. Secţii, grupuri de lucru şi filiale teritoriale.

În cadrul S.R.H. se pot crea secţii de specialitate, grupuri de lucru şi filiale teritoriale şi a
Municipiului Bucureşti.
7.1. Secţiile de specialitate se pot înfiinţa la dorinţa unor specialişti, prin propunerea
unui grup de iniţiativă înaintat Consiliului, supus aprobării Consiliului de Conducere al S.R.H. şi
validat de Adunarea Generală. O dată cu propunerea de formare a Secţiei se va înainta
Consiliului şi Programul acesteia.
7.2. Grupurile de lucru pe probleme majore ale hematologie sunt organizate de Consiliul
de Conducere al S.R.H. Ele constituie nucleul de bază al activităţii ştiinţifice şi metodologice a
S.R.H. Grupurile de lucru au drept scop următoarele:
- organizarea de studii, cercetări privind anumite obiective în diverse domenii ale
hematologiei;
- organizarea de simpozioane, conferinţe, programe de instruire, alte manifestări
ştiinţifice.
- elaborarea de Recomandări, Ghiduri etc. cu caracter profesional, care sunt însuşite de
S.R.H. şi reprezintă poziţia S.R.H. în domeniul respectiv.
Grupurile de lucru sunt conduse de un Preşedinte şi de un Secretar. Preşedintele este un
membru din Consiliul de Conducere al S.R.H., ales pe o perioadă de 4 ani, putand fi reales.
La nivelul Grupurilor de lucru se va ţine evidenţa exactă a membrilor cu drept de vot. Un
membru activ al S.R.H. poate să opteze pentru maximum două grupuri de lucru în care să-şi
poată exercita dreptul de vot.
Cu ocazia fiecărui Congres al S.R.H., Grupurile de lucru au o sesiune ştiinţifică, prilej cu care
Preşedintele prezintă anual o informare asupra activităţii depusă de grup între Congrese. Cu
avizul Consiliului de Conducere grupurile de lucru ale S.R.H. pot întreţine relaţii cu grupuri de
lucru sau cu secţii similare ale Societăţilor de Hematologie din alte ţări.
7.3. La nivel teritorial (judeţean, Municipiul Bucureşti etc.) se pot organiza, la dorinţa
majorităţii simple a membrilor S.R.H. din teritoriul respectiv, filiale ale S.R.H. Aceste filiale
sunt conduse de un Preşedinte şi de un Secretar şi au drept scop organizarea, coordonarea
manifestărilor ştiinţifice pe plan local. Înscrierea şi activarea filialelor locale ale S.R.H. sunt
optionale.

Art. 8. Manifestările ştiinţifice.
8.1. Manifestările ştiinţifice pe plan naţional ale S.R.H. sunt:
Congresul S.R.H. organizat o data la 5 ani;
Conferinţa Naţională a S.R.H organizata anual;
Simpozioane, workshopuri;
Manifestarile stiintifice ale SRH pot fi organizate şi cu participare internaţională.
8.2. Publicaţii:
Revista Română de Hematologie este organul ştiinţific al Societăţii.

Registrul National al Bolilor Hematologice.
S.R.H. poate publica o revista de specialitate, pentru lucrarile stiintifice ale membrilor
sai.
S.R.H. poate publica si publicatii neperiodice, referitoare la diversele manifestari
stiintifice ale membrilor sai.
Articolul 9. Dispoziţii finale.
9.1. S.R.H. continuă tradiţiile primei Societăţi Române de Hematologie înfiinţată în 1932
de I. Cantacuzino.
9.2. Prezentul Statut poate fi îmbunătăţit prin amendamente la unele articole,
introducerea de noi articole.
Aceste modificări vor fi aprobate de Consiliul de Conducere şi validate de Adunarea Generală.
9.3. Sigla Societăţii Române de Hematologie este prezentată şi descrisă în Anexa care
face parte integrantă din prezentul Statut.
9.4. Sediul Societatii Romane de Hematologie este în Bucureşti, sos. Fundeni, nr.258,
sector 2.
9.5. Asociatia „ Societatea Romana de Hematologie” este întemeiată pe durată
nelimitată.

