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STATUT  

AL ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI 

(actualizat conform hotărârii nr. ....... a adunării generale din .......................) 

 

Subscrisa ASOCIAȚIA SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI, în baza hotărârii nr. 

...........  a adunării generale a membrilor asociației din data de .................., am actualizat statutul 

asociației care cuprinde și prevederile actului constitutiv al asociației, conform art. 6, art. 21 alin. 2 lit. f 

și art. 33 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, după cum urmează: 

Articolul 1  – Denumirea asociației 

Art. 1.1.  

ASOCIAȚIA SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI este denumită astfel în 

conformitate cu dovada disponibilității denumirii nr. 183656 din 04.08.2021, eliberată de către 

Ministerul Justiției. 

Ştampila asociației va cuprinde obligatoriu următoarele menţiuni: " ASOCIAȚIA SOCIETATEA 

TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI", codul de identificare fiscală, sigla asociației și un număr de 

identificare, stabilit prin decizie internă care să identifice persoana în drept să aplice ștampila.  

Art. 1.2.  

Asociația este constituită din persoanele fizice înregistrate în lista anexă care face parte integrantă 

din prezentul statut, fiind o asociație neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom și apolitic, 

înființată în temeiul OG nr. 26/2000, modificată și republicată, având personalitate juridică. 

Articolul 2  – Sediul asociației 

Sediul asociației este în localitatea Timişoara, str. Căpitan Damșescu, nr. 40, ap.7, jud. Timiș. 

Sediul asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Adunării Generale. Asociația va avea dreptul să-și 

deschidă în condițiile legii filiale, reprezentanțe, etc. în țară și în străinătate. 

Articolul 3 – Scopul și obiectivele asociației 

Art. 3.1.  

Scopul ASOCIAȚIEI SOCIETATEA TIMIȘ DE MEDICINA FAMILIEI (numită ASTMF) este 

desfășurarea de activități de interes comunitar, nepatrimonial privind: 

a. Dezvoltarea și afirmarea specialității de medicina familiei; 

b. Reprezentarea, susținerea și protejarea intereselor cu caracter profesional, științific, 

legislativ, juridic, patronal și economic ale medicilor de familie. 

Art. 3.2.  

Obiectivele asociației, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită, sunt 

următoarele: 

a. Apărarea demnității, drepturilor și intereselor membrilor săi; 

b. Promovarea și dezvoltarea specialității de medicină de familie; 

c. Definirea serviciilor medicale furnizate de medicii de familie; 

d. Negocierea contractelor cadru și a normelor de aplicare ce reglementează relațiile dintre 

medicii de familie și Casa de asigurări de sănătate; 

e. Propunerea condițiilor de acreditare pentru practica Medicinei de familie; 

f. Participarea activă la EMC (educația medicală continuă) a medicilor de familie, care se 

realizează prin cursuri organizate cu medici formatori și prin parteneriate cu organizații 

naționale și internaționale): SOCIETATEA NAȚIONALĂ A MEDICILOR DE FAMILIE, 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN TIMIȘOARA, precum și cadre 

didactice invitate din alte inversități din țară și străinătate, Organizația PRIME, acreditată 

internațional pentru educație medicală a medicilor de familie; 

g. Colaborarea cu Colegiul medicilor din România (CMR), cu Departamentul Profesional 

Științific al CMR, cu celelalte departamente, comisii ale CMR – Filiala Timiș; 
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h. Depunerea tuturor eforturilor în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ care vizează 

interesele profesionale, științifice și economice ale medicilor de familie; 

i. Consolidarea unui parteneriat cu structuri similare care vizează interesele profesionale, 

științifice, sociale și economice ale medicilor de familie; 

j. Armonizarea intereselor organizației în vederea dezvoltării echilibrate a relațiilor cu instituțiile 

cu care vin în contact direct sau indirect, medicii de familie; 

k. Participarea la elaborarea curiculei de pregătire în specialitatea de medicină de familie, atât la 

nivel universitar și postuniversitar, cât și a formelor de pregătire continuă de specialitate; 

l. Participarea la elaborarea programului de pregătire în specialitatea medicina de familie pentru 

medicii cu drept de liberă practică în contract cu casele județene de asigurări în vederea 

susținerii examenului de specialitate în medicina de familie; 

m. Conceperea, inițierea și participarea la proiecte și programe de cercetare științifică, la 

elaborarea de ghiduri de practică medicală, de protocoale pentru medicina de familie, împreună 

cu alte organizațiicu interese similare; 

n. Organizarea nemijlocită sau prin organizațiile locale de manifestări profeisonale, științifice și 

de altă natură la nivel local, național și itnernațional; 

o. Creearea unui sistem propriu de evidențiere și premiere a membrilor individuale ai ASTMF 

pentru merite deosebite în promovarea și dezvoltarea specialității medicină de familie; 

p. Organizarea de grupuri de lucru între medicii de familie pe studii de caz, în vederea optimizării 

relației medic de familie – pacient, a îmbunătățirii actului medical; 

q. Susținerea și încurajarea, prin toate resursele asociației, a tinerilor medici de familie de a face 

cercetare, de a participa la studii clinice, de a se înscrie în Departamentul de Comunicare cu 

EGPRN al ASTMF și în EGPRN; 

r. Susținerea și încurajarea medicilor implicați, cu cabinete de Medicina Familiei, de a participa 

la studii clinice pe proiecte inițiate în țară și în străinătate, proiecte europene, proiecte în comun 

cu organizații acreditate, cu Universități din țară și străinătate, în echipe de medici de familie 

sau echipe multidsiciplinare; 

s. ASTMF poate fi membră  și a altor Societăți Academice de Medicina Familiei, a altor Societăți 

ale Medicilor de familie, dacă este în interesul dezvoltării specialității de Medicina Familiei și 

a inițierii de studii clinice pe teme specifice specialității de Medicina Familiei; 

t. Susținerea activității medicilor de familie din județul Timiș, în orice modalitate, inclusiv prin 

sprijin financiar acordat acestora în condițiile stabilite de către adunarea generală;  

u. Promovarea actiunilor avand drept scop finantarea activitatilor medicale și/sau de cercetare 

(facilitarea contactelor cu realizatori de proiecte, investitori, producatori, finantatori, banci, 

societati etc., din tara si strainatate) ce au ca si teme principale subiecte majore de interes ale 

asociației; 

v. Initierea oricaror actiuni legale in scopul realizarii obiectivelor asociației, a promovarii 

intereselor asociației si a membrilor sai, in care scop asociația isi va putea constitui fonduri; 

w. Administrarea unor fonduri de burse individuale sau de grup pentru medicii de familie din 

județul Timiș, cu realizari deosebite in domeniile de interes ale asociației; 

x. Recompensarea prin premii, atat a membrilor asociației,  cat si a unor persoane din afara 

acesteia, pentru studii clinice si/sau stiintifice de calitate exceptionala in domeniile de interes 

ale asociației și/sau pentru activitate medicală în condiții deosebite. 

Mijloacele de realizare a scopurilor și obiectivelor ASTMF sunt: 

a. Inițerea și susținerea activităților pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, 

științific, legislativ, juridic, și economic ale medicilor de familie; 

b. Organizarea de întruniri, simpozioane, conferințe, dezbateri, mese rotunde, seminarii, sesiuni 

de comunicări, precum și orice alte forme de manifestări care nu contravin ordinii de drept; 
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c. Înființarea în structura ASTMF de departamente specializate pe domenii; 

d. Organizarea de schimburi de experiență, stagii de pregătire și formare, în țară și străinătate; 

e. Editarea de publicații proprii sau în cooperare și colaborarea cu alte organizații din țară sau 

străinătate; 

f. Constituie o baza materiala si fonduri proprii, in conditiile prezentului statut, pentru sustinerea 

activitatilor specifice; 

g. Foloseşte toate posibilităţile şi resursele pentru a stimula colaborarea intre membrii sai și a 

sprijini activitatea medicilor de familie din județul Timiș; 

h. Contribuie la dezvoltarea activitatii de formare medicală, precum și a activității medicilor de 

familie din județul Timiș prin obţinerea de sponsorizări, donaţii sau prin desfăşurarea altor 

activităţi utile acestora în conformitate cu legile în vigoare; 

i. Accesează fonduri interne şi externe în vederea realizării proiectelor specifice; 

j. Desfasoara activitati economice în conformitate cu legea și în legătură cu scopul și obiectul 

său de activitate, al căror profit va servi exclusiv la realizarea scopurilor şi obiectivelor 

asociaţiei;  

k. Promovarea activităților având drept scop strângerea de fonduri pentru sprijinirea activității 

medicilor de familie din județul Timiș; 

l. Desfasoara orice alte actiuni compatibile cu scopul si obiectul sau de activitate, în conditiile 

legii; 

m. Alte forme și mijloace stabilite de organele de conducere ale ASTMF. 

Articolul 4 – Durata de funcționare 

Durata de funcționare a asociației este nedeterminată. 

Articolul 5 – Membrii 

Art. 5.1.  

Dobândirea calității de membru poate fi obținută, la cerere de medicii specialiști, primari sau 

rezidenți în specialitatea Medicina de familie, precum și de medicii pensionari proveniți din specialitatea 

Medicina Familiei sau Medicina Generală, care își desfășoară activitatea în județul Timiș. Calitatea de 

membru poate fi solicitată și de medici cu alte specialități decât cele prevăzute mai sus. 

Solicitarea calității de asociat se face printr-o cerere de înscriere și prin achitarea cotizației pe 

minim 3 luni, cu aprobarea Consiliului Director. Numărul membrilor activi ai asociației se va înscrie pe 

pagina de internet a asociației www.stmf.ro. 

Art. 5.2. 

Pierderea calității de asociat se realizează în următoarele cazuri: 

- La solicitarea titularului, prin depunerea unei cereri scrise în acest sens, adresată 

Președintelui Consiliului Director; 

- Prin hotărârea AGA, dacă un membru aduce atingeri intereselor fundamentale ale 

asociației sau prin hotărârea Consiliului Director; 

- Neplata cotizației timp de 12 luni consecutive; 

- Prin deces. 

În caz de pierdere a calității de asociat, reînscrierea se poate solicita printr-o cerere de înscriere și 

numai după plata unei taxe stabilite prin regulamentul intern. 

Toate drepturile și obligațiile asociatului pe care acesta le are în conformitate cu statutul încetează 

de la data la care titularul a solicitat în scris retragerea, adunarea generală a retras calitatea de asociat, 

consiliul director a constatat încetarea calității de asociat în cazul decesului și a neplății cotizației. 

Piederea calității de asociat nu afectează obligațiile financiare pe care acest al are față de asociație și care 

s-au născut anterior datei prevăzute mai sus. 

Articolul 6 – Drepturile și obligațiile asociaților 

Art. 6.1. 

http://www.stmf.ro/
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Drepturile asociaților sunt următoarele: 

- Să participe la adunarea generală; 

- Să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației; 

- Să interpeleze Consiliul Director în legătură cu activitatea asociației; 

- Să beneficieze de toate informațiile profesionale disponibile din cercetare și dezvoltare a 

asociației și de clauzele obținute în urma negocierii dintre asociație și Casa de Asigurări 

de Sănătate; 

Art. 6.2. 

Obligațiile asociaților sunt următoarele: 

- Să respecte prevederile Actului constitutiv și ale Statutului Asociației; 

- Să se supună hotărârilor adunării generale și ale consiliului director; 

- Să participe la adunările generale; 

- Să respecte orice angajament făcut  față de asociație; 

- Să nu aducă prejudicii materiale și morale asociației; 

- Să participe când e solicitat la acțiunile inițiate sau susținute de asociație; 

- Să respecte Regulamentul intern; 

- Să achite integral cotizația; 

- Să aducă la cunoștința secretariatului Asociației orice modificare survenită în datele din 

cererea de înscriere. 

Art. 7 – Organele de conducere, administrare și control ale asociației 

Art. 7.1. 

Asociația este condusă și controlată de: 

- Adunarea generală a asociaților; 

- Consiliul director; 

- Cenzor/comisia de cenzori 

Articolul 8 – Adunarea generală 

Art. 8.1. 

Adunarea generală este formată din totalitatea membrilor asociației. 

Art. 8.2.  

Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată pe an și deliberează în mod valabil în prezența a 

cel puțin jumătate din membrii săi, iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În cazul 

egalității de voturi, votul președintelui va fi decisiv. 

Art. 8.3. 

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum prevăzute la alineatul 

precedent, adunarea ce se va constitui după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor 

puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări oricare ar fi numărul membrilor prezenți. Fiecare membru 

are dreptul la un singur vot. 

Art. 8.4. 

Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de un secretar desemnat 

de adunarea generală sau de Consiliul Director. 

Art. 8.5. 

Atribuțiile adunării generale sunt următoarele: 

- Să hotărască cu privire la stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației; 

- Să numească membrii Consiliului Director, precum și pe Președintele Consiliului Director – care 

este și președintele asociației; 

- Să stabilească limita puterilor încredințate membrilor Consiliului Director, să-i revoce și să le 

dea descărcare de gestiune pentru activitatea lor; 
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- Să numească cenzorul/comisia de cenzori ai asociației și să îi stabilească competențele, precum 

și să aprobe raportul realizat de acesta/aceasta; 

- Să aprobe și să modifice, dacă este cazul, programul de activitate și bugetul de venituri și 

cheltuieli al asociației, precum și situațiile financiare anuale; 

- Să aprobe proiectele programelor asociației elaborate de Consiliul Director; 

- Să decidă orice problemă privind funcționarea normală a asociației; 

- Să acorde sau să retragă calitatea de membru al asociației, cu excepția cazurilor de neplată a 

contribuției și de deces, când retragerea este doar constatată de Consiliul Director; 

- Să decidă înființarea de filiale, sedii secundare, etc.; 

- Să hotărască cu privire la eventuala înființare de societăți și să stabilească în acord cu prevederile 

legale utilizarea dividendelor obținute din activitatea acestor societăți; 

- Să hotărască asupra duratei asociației; 

- Să hotărască asupra dizolvării și lichidării asociației, precum și asupra destinației bunurilor 

rămase după lichidare; 

- Să hotărască asupra oricărei modificări a statutului și actului constitutiv al asociației; 

- Să stabilească cuantumul cotizației anuale a membrilor; 

- Să adopte sau să amendeze regulamentul intern. 

Hotărârile sunt obligatorii și pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat 

împotriva. În cazul egalității de voturi, votul președintelui va fi decisiv. 

Art. 8.6  

Consiliul Director convoacă  adunarea generală cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar. 

De asemenea Consiliul Director convoacă adunarea generală la cererea unui număr de asociaţi care 

reprezintă cel puţin 35% din membrii asociaţiei, în termen de maxim 15 zile de la solicitare. 

Adunarea generală este convocată prin publicare pe pagina de internet al asociaţiei a anunţului de 

convocare, cu cel puţin 5 zile înainte de data adunării generale, anunţ ce va cuprinde în mod obligatoriu 

ordinea de zi, data, ora şi locul convocării. Convocarea ședinței adunării generale este valabilă și în 

situația transmiterii convocatorului tuturor membrilor asociației prin email și pe grupul de comunicare 

WhatsApp al membrilor  asociației.  

În cazul în care Consiliul Director nu convoacă ședința adunării generale în termen de maxim 15 

zile de la solicitarea unui număr de membri care reprezintă cel puțin 35% din numărul total al membrilor 

asociației, convocarea ședinței adunării generale este valabilă și în situația transmiterii convocatorului 

tuturor membrilor asociației prin email.  

Odată cu convocarea primei adunări generale, prin acelaşi anunţ de convocare, se poate stabili şi 

data, ora, locul convocării celei de-a doua adunări generale, pentru cazul în care cea dintâi adunare nu 

s-ar putea ține datorită neîntrunirii cvorumului necesar. 

Dacă toți membrii asociației sunt prezenți și nici unul nu se opune, se poate desfășura adunarea 

generală și în lipsa îndeplinirii modalităților de convocare prevăzute la acest articol. 

La adunările generale, exercitarea drepturilor oricăruia dintre asociați se realizează personal. 

Mandatul, fie prin înscris sub semnătură privată, fie autentic poate fi utilizat pentru exercitarea dreptului 

de vot la Adunarea Generală doar in situatii exceptionale, intemeiate si documentate. Aceste situatii vor 

fi detaliate in Regulamentul de organizare şi funcţionare  a ASTMF.  

Neîndeplinirea obligaţiei de convocare și organizare a adunării generale atrage sancțiunea încetării 

calității de membru a Consiliului Director și excluderea din asociație a membrilor Consiliului Director 

care se fac vinovați. 

Discuțiile și hotărârile adunării se consemnează într-un proces verbal, redactat de secretarul 

adunării generale. 

Procesul-verbal, care va cuprinde: 

a)modul în care a fost convocată adunarea generală; 
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b)anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfăşoară adunarea generală; 

c)numărul membrilor prezenţi; 

d)componenţa prezidiului adunării generale; 

e)ordinea de zi votată de adunarea generală; 

f)luările de cuvânt; 

g)hotărârile adoptate; 

h)orice alte activităţi desfăşurate în adunarea generală. 

Procesul-verbal va purta semnăturile membrilor prezidiului adunării generale. 

Art. 8.7  

Reguli pentru desfășurarea adunării generale pentru alegerea organelor de conducere: 

Pe site-ul asociației se va afisa cu 5 zile înainte de data adunării generale pentru alegerea organelor 

de conducere, numarul membrilor asociației care au drept de participare, în vederea stabilirii cvorumului 

legal pentru întrunirea Adunării și a determinării numarului de buletine de vot ce urmează a fi tipărite. 

Comunicarea este valabilă și în situația transmiterii acesteia tuturor membrilor asociației prin email și 

pe grupul WhatsApp de comunicare  al membrilor  asociației.   

În cadrul ședinței adunării generale se va alege comisia de validare, comisia de soluționare a 

contestațiilor și Comisia de votare din care nu pot face parte candidații. 

Comisia de validare, comisia de solutionare a contestațiilor și comisia de votare vor fi formate din 

cate 3 (trei) membri. Fiecare comisie își va alege un președinte.  

Atribuțiile Comisiei de validare constau în: 

– validarea/invalidarea candidaturilor, respectiv verificarea calității de membru cotizant în 

asociație, a numărului de mandate și a eventualelor incompatibilități/conflicte de interese. 

Atributiile Comisiei de soluționare a contestațiilor constau în: 

– solutionarea contestatiilor formulate în procesul alegerilor. 

Atributiile Comisiei de Votare constau in: 

– supravegherea înregistrării participanților la adunarea generală; 

– supravegherea distribuirii către votanți a buletinelor de vot, precum și a păstrării buletinelor de vot 

ramase nedistribuite; 

– supravegherea desfășurării operațiunilor de votare; 

– supravegherea urnei cu buletine de vot pe toată durata desfășurării adunării; 

– sigilarea și desigilarea urnelor; 

– păstrarea buletinelor de vot anulate, în ziua adunării; 

– supravegherea procesului de numărare a voturilor; 

– semnarea procesului-verbal al încheierii numărării voturilor și a centralizatorului conținând 

rezultatele finale ale numărării voturilor; 

– hotaraste asupra valabilității buletinelor de vot; 

Perioada de depunere a candidaturilor pentru Consiliul Director și Cenzor/Comisia de cenzori 

este de 3 zile de la publicarea anunțului de convocare a alegerilor. Data și ora limita se vor afișa pe 

site-ul asociației sau vor fi comunicate pe email și grupul WhatsApp de comunicare. 

Candidaturile depuse se vor aduce la cunoștința membrilor asociației pe site-ul asociației, pe email 

sau grupul WhatsApp de comunicare în a patra zi de la publicarea convocării adunării generale. 

Fiecare membru își poate depune candidatura pentru o singură funcție. 

Candidații nu pot face parte din nicio comisie care are atribuții în alegeri. 

Consiliul Director va tipări buletinele de vot pentru fiecare funcție în parte. Pe buletinele de vot, 

candidații vor fi înscriși în ordine alfabetică, fiind numerotați unul sub altul. 

Fiecare buletin de vot va purta ștampila asociației. 
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La data adunării, membrii comisiei de votare vor proceda la verificarea identității membrilor 

asociației care se prezinta la adunare. Fiecărui membru cotizant, ce face dovada plății la zi a cotiațiilor, 

i se vor înmâna buletinele de vot, sub semnatura, de către Comisia de Votare.  

Consiliul Director va lua măsuri pentru ca la locul ținerii ședinței să existe câte o urnă de vot 

sigilată pentru fiecare funcție.  

Buletinele de vot rămase nedistribuite vor fi anulate de catre Comisia de Votare, în procesul verbal 

fiind menționat numărul buletinelor de vot anulate. 

Membrii asociației își vor exprima votul secret, după care vor introduce buletinele de vot în urne. 

Buletinele de vot nu sunt transmisibile, fiind interzisă introducerea în urne a altor buletine de vot, 

decat cele primite de la comisia de votare. 

Membrii asociației își vor exprima votul astfel: votul “Pentru” se exprima prin încercuirea 

numărului corespunzător numelui candidatului ales. Votul “Contra” se exprimă prin lăsarea intacta a 

numărului corespunzător numelui candidatului care nu se dorește a fi votat. Pozițiile neîncercuite 

reprezintă nealegerea candidaților. Instrucțiunile de votare vor fi expres prevăzute în cuprinsul 

buletinului de vot, fiind prezentate totodată de către Președintele Adunării. 

Buletinele de vot vor fi considerate valabile, pentru fiecare funcție astfel: 

a) pentru președinte le Consiliului Director: numai daca pe buletinul de vot a fost încercuit 

un singur candidat; 

b) pentru membrii Consiliului Director: numai daca pe buletinul de vot au fost încercuiți cel 

mult patru candidați; 

c) pentru Cenzor/Comisia de Cenzori: numai daca pe buletinul de vot a fost încercuit un 

singur candidat/ cel mult numărul de candidați stabilit în statut; 

Dupa închiderea operațiunilor de votare, Comisia de votare va proceda la desigilarea urnelor, 

urmând a fi numărate buletinele de vot exprimate din fiecare urnă. 

Comisia de votare va proceda la numărarea lor în locul special amenajat în acest sens. Locul astfel 

amenajat trebuie să fie public, oricare din alegatori și/sau candidați putând avea acces in respectivul loc. 

După numărarea voturilor, Comisia de votare preda Presedintelui de ședință, sub semnatura, 

buletinele de vot numarate și centralizatorul cu rezultatul numărării voturilor. 

Procesul verbal de ședință va fi afișat pe site-ul asociației și la sediul acesteia. 

Art. 9 Consiliul Director 

Art. 9.1.  

Consiliul Director este alcătuit din 5 persoane: 1 preşedinte și 4 membri, aleși pentru o perioadă 

de patru ani. Din cei patru membri ai Consiliului Director se va alege la prima ședință a consiliului 

persoana care are calitatea de trezorier. 

Consiliul Director este format din: 

1. DR. IACOB MIHAI-SORIN, .............. – PREȘEDINTE. 

2. DR. SPĂTARU ELISABETA, ............... – MEMBRĂ A CONSILIULUI 

DIRECTOR; 

3. DR. DIMA ADRIAN-CLAUDIU, .................- MEMBRU AL CONSILIULUI 

DIRECTOR; 

4. DR. CIUCURE IONICA, .......... – MEMBRĂ A CONSILIULUI DIRECTOR; 

5. DR. FIZEŞAN SONIA-GRETTA, ............... MEMBRĂ A CONSILIULUI 

DIRECTOR. 

Optional, la propunerea Consiliului Director prin votul Adunării Generale se poate infiinta functia 

de Presedinte de Onoare al ASTMF pentru un mandat de 4 ani. 

 

 

Art. 9.2.  
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În funcție de nevoile activității asociației, structura și numărul membrilor Consiliului Director se 

pot modifica. Adunarea generală stabilește structura și numărul membrilor Consiliului Director. 

Numărul membrilor Consiliului Director este impar.  

Art. 9.3.  

Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliului Director pot fi remunerați. 

Art. 9.4.  

La ședința adunării generale Consiliul Director  prezintă raportul asupra activității sale și a 

asociației și programul de activitate pentru perioada următoare. 

Art. 9.5.  

Consiliul Director se întruneşte de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori interesele asociației o 

cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea a minim 2 membri. Convocarea membrilor Consiliului 

Director se face prin invitaţie transmisă prin e-mail, cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei. Invitaţia 

va fi însoţită de propunerea ordinii de zi a şedinţei și de documentele care urmează să facă obiectul 

dezbaterii conform acesteia. 

Art. 9.6.  

Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea în prezența a cel puţin trei membri din numărul total 

de cinci. Deciziile Consiliului Director se iau cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, dar nu mai 

puţin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor. 

Art. 9.7.  

 Dezbaterile Consiliului Director se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se păstrează într-

un registru sigilat, numerotat şi parafat. Acest registru poate fi consultat de către oricare dintre membrii 

asociației. 

Art. 9.8.  

Votul membrilor Consiliului Director este individual și deschis. Membrii Consiliului Director care 

cunosc că au un interes personal față de o cauză asupra căreia se va lua o decizie se vor abţine obligatoriu 

de la vot. 

Art. 9.9.  

 Membrii Consiliului Director sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor 

care le revin și răspund solidar pentru gestionarea patrimoniului asociației. Preşedintele Consiliului 

Director răspunde pentru modul în care se desfăşoară şedinţele. 

Art. 9.10.  

Calitatea de membru al Consiliului Director încetează în următoarele cazuri:  

a. Neîndeplinirea obligaţiei de organizare a adunării generale; 

b. expirarea duratei mandatului; 

c. demisie; 

d. absența nemotivată în decurs de un an la mai mult de 3 din numărul total al şedinţelor Consiliului 

Director; 

e. abateri sau de nerespectare a îndatoririlor ce-i revin; 

f. deces. 

Art. 9.11.  

 Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale 

şi hotărăşte în toate problemele care intră în competenţa sa. Consiliul Director asigură punerea în 

executare a hotărârilor Adunării Generale. 

Art. 9.12.  

Consiliul Director are următoarele atribuţii: 

- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul 

programelor asociaţiei; 
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- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; 

- aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei; 

- elaborează programele inițiate de către asociație; 

- stabilește și întreține relații profesionale și de colaborare pe plan intern și internațional; 

- stabilește parteneriate în funcție de strategia pe care o adoptă pentru realizarea obbiectivelor 

asociației; 

- înaintează adunării generale propruneri privind soluționarea problemelor de etică ale membrilor 

asociației; 

- aprobă mandatele de reprezentare date persoanelor care nu au calitate de mebru al asociației în 

fața terților; 

- convoacă și pregăteşte Adunările Generale şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare  

- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală. 

Președintele Consiliului Director este reprezentantul asociației în raporturile cu terții. Președintele 

poate delega dreptul său de reprezentare oricărui membru al Consiliului Director, în baza unei delegații.  

Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga sa activitate în faţa Adunării Generale. 

Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în 

cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite. 

Art. 10 Cenzorul/comisia de cenzori  

Cenzorul/Comisia de Cenzori reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei. 

În cazul în care numărul membrilor este mai mic de 15 oricare dintre asociați care nu este membru 

al Consiliului Director poate exercita dreptul de control. 

În cazul în care numărul membrilor asociației este într 15 și 100 se alege un ceznor, persoană ce 

poate fi din afara asociației cu studii superioare economice, ce are calitatea de expert contabil/contabil 

autorizat.  

Dacă numărul asociaților este mai mare de 100 membri, controul financiare se exercită de către o 

comisie de cenzori, alăctuită dintr-un număr impar de membri. Membrii Consiliului Director nu pot fi 

cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori să fie contabil autorizat/expert contabil. 

Comisia de cenzori a asociației este formată din: 

1. EC. FLOREA FLORINA – expert contabil, ……….. 

2. DR. LUP AGNETA-RALUCA, ...............; 

3. DR. MOZOŞ EMILIAN-CRISTINEL, ................ 

Atribuțiile cenzorului/comisiei de cenzori: 

a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei; 

b) Întocmește rapoarte și le prezintă adunării generale; 

c) Poate participa la ședințele consiliului director, fără drept de vot; 

d) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de către adunarea generală. 

Articolul 11 – Patrimoniul asociației 

Art. 11.1. 

Patrimoniul asociației este de 1.000 RON. Patrimoniul asociației va putea crește conform legii, 

prin subvenții, donații, bunuri mobile și imobile, diferite forme de sponsorizare și fonduri prelevate în 

țară și în străinătate, în lei sau în valută de la persoane fizice sau juridice, precum și prin alte mijloace. 

Art. 11.2. 

Veniturile asociației provin din următoarele surse: 

a) Cotizațiile membrilor; 

b) Dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legii; 

c) Dividendele societăților înființate de asociație; 

d) Venituri realizate din activități economice directe; 

e) Donații, sponsorizări sau legate; 
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f) Resurse obținute de la bugetul de stat sau/și de la bugetele locale; 

g) Fonduri obținute prin finanțare directă de către terți în limitele legislației aplicabile în vigoare; 

h) Alte reusrse prevăzute de lege. 

Asociația poate deschide conturi în lei și în valută la orice bancă din România sau din străinătate 

conform legilor în vigoare. 

Art. 11.3. 

Asociația poate înființa societăți profesionale. Dividendele obținute de asociație din activitățile 

acestor societăți se reinvestesc sau se folosesc pentru realizarea scopului asociației. 

Art. 11.4. 

Asociația va putea desfășura orice activitate economică, dacă această activitate are caracter 

accesoriu și este în strânsă legătură cu scopul principal al asociației. 

Articolul 12 – Dizolvarea 

Art. 12.1. 

Asociația se poate dizolva prin hotărârea adunării generale sau pentru alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 12.2. 

În cazul dizolvării asociației, bunurile acesteia, nu se pot transmite către persoane fizice. 

Art. 12.3. 

Bunurile asociației se vor transmite către altă asociație sau fundație cu scop identic sau asemănător. 

Art. 13. – Lichidarea 

Art. 13.1. 

Prin hotărârea de dizolvare prevăzută la art. 12 se vor numi și lichidatorii asociației. 

 Art. 13.2. 

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. 

Art. 13.3. 

Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanții permanenți – persoane fizice ale persoanei juridice 

lichidatoare -  trebuie să fie lichidatori autorizați, în condițiile legii. 

Art. 13.4. 

Mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor. 

Art. 13.5. 

După intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate 

situația exactă a activului și pasivului asociației. 

Art. 13.6. 

Lichidatorii au obligația de a ține un registru cu toate operațiunile lichidării, în ordinea datei 

acestora. 

Art. 13.7. 

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/comisie de cenzori. 

Art. 13.8. 

Atât față de asociație, cât și față de asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor privitoare la contractul 

de mandat. 

Art. 13.9. 

Asociația încetează a mai fi în ființă de la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 

Prezentul statut a fost actualizat în baza Hotărârii nr. ....... a adunării generale din ................ 

D-l dr. Iacob Mihai Sorin – președintele asociației a fost împuternicit pentru a semna prezentul 

statut și pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării modificărilor în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Timișoara, potrivit legii. 

Prezentul act a fost redactat și semnat astăzi ................, în 3 (trei) exemplare originale. 
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PREȘEDINTE 

DR. IACOB MIHAI-SORIN 


